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ehirlerin oluşumuna
baktığımızda genelde iki faktörün etken
olduğunu görürüz: Bazı şehirler bağlı oldukları uygarlığın kendilerine ihtiyacı
doğrultusunda önem kazanır ya da sıradan duruma
dönüşürken bir kısmı da
coğrafyanın kendilerine
sağladığı olağanüstü imkânlarla her dönem gündemde kalmayı başarırlar.
Bu tip şehirlerde değişen
uygarlıklar, onların önemlerini yitirmelerine sebep olmak şöyle dursun
bunların daha da gelişmesine katkı sağlamışlardır. Ülke genelinde de dünya çapında da bu nitelikteki şehirlerin sayısı, takdir edileceği gibi,
sınırlıdır.
Kayseri, öncelikle Anadolu coğrafyasının
tam merkezinde yer alan bir şehirdir. Bu konumu dolayısı ile şehir, hem doğudan batıya hem
de kuzeyden güneye giden yolların kesişme
noktasıdır. Uygarlık tarihçilerinin belirttiği gibi
“yollar neredeyse şehirler oradadır”. Coğrafyanın kente sunduğu bu olağanüstü özellik dolayısı ile Kayseri, tarihinin her döneminde önemli bir şehir merkezi olarak öne çıkmış ve hiçbir
uygarlık da onu göz ardı edememiştir. Yapılan
arkeolojik araştırmalar açıkça göstermektedir ki
şehir, hem Anadolu’nun hem de Dünya’nın en
kadim yerleşim merkezlerinden biridir. Yine
bu özellikleri dolayısı ile o, zaman zaman çeşitli siyasi yapılanmalara başkentlik etmiştir. Kayseri bu oluşum dolayısı ile siyaset yanında başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda kendi
bölgesinin lokomotifi olma özelliğini her dönemde sürdürmüştür.
Geleneksel birikim toplumlar ve şehirler
için iyi kullanıldığında müthiş bir itici güç hali-

ne gelirken, tersi oluşumlarda ise onların hareket kabiliyetini sınırlayan bir ayak
bağına dönüşebilmektedir.
Kayseri bu anlamda da geleneksel birikimini itici güce
dönüştürmede çevresine
model olmuş ve yerel kalkınmanın nasıl olabileceğinin örneğini vermiştir. Bu
yüzdendir ki şehir, bugün
ekonomide, eğitimde, sağlıkta, şehircilikte, tarımda,
özellikle de sosyal sorumluluk projelerinde parmakla
gösterilen bir kent haline gelmiştir. Kanaatimce
şehrin geleneksel yapısının bu anlamdaki en büyük itici gücü, beşeri sermayeye verdiği değerdir. Kayseri yetiştirip ürettiği pek çok şeyle övünebilir. Ama bence yetiştirdikleri en önemli değer, insandır. Bu yüzdendir ki uzun asırlar içinde bu şehir pek çok önemli olayla yüzyüze gelmiş, pek çok hadiseye tanıklık etmişse de kanımca böyle bir ansiklopedide asıl ağırlıklı yeri
bu topraklarda yetişmiş insanlar almalıdır.
Ülkemizde dört başı mamur şehir ansiklopediciliği yok denecek kadar azdır. Bu alanda
da Kayseri’nin öncülük etmesi beni sevindirdi.
Ayrıca bu zengin birikimin ortaya konulup yeni nesillere örnek olarak sunulmasından ve hemen hemen her alanda birbiriyle yarışan değerli hemşehrilerimin böyle bir çalışma ile bir başka biçimde hayata dönmesinden mutluluk duydum. Bir kez daha ifade etmek isterim ki bir
Kayserili olarak şehrimle daima gurur duydum.
Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki olmak üzere çalışmaya emeği geçen
herkesi kutluyorum.

Abdullah GÜL
Cumhurbaşkanı
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ayseri, Anadolu
me de ni yet le ri ne
ait en eski izleri ve
eserleri bünyesinde taşıyan tarihi bir kenttir. Bu
kent Asur, Hitit, Roma,
Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet olmak üzere önemli devletlerin ve medeniyetlerin
önem atfettiği, değer verdiği şehir olmanın
sorumluluğunu sürekli olarak hissetmiş ve
her dönemde görevini başarmanın hazzını
yaşamıştır.
Kayseri Anadolu için tarihi bir hazine
olduğu kadar, bugünden yarına aktarılacak
bir umudun da filiz verdiği ve yeşerdiği bir
şehirdir.
Şehirlerin bir biri ile hemen her alanda
rekabet ettiği bir süreçte Kayseri’nin ön saflarda yer almaması elbette düşünülemez.
Böylesine köklü ve zengin bir geçmişe
sahip olan bir şehrin, tarihi, kültürel, tabii,
sosyal, insani, ekonomik değerlerinin topluca yer alacağı bir eserin oluşması gerekiyordu.
Şehrimize sahip çıkabilmenin, onu tanıyabilmenin, onu sevebilmenin ve başkalarına tanıtabilmenin en etkili ve kalıcı yolu buradan geçiyordu.
Şehir ansiklopedileri oldukça yeni sayılabilecek bir alandır. Ülkemizde İstanbul ve
Bursa şehir ansiklopedisi dışında bilebildiğimiz kadar, bir de Kayseri Ansiklopedisi

yazılmıştır. Gerçekten
ansiklopediler uzun yılları içine alan ve yüzlerce uzman şahıslarca yazılabilecek emek ve sabır
isteyen çalışmalardır. Nitekim İstanbul Ansiklopedisi, hayatını bu uğurda adeta feda eden Reşat
Ekrem Koçu’nun hazırlıklarının üzerine Tarih Vakfı tarafından
uzun yıllar çalışılarak ortaya konulabilmiştir. Kayseri için daha önce bu alanda sayın
Abdullah Satoğlu tarafından bir ciltlik
muhtasar bir çalışma ele alınmıştır ve bu
konuda kısmen ihtiyacı karşılamıştır.
Beş cilt halinde basmayı düşündüğümüz Kayseri Ansiklopedisi projemiz tamamlandığında, herhangi biri şehrimiz ve
şehrimize ait değerler hakkında uzun yıllar
başka bir kaynağa başvurmadan, ansiklopedi formatında her türlü bilgiye ulaşabilecektir. Bu bakımdan bu yayınımız özel ilgi
alanları dışında halkımızın her türlü bilgi
ihtiyacını karşılayan ana kitap olacaktır. Bu
sebeple bu faaliyeti bütün imkanlarımızla
destekliyor, gerçekleştirilmesi için hiçbir
külfetten kaçınmıyoruz.
Bu önemli eserin hazırlanmasında emeği geçen uzmanlara ve belediyemiz çalışanlarına şükran hislerimi ifade etmek isterim.
Av. Mehmet ÖZHASEKİ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
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ayseri, dünya tarihinin
en eski kentlerinden
biridir. Bulunduğu
coğrafi konum nedeniyle
ticari ve askeri açıdan daima
önemli olmuştur. Bu sebeple
Asur, Hitit, Roma, Bizans,
Emevi, Selçuklu ve Osmanlı
medeniyetlerine
adeta
beşik vazifesi görmüş, siyasi
bakımdan da diğer alanlarda
olduğu gibi önem kazanmıştır. Milattan önce 4000’li
yıllara kadar uzanan tarihi ve milattan sonra geçen
2000 yıl düşünüldüğünde, 6000 yılı bulan bir tarihten
bahsediyoruz. Kayseri, binlerce yıllık tarihi boyunca,
önemi açıkça görüldüğü için, değişik kavimler ve
milletler tarafından defalarca ele geçirilmiştir. Her
seferinde yeniden imar edilerek günümüze kadar
gelmiş kadim bir şehirdir.
Köklü ve büyük medeniyetlere ev sahipliği
yapan şehrimiz, arkeoloji ve tarih bilimleri açısından
da zengin birer kaynaktır. Kurulduğu günden
günümüze kadar oluşturduğu birikim; Kayseri’yi
tarih, kültür ve sanat açısından da ayrı bir değer
haline getirmektedir.
Sahip olduğumuz zenginlikleri belgeleyen
mimari eserler günümüzde ayakta ve gündelik
hayatımızın içindedir. Geleneklerine sahip çıkan
bir şehir olarak kültürel değerlerimizi gündelik
hayatıyla sürdüren bir toplumsal yapımız var. Fakat,
kurulduğu günden beri binlerce yıldır oluşan birikim
sözlü kültürle taşınamayacak kadar yoğundur.
Kayseri, temsil ettiği bütün değerler
nedeniyle geçmişten beri seyyahların, tarihçilerin,
coğrafyacıların, edebiyatçıların da ilgisini çeken,
hakkında birçok eserler yazılan bir şehirdir.

Ö N S Ö Z

Yakından bakıldığında bu
eserlerin başka şehirlere
nasip
olmayacak
bir
külliyat oluşturduğu da
rahatlıkla görülür. Kültürden
ekonomiye, tarihten ticarete
kadar çok çeşitli alanlarda
katmanlar halinde büyük bir
medeniyet mirasına sahip olan
şehrimizi gelecek nesillere
aktarmayı, kendimize bir
görev olarak görüyoruz. Bu sebeple, şehrimizin
geniş bir yelpazeye yayılan tüm değerlerini, tarihten
başlayarak ve günümüzü de kapsayacak şekilde bir
ansiklopedi çalışmasıyla kayıt altına alıyoruz.
Kayseri’nin şehir hafızasını derli toplu bir
şekilde bir araya getirmek bakımından böyle bir
eser kuşkusuz birçok işlev üstlenecektir. Kayseri
Ansiklopedisi, bilimsel araştırmalar için bir kaynak
olacaktır. Kaybolup giden veya unutulan kimi sosyal
ve kültürel birikimlerimizi gelecek nesillere aktaran
belge niteliği taşıyacaktır. Belki de en önemlisi,
bundan sonra yapılacak çalışmaların öncülüğünü
üstlenecektir.
Şüphesiz ki; bu tür eserlerde gözden kaçan,
sonradan ulaşılan bilgilere rastlanabilir. Baskı
aşamasından sonra, eserde yer alması gereken yeni
ve güncel gelişmeler ortaya çıkabilir. Bunlar bir
eksiklik olarak görülmemelidir. Bilakis; sonradan
ortaya çıkan her tür bilginin ya da eksikliklerin fark
edilmesi için fırsattır. Çünkü bu tür eserler gelişmeye
açık eserlerdir.
Araştırma ve titizlikle hazırlanma aşaması
yıllarca süren bu esere emeği geçen herkese
teşekkürlerimi sunuyorum.
Mustafa ÇELİK
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
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ehir tarihçiliği ve şehir kültürü çalışmalarının son yıllarda büyük bir sıçrama yaptığı
açıkça gözlenmektedir. Bu gelişmeyi etkileyen
en önemli sebepler arasında mahallî unsurları ve
yerel kaynakları da önemseyen sosyal tarihçiliğin ve daha detay konulara eğilen mikro tarih
araştırmalarının ülkemizde giderek daha fazla
önem ve itibar kazanması herhalde ilk sırada
zikredilmelidir. 60’lardan sonra giderek sayıları
artan Anadolu/taşra üniversitelerinin kurulması
ve 80’lerden sonra belediyelerin kültür faaliyetleri ve şehir yayıncılığı konusuna daha ciddi ve
arzulu bir şekilde el atması bu çalışmaları beslemiş, süratlendirmiş ve çeşitlendirmiştir.
Kayseri şehri ve belediye teşkilatı da bu
bakımdan başarılı ve şanslı kentler arasındadır.
Anadolu medeniyetleri ve kültür zenginlikleri
açısın dan uzun bir tarihi geçmişe ve büyük bir
birikime sahip olan Kayseri, eski çağlardan itibaren önemli bir yerleşim ve ticaret merkezidir.
Büyük kervan yolları üzerinde bulunması onun
tarihi rollerini ve imkânlarını artırmış, insan
unsurunu
kuvvetlendirmiştir.
Özellikle
Selçuklular ve Osmanlılar Döneminde giderek
daha fazla Türkleşmiş ve İslâmlaşmış, buna
paralel olarak büyük ilim ve irfan yapılarına,
medeniyet ve bayındırlık unsurlarına, ilmî,
kültürel, siyasî, sosyal, ticari hareketlere, gelişmelere ve zenginliklere sahne olmuştur. Şehrin
bu özellikleri Cumhuriyet Devrinde de artarak
devam etmiştir.
Bugün herhangi bir ansiklopediye veya
tarih kitabına, gelişigüzel bir sanat tarihî çalışmasına, ticaret almanağına, ilim ve eğitim tarihine, bayındırlık hareketlerine, folklor derlemesine… baktığınız zaman doğrudan veya dolaylı
olarak sıklıkla Kayseri’yle karşılaşacağınızdan
şüphe yoktur.
Elinizdeki ansiklopedinin amacı bir bütün
olarak Kayseri şehrini; Türkiye’nin tarihi ve
aktüel coğrafyası içinde özel yeri olan bir şehri
ele almak, biri kimli insanların kaleminden,

anlaşılır bir dille, zengin görsel malzeme ile desteklenmiş bir sayfa düzeni içinde Kayseri
kültürünü, yaşama biçimini, tabii, tarihî ve
aktüel zeginliklerini, kurumlarını, yapılarını,
folklorunu, bütün bunlara ruh üfleyen büyük
insanlarını, kişileri, kurumları… ansiklopedi
tekniklerine uygun olarak anlatmak ve tanıtmaktır. Bu yönüyle bir taraftan geçmişi ve tarihi
aydınlatırken diğer taraftan da bugünün
imkânlarına işaret etmekte, tesbitler yapmakta
ve geleceği daha doğru ve sıhhatli bir şekilde
kurmak için sağlam bir zemin oluşturmaktadır.
Muhteva olarak geniş, hacim olarak hayli
büyük olan bu mühim işi gerçekleştirebilmek
için yapılması gereken ilk iş madde başlıklarının
tesbiti ve peşi sıra bu maddelerin yazdırılması,
redaksiyonu ve ortak bir dil, tutarlı bir hacim
taksimatı çerçevesinde nihai hale getirilmesi idi.
Maddelerin tesbiti ve yaklaşık sınırlarının tayini
için genel ve özel ansiklopediler, biyografi, sanat
tarihi, basın tarihi, mimari, edebiyat ve folklor
kitapları yanında Kayseri üzerine yapılmış her
türlü araştırma, kitap ve makale taranarak fişlenmiştir. Ayrıca bugüne kadar Kayseri üzerine
çalışmış kurum, yazar ve araştırmacıların
tecrübelerinden, birikimlerinden, kamu ve özel
arşiv malzemelerinden istifade etmenin yollarıda aranmıştır.
Yapılan taramalarda doğrudan Kayseri
tarihi üzerine yazılmış temel kaynakların çok
kısıtlı olduğu görülmüştür.
Maddelerin olabildiğince çeşitli ve vasıflı
bir görsel malzeme ile desteklenmesi ve böylece
mevcut şartlarda elektronik ortam da bir arşiv
oluşturulması da hedeflenmiştir.
Bu hacimde bir eserin ortaya çıkması sırasında birçok insanın ve kurumun desteğini
gördüğümü de ifade etmek isterim.
FATİH GÖKDAĞ
Genel Koordinatör
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REMZİ OĞUZ ARIK

B

az› beldeler vard›r ki göbeklerini tarih kesmiştir. Onlar›n
doğuşu bütün insanl›k için bir başlang›ç veya bir son gibi
bellenir. Geçirdikleri çağlar, bugün bile herkesin elinde bir
ölçü, dilinde efsanedir. Ebesi baştan başa en müthiş, en heyecanl› bir Türk Tarihi olan Anadolu’da bizim Kayseri böyle bir beldedir. Kayseri’yi bugünkü görüşümüzün, duyuşumuzun ölçüsüyle
ve hele arkeolojik sanat ve kültür tarihinin verdiği yeni hükümlere dayanarak gözden geçirirsek; önümüzde milletimizin geçmişine şeref, geleceğine sonsuz umutlar verecek abidenin yükseldiğini görürüz ve şaş›rmam›z hemen gider. Kayseri’den bize en eski
haberi veren tabletlerdir. Bunlar 20. asr›n baş›ndan beri Anadolu’da, Mezopotamya’da, M›s›r’da ele geçmişlerdir. Yozgat’›n kuzeybat›s›ndaki Boğazköy’de, Kayseri’nin Kültepesi’ndeki kaz›larda bulunanlar›n ›ş›ğ› alt›nda; milattan önce 2725 y›llar›na doğru
Kayseri’den bir belde diye bahsedildiğini görüyoruz. Buras› belki
de Puruşhanda adl› yak›n merkeze tâbi idi. Bu merkez şimdiki
Kültepe öreninin yerinde kurulmuş ve Kayseri’den 20 kilometre
kuzeydoğuda bulunan Ganeş beldesinden çok ayr›d›r. Ganeş o zamanki Kayseri’dir ve Mezopotamya’dan gelmiş Sami tüccar kolonisi, as›l beldenin d›ş çevresinde bar›nmaktad›r. Bu koloninin ruhu, gözü hep d›şar›da, Asur’dad›r.
Kayseri’yi şehir olarak gözden geçirenler gerek bugünkü beldenin, gerek dünkü Mazaka’n›n su, hava
bak›m›ndan hiçbir fevkaladeliğini göremezler. Ordular›n hücumuna karş› onu koruyacak tabii seddi yoktur; bereketli, fevkalade bir toprağ›, her şeyi yetiştiren iklimi yoktur. Böyle olmakla beraber, 5000 y›ld›r her
türlü ›rk, rejim elinde büyük, gerekli bir merkez kalmas›; dört taraftan akan yollar›n düğüm yerinde bulunmas›ndan ileri gelmektedir. Onun büyük bir savaşa meydan olduğunu biliyoruz; fakat yan› baş›ndaki Ganeş’ten ç›kan vesikalarda, vaktiyle kendisine, davalar›n›n temyiz edilmek için gelindiği hakk›nda kay›tlar
var.
Demek ki Kayseri, tarihine bir cihangirin eliyle değil, Anadolu’daki insanl›ğ›n tabii, devaml› ihtiyaçlar›yla doğmuştur. Milattan önce 20 yılında Yunan coğrafyac›s› Strabon, Kayseri’nin Sinop’a 150 km, Malatya yoluyla F›rat’a 300 km olduğunu kaydetmeyi gerekli buluyor. Ve böylece Kayseri’yi meydana getiren ticaret münasebetlerinin, klasik devirde bile yaşad›ğ›n› göstermiş oluyor. Strabon, Kayseri için bunlar› yazmay› lüzum gördüğü zaman, büyük Boğazköy çoktan unutulmuştu. Gargamiş silinmişti; yüzlerce askerî
merkez ortadan kaybolmuş gitmişti.
Roma devrinin hat›rda tutulacak iki mühim vesikas› bence şudur: Bir kere Roma ‹mparatorlar› burada
bir darphane kuruyorlar. Bunun manas›, Kayseri’nin rolü bak›m›ndan pek mühimdir. Sonra, milad›n 260’›nda Sasanilerin belli hükümdarlar› Şapur, Roma ‹mparatoru Valerianus’tan, Kayseri’yi muhasara ve zapt eyliyor. Bu zamanda Kayseri’nin nüfusunu 400.000 olarak kaydederler.
H›ristiyanl›k, Kayseri için (talihsiz) bir dönem olmuştur. Sanat, idare bak›m›ndan daha Bizans’›n benliğini kazanamad›ğ› bu ilk devreye H›ristiyanl›k ad›n› vermemiz bu ac› neticeden ötürüdür. Her yerde olduğu
gibi Kayseri’de de mağara hayat›ndan kurtulamayan H›ristiyanl›k, bir süre sonra her türlü serbestliğe kavuşmuştu. Kayseri’nin o zaman metropolik bir merkez olduğunu görüyoruz. Daha eski çağlarda dinî hususiyeti
üzerine bir şey bilmediğimiz büyük belde, böylece zanaat, ticaret, ekonomik karakteri yan›nda bir de dinî
çehre alm›şt›r. ‹şte bu yüzdendir ki, milad›n 3. asr› sonunda ve 4. asr› baş›nda hüküm süren Roma ‹mparatorlar› (Diokletien, Galere…) H›ristiyanl›ğ› mahvetmek istedikleri zaman Kayseri bu y›k›mdan çok zarar gör-
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müştü. Birinci veya büyük Kostantin milad›n 312. senesinde H›ristiyanl›ğ› benimseyince yap›lan işkencelerle tahribat da durur gibi olmuştu. Bir ara, Putperest Julyanus H›ristiyanl›ğ›n her şeyine, her köşesine olduğu
gibi Kayseri’ye de musallat olmuş, bir mabedin y›kt›r›lmas›ndan gücenerek, eski ad› olan Mazaka’y› yeniden
almaya zorlam›ş, Kaesarea ad›n› silmiş ve tabii H›ristiyanl›ğa ait ne kadar eser varsa yok etmişti. Bu bela yirmi y›l kadar sürüyor. Arkas›ndan (385’e doğru) Theodosius felaketi sürüyor. Koyu bir H›ristiyan olan bu ‹mparator, Putperest Julyanus’un bir eşi daha türer korkusuyla olacak, bütün eski devir abidelerinin, eserlerinin kökünü kaz›maya çal›ş›yor. Bütün Anadolu’da zelzele kadar, hatta ondan daha beter bir y›k›c›l›k devri,
böylece H›ristiyanl›kla aç›lm›ş, sürüp gitmiş bulunuyor.
Kayseri’nin bundan ne kadar zarar gördüğünü sezmek için milad›n 4. asrında –art›k Bizans ‹mparatoru
olan– Justinianus’un uzun bir onarma, tahkim etme işine girişmeye mecbur olduğunu hat›rlamakl›ğ›m›z yeter. Yeni Kayseri’nin surlar› zorlu olarak yeniden yap›l›yor; iç şehir d›ş şehir ayr›l›yor. Erciyes’ten Kayseri’ye doğru uzanan su yollar›n›n bu devreye ait olmas› ihtimal içindedir. Yeni yol sisteminin kurulduğu bu
devrede Kayseri’nin tarihi rolü bir kere daha canlan›yor. Şimdi onun içinden yaln›z ticaret kervanlar› geçmiyor; Kudüs’e, Suriye’ye inen hac›lar kafilesi de burada durakl›yor. Bin hat›ra, bin facia, bin zaferlerle dolu bu alanlarda H›ristiyanl›k kendi zaferi için her teşebbüsü yap›yor. O devreye ait seyahat hat›ralar›, yol
ve menzil listeleri Kayseri’yi büyük dikkatle yazarlar.
Ticaret münasebetleri s›ras›nda, H›ristiyanl›ğ›n M›s›r’da Suriye’de meydana getirdiği sanat, din felsefesi ve Helenistik devirden dökülüp gelen ilim ak›nt›lar›n› Kayseri pek yak›ndan tan›d›. Putperest devirler
için Kapadokya tabletleri, Kapadokya çanak çömlekleri neyse ilk H›ristiyanl›k devirleri için Kapadokya mağaralar›ndaki freskler –sanat, kültür bak›m›ndan– odur. Biliyoruz ki cemiyetin, insan›n her iki tezahürünü
bu alanda sentetize eden yer Kayseri olmuştur. O derece ki, Hz. Muhammed’in kendi dostlar›na buray› ilim
merkezi gibi takdim eylediği –bir rivayet hâlinde de olsa– bize kadar gelmiş bulunuyor.
‹slamlar›n Kayseri’yi çok iyi tan›d›klar›na şüphe yok. ‹stanbul’un düşman bir ideale merkez vazifesi
gördüğünü bilen yeni din, onu ele geçirmek için ak›nlar yapt›. Karadan yap›lanlar›n daima Kayseri’den geçtiğini görüyoruz. Hicretin 71’inde Emevilerden Abdülmelik’in, 108’inde Müslüme bin Abdülmelik’in,
111’inde Sâid bin Hişâm, 114’ünde Süleyman bin Hişâm’›n ordular› Kayseri’yi her geçişinde, yeniden zaptettiler. Fakat Kayseri’nin ‹slam disiplinine göre düzene konmas›, ancak Türkmenlerle mümkün olmuştur.
Kayseri’nin Türkmenler eline, bir daha ç›kmamak üzere geçmesi Danişmendliler devrindedir (11741184), yaln›z Danişmendlileri Anadolu’daki Selçuklular medeniyetinden ay›rmak zordur. Biz Kayseri’yi birkaç yüz y›ll›k geçici hükümet tesiriyle değil, büyük kültür ve medeniyet disiplinleri içinde gözden geçirmeye, Kayseri’ye damgas›n› vuran fikir, iş, sanat ak›nlar›na göre karakterini aramaya çal›ş›yoruz. Bu bak›mdan
ise Anadolu’daki sanat ve fikir Tavâif-i Mülûk (Abbasi devletinin zayıflamasından sonra meydana gelen küçük devletler.) devrini Selçuklular disiplini içinde görebiliriz. Yani Anadolu’da as›l siyasi bir Tavâif-i Mülûk devri de vard›r ve bu devir Selçuklu devrine bir başlang›ç ve Osmanl› klasiklerine bir temeldir.
Selçuklular›n Kayseri’yi Konya’dan sonra en büyük merkezleri hâline getirdiklerini biliyoruz. Bu bak›mdan ona ancak Sivas eş olabilir. Onlar›n elinde şehrin –daha önceki çağlar›n hiçbirini aratmayacak kadar– bak›ml› ve itibarının yüksek olduğunu ne kadar iyi görüyoruz! Hükümdar, umumi vali… kim olursa
olsun; savaşa gitmeden burada düşünür, burada haz›rlan›r. Üssülharekesi (Askerî harekât›n başlang›c›na
esas olan yer) buradad›r. Savaştan dönünce, ister alt ister üst gelsin, çekilip yaras›n› saracağ›, dinleneceği
yer Kayseri’dir. Bar›ş y›llar›nda her mevsim, bütün düşünce, duygu, bilgi, sanat, idare, din büyüklerinin
toplan›p meyvelerini verdikleri yer Kayseri’dir. Suriye, M›s›r, Elcezire, Azerbaycan, Gürcistan, ‹ran, Bizans,
kervanlar›n›n ak›p gittiği büyük durak Kayseri’dir. Bu belde o kadar Türkmen’dir ki Moğol sergerdesi Bayço gibi müthiş, gaddar bir düşman›n eline düşmesi bir dönmenin, bir Ermeni tavaşi’nin hainliğiyle kabil
olabilmiştir. Kayseri o kadar zengindir ki, geçirdiği bütün istilalara rağmen, Moğollar›n çapul alaylar› onu
ancak bir haftada soyabilmişlerdir.
Osmanl›lar devrinde Kayseri art›k klasik bir Türk merkezidir. “Makarr-› ulema”d›r; güney, kuzey k›y›lar›yla doğu ve bat› vilayetlerine geçit veren büyük emporium, büyük pazar ve depodur. Sinan’›n eseri olan
“Kurşunlu Camii” klasik hâle yükselmiş mimarl›ğ›n örneği ve meyvesidir. Yüze gelir bir işçilik arand›ğ› zaman Kayseri’nin ustalar›na koşmak uzun geçmişli bir görenektir. Hatta hususi evleri… Yontma taştan, en
özenilmiş silmeler, kirişler, kemerlerle yap›lm›şt›r. ‹çlerindeki tahta işi divanlar, kabul odalar› bugün bile bizi zevkle önünde al›koyacak kadar üsluplu ve karakterlidir. Fatih’in onar›p yenilediği kalesiyle surlar› hiçbir
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devrinkinden aşağ› değildir, yüksektir.
Bu devirde her doğu seferine giden, seferden dönen hükümdar ve vezir, Kayseri’de duracakt›r. Oran›n›n medresesinde yetişeni bütün Anadolu siteleri sayg›yla, güvenle gösterecektir. ‹mparatorluğun bin türlü gedik aç›lan ekonomi kalesi Avrupa emperyalizminin kölelik dağ›tan sanayi seli bas›p Anadolu’nun can› yavaş yavaş çekildiği kara y›llarda Kayseri’nin tezgâhlar› duraks›z işleyecek; bu yeni istila Anadolu’yu
şaşk›na çevirdiği s›rada onun çocuklar› bu yeni cephede hemen yaln›z başlar›na silah kullanacaklard›r. Onlar, bu kölelik dağ›tan ecnebi sermaye ve sanayie o kadar dehşet vereceklerdir ki bozulan ve yabanc› sermaye elinde köleleşen yabanc› az›nl›klar, bu düşmeyen Türkmen ekonomi kalesinin karş›s›nda h›nçlar›ndan kuduracak; ars›z mahalle çocuklar› gibi küfür edeceklerdir. Ecnebi sanayinin boğucu seline kafa tutan
görgülü, görenekli, becerikli diyar›n, bu klasik “Makarr-› ulema”n›n zeki çocuklar›na, “Okuma yazma bilmem ama Kayseriliyim!” yahut “Kayseri’de Yahudi bar›nmaz!” dedirten kaba şakalar yapacaklard›r. Fakat
it ürecek, Kayseri’den geçen kervanlar geçmekte devam edecektir. O kadar ki, 20. asr›n demir veya çelik yolu da yine Kayseri’den geçecektir.
Kayseri geçirdiği devirlerin sonuna gelmiştir: T›pk› Anadolu gibi!... Anadolu Türkmenlerin eline geçmeden önce ancak çok eski devirlerde baz› kavimlere (söz gelimi: Etilere, Lidyal›lara…) metropol olmuş gibi görünüyor. Amma bunlardan hiçbirisi onu, bu kelimenin anlatt›ğ› manada bir vatan, bir anavatan hâline koyamam›ş, onun birliğini baştan başa temin edememiştir. Yaln›z Türkmenlerdir ki Anadolu’yu en aşağ› 150 y›ll›k, kesilme bilmeyen ak›nlarla doldurmuş; baştan başa kendinin kan›, eti, kemiği ve kafas›yla yeniden kurmuştur. Türkmenlerin o zamanki kafas›na hâkim olan disiplin ise, klasik devirlerin felsefe, sanat
görenekleriyle dolu… ‹slaml›kt›. Anadolu böylece yekpare bir yüz alm›şt›r.
Türk soyu ve ‹slam disiplini!... Kayseri bu iki zoru yüzlerce y›l keskin ateşten bir soluma gibi içinde
dalgalan›r buldu. Türkmenlerin Anadolu’ya yerleşmesinden başlayarak hiçbir y›l gösterilemez ki Kayseri
bunu bir vak’a, bir iş, bir eserle duymam›ş, ebediyete götürmemiş olsun!...
Kayseri’yi dolduran abidelerin çeşidindeki bolluğa, bu abidelerin her birindeki güzelliğin özelliğine bak›n›z. Burada hanlar›yla, çeşmeleriyle, kaleleri ve surlar›yla, camileri, minareleri, mescitleri, türbeleriyle,
medreseleriyle, t›p fakülte ve hastanesiyle (1205) hakikaten büyük, olgun bir cemiyetin yerleştiğini kolayca anlars›n›z. Bütün yağmalar, yang›nlar, y›k›lmalar, hainlikler aras›nda, hatta bunlara rağmen sanat ve bilgi işlerinin burada nas›l kök sald›ğ›na bak›n›z: Kayseri geçici bir ak›m›n eseri değil, kökü başka yerlerde
olan bir milletin müstemlekesi değil; Anadolu’da kökleşmiş bir milletin yeni bir disiplinle kurduğu merkezdir. Ne kalesi Justinianus’un kurduğu kaledir; ne mabedi Kayseri metropolitlerinin “Mezamir” okuduğu mabettir; ne al›şveriş karargâh›, Bizans’›n yapt›ğ› “agora”lard›r. Eski geçmişten ald›ğ› sadece görgüdür, görenektir, atmosferdir ve bunlar›n hepsi de yeni senteze kavuşmuş, yeni biçimlerle, yeni ifadeye girmiştir. Kayseri’deki abidelerde Helenistik devri, Mezopotamya’n›n, Orta Asya’n›n, Kafkasya’n›n ve ‹ran’›n, Roma ve Bizans’›n… motiflerini bulursunuz. Fakat o abideler o kadar Selçuklu o kadar Türk’tür ki… Seyyid Battal Gazi efsanesinde Hz. Ali’den birçok şey bulabilirsiniz; hatta bu kahraman›n asl›n› Peygamber’in göbeğine kadar ç›kar›lm›ş görürsünüz. Fakat o Elcezire’yi, Suriye’yi, ‹ran’›, Azerbeycan’›, Kafkasya’y›… dolaşt›ktan sonra Anadolu’ya akan Türkmenlerin yolunu tutmuş, Anadolu’ya yerleşmiştir. Onun “üssülharekesi” Malatya,
fakat efsanenin en heyecanl›s›na sahne olan Erciyes’tir. Ben Erciyes’in başka dillerde hiç efsanesini bilmiyorum. Fakat Seyyid Battal’›n “çah-› cahime…” (cehennem çukuru) at›ld›ğ›n› inleyen en canl› efsane, Erciyes’i ebediyen Türkmenleştirmiştir.
Kayseri her zaman tüccar kald›. Amma Ganeş’ten ne kadar farkl›! Ganeş eski devirlerin gözü d›şar›da
olan ticaretinin sembolüdür. Bizim Kayserimiz ise kalbi Anadolu’ya çevrilmiş yerli göreneğinin merkezi oldu. O bizde ticaret, iktisat miras›n›n; güzel sanat ve zanaat miras›n›n mimarl›k tekniği miras›n›n, bilgi hareketleri, düşünce hareketleri miras›n›n çekmecesi ve böyle göreneklerin bize kadar gelişinde amil oldu.
Bir Sinan’›n meydana gelişini araşt›r›rken nas›l Kayseri’nin bir köyüne iniyorsak; Anadolu’daki büyük
tahammül, yaşama ve büyük hamleler yapma t›ls›m›n›n esrar›n› anlamak için bizim Kayseri’mize ve onun
gibi ayakta kalan Anadolu sitelerinin ta iç yüzüne döneceğiz.
PROF. DR. REMZİ OĞUZ ARIK,

Çığır Dergisi, Şubat-Mart-Nisan-Mayıs 1940, s. 87-88-89-90 sayıları (kısaltılarak alınmıştır).

A
ABAZA MEHMED PAŞA İSYANI
XVII. as›rda Kayseri Ovas›’nda meydana
gelen isyan. Celâlî ‹syanlar› s›ras›nda asi
Halep Valisi Canbuladoğlu’nun hazinedar› olup onun mağlup edilmesinden
sonra yakalandı, Kuyucu Murad Paşa’n›n
k›l›c›ndan ancak Yeniçeri Ağas› Halil
Ağa’n›n arac›l›ğ›yla bağ›şland›. Halil Ağa,
daha sonra Kaptan-› Derya olunca Abaza Mehmed’i de derya beyliğine getirdi.
Bir süre sonra Maraş Beylerbeyliği’ne
atanan Abaza Mehmed Paşa, 1621’de Erzurum Beylerbeyliği’ne tayin edildi. Sultan II. Osman’›n tahttan indirilip May›s
1622’de şehit edilmesinden sonra, Erzurum Valisi Abaza Mehmed Paşa, Sultan
Osman’›n ölümünü kendi isyan› için iyi
bir bahane yaparak sekban ad›yla yan›na
30.000 kişi toplad›. Sultan Osman’›n intikam›n› almak maksad›yla harekete geçen Abaza Mehmed Paşa, yeniçerileri
padişah katili ilan edip Erzurum’da bulunan yeniçeriler üzerine hücuma geçti.
Abaza Mehmed Paşa, kap›kulu ocaklar›
aras›ndaki husumetten de faydalanarak
bir yandan sancaklara kendi adamlar›n›
tayin ettiği gibi bir yandan da halktan vergi toplamaya başlad›. Kendisiyle ayn›
maksad› taş›yarak isyan ettiklerini ilan
eden Trablu’s-Şam Valisi Yusuf Paşa ve
Maraş Valisi Kalavun Yusuf Paşa ile birleşerek ele geçirdiği yeniçeri, topçu, cebeci, acemi oğlan› gibi Ocak mensuplar›n› öldürttü. Abaza, kendi adamlar›ndan
Cafer Kethüda’y› isyan ç›kartmak ve gerekli zemini haz›rlamak için çeşitli vilayetlere gönderdi.
Abaza Mehmed Paşa, emrindeki kuvvetlerle Şebinkarahisar ve Sivas’› ele geçirdi.
Abaza Mehmed Paşa isyan edip Erzurum’dan Kayseri’ye geldiği zaman Bayrâ-

miye Tarikat› şeyhlerinden Seyyid Abdürrahim Bayramî ona yard›mc› oldu.
Abaza’n›n her işinde kendisine ak›l hocal›ğ› yapt›ğ› için “Abaza Şeyhi”* diye şöhret kazand›.
Kayseri’den sonra Ankara üzerine yürüyerek şehri kuşatt›. Bunun üzerine Vezir
Mahmud Paşa serdar tayin edilip Abaza
üzerine gönderildi. Ankara’n›n iç kalesini ele geçiremeyen Abaza, k›şlamak için
Niğde’ye çekilmek zorunda kald›. Sultan
IV. Murad’›n cülusundan sonra Kemankeş Kara Mustafa Paşa’dan sonra Vezir-i
Azaml›k makam›na getirilen Çerkez
Mehmed Paşa, 14 Nisan 1624’te önce
Abaza’yla harbe, arkas›ndan da ‹ran Seferi’ne memur edildi. May›s 1624’te Üsküdar’dan harekete geçen Vezir-i Azam,
Konya’ya geldi ve yirmi gün burada kald›. Konya’dayken Abaza üzerine sefere
ç›k›lmadan önce yap›lan görüşmede, nasihat yollu bir mektup gönderilmesi ve
itaate davet edilmesi kararlaşt›r›ld›. Ancak yap›lan nasihatlerin sonuçsuz kalmas› üzerine Abaza ile harp yap›lmas›na karar verildi. Ağustos 1624’te Çerkez Mehmed Paşa, Develi Karahisar’dan geçerek
Kayseri Ovas›’n›n bat›s›nda bulunan Karasu Köprüsü’ne ulaşt›. Abaza Mehmed
Paşa da kuvvet toplamak için bölgedeki
Türkmen boylar›na haber göndererek
türlü vaatlerle onlar› kendi yan›na çekti.
Toplad›ğ› kuvvetlerden de destek bulan
Abaza, Kayseri Ovas›’na doğru harekete
geçti. 6 Eylül 1624 Perşembe günü meydana gelen savaşta, Celâlîler başlang›çta
yeniçerilere karş› üstün gelmişlerse de
Yeniçeri Ağas› Hüsrev Ağa’n›n büyük
gayreti neticesinde bozgunluk alametleri
başlad›. Bu s›rada Abaza’ya yard›m vaat
eden Türkmenler, kuvvetleriyle beraber
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dağ cihetine çekilmeleri üzerine Abaza
kuvvetleri bozguna uğrad›. Abaza Mehmed Paşa, at›n›n süratinden de faydalanarak kaçmaya muvaffak oldu. Karasu
Harbi’nde, Abaza’n›n yan›nda yer alanlardan pek çoğu bertaraf edildi. Adamlar›n›n pek çoğunu kaybeden Abaza Mehmed Paşa, sefer mevsiminin geçmesinden de istifade ederek Erzurum’a çekildi.
Abaza Mehmed Paşa’n›n mağlup olup
çekilmesinden sonra Kayseri sahras›nda
birkaç gün ikamet eden Serdar-› Ekrem
Çerkez Mehmed Paşa, Sivas’a geldi. Abaza’n›n Sivas’ta b›rakt›ğ› mallar›na el konuldu. Kas›m 1624 başlar›nda Tercan’a
gelen ve Abaza meselesini halletmek isteyen Çerkez Mehmed Paşa, k›ş›n yaklaşmas› ve Abaza’n›n affedilmesi için arac›lar›n göndermesi, Bağdat’ta meydana gelen hadiselerin Osmanl› Devleti aleyhine
gelişmesi yüzünden, bir daha isyan etmemek ve itaatten ayr›lmamak şart›yla Abaza’y› affederek yeniden Erzurum Valiliğine tayin etti.
Abaza Mehmed Paşa 1626’da yeniden isyan hareketlerine girişti. 1627’de Ah›sha’ya yard›m amac›yla Erzurum önlerine
gelen yeniçeriler üzerine ani bask›n düzenleyen Abaza, baz› paşalar› da ele geçirdi. Bunun üzerine Vezir-i Azam Halil
Paşa, Abaza’ya karş› görevlendirildi, ancak onun tedbirsizce hareketleri, k›ş›n
bast›rmas› ve kale muhasaras› için büyük
toplar›n getirilmemesi gibi sebepler yüzünden çekilmek zorunda kald› ve daha
sonra da azledildi. Yeni Vezir-i Azam
Hüsrev Paşa’n›n düzenlediği sefer sonunda 16 Eylül 1628’de “eman” ile teslim
olan Abaza Mehmed Paşa affedilerek
Sultan IV. Murad taraf›ndan Bosna Valiliğine tayin edildi. Daha sonra Tuna Kumandanl›ğ›yla Vidin Valiliğine tayin edildi. 1633’te Lehistan taraflar›na ak›nlarda
bulundu. Ağustos 1634 tarihinde isyan etmek niyetinde olduğu şeklinde şayian›n
yay›lmas› sebebiyle idam edildi.
Kay nak ça: Na‘îmâ Mustafa Efendi, Târih-i
Na‘îmâ, hzl. Mehmet ‹pşirli, Ankara 2007, C. II.
s.550-557; Peçevî, Tarih, ‹stanbul 1283, C.II.
s.400–401, 408, 410; Kâtib Çelebi, Fezleke, ‹stanbul 1287, C.II. s.35, 52, 54-56, 110; Hasan
Beyzâde Ahmed Paşa, Hasan Bey-zâde Tarihi

(Metin ve ‹ndeks, 1003-1045 / 1595-1635), hzl.
Ş. Nezihi Aykut, Ankara 2004, C.III. 998-1000;
Uzunçarş›l›, OT, C.III/1, s. 150-153; Hrand D.
Andreasyan, “Abaza Mehmed Paşa”, Tarih Dergisi, (‹stanbul 1968), S 22, s. 131-142; C. L. Huart,
“Abaza”, ‹A, C.I. s.5; Mücteba ‹lgürel, “Abaza
Paşa”, D‹A, C. I. s.11-12.
MEHMET İNBAŞI

ABAZA ŞEYHİ
(Seyyid Abdürrahim Bayramî)
Bayramiye Tarikat› şeyhlerinden, âlim,
mutasavv›f (öl. 1638). Kayseri’de doğdu.
Medrese tahsilinden sonra Bayramiye
Tarikat›na intisap etti. Kayseri’de Hoca
Vatan Zaviyesi’nde irşatla meşgul oldu.
Abaza Paşa isyan edip Erzurum’dan Kayseri’ye geldiği zaman ona yard›mc› oldu.
Her işinde kendisine ak›l hocal›ğ› yapt›ğ›
için “Abaza Şeyhi” diye şöhret kazand›.
Abaza Paşa’n›n ölümünden sonra ‹stanbul’a geldi. Saraya nüfuz edip IV. Murad’›n yak›nlar› aras›na girmeyi başard›.
Kendisine Üsküdar’da bir konak verildi.
Özellikle Padişah’›n gördüğü rüyalar› tabir ederek onun tav›r ve hareketlerini etkilemeye çal›şt›. Padişah›, “Yeniçeri taifesinden sizin vücudunuza zarar görünür.” diyerek yeniçeriler aleyhine k›şk›rtmaya kalk›ş›nca idam edildi. Kabri Üsküdar’da Mihrimah Sultan Medresesi’nin
yan›ndad›r.
Kaynakça: Mustafa Kara, “Abaza Şeyhi”, D‹A,
C.I. s.12.
YAYIN KURULU

ABDİ bk. DEVELİOĞLU, ABDULLAH
ABDİ
Âş›k, saz şairi (Kayseri, XIX. yüzy›l). Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmiyor. Hayat› hakk›nda geniş bilgi yok.
Halk şiiri araşt›rmalar›nda bugüne kadar
“Abdi” mahlasl› dört saz şairi tespit edildi. Bunlardan biri de XIX. yüzy›lda yaşam›ş Kayserili Âş›k Abdi’dir. Hem aruz
hem de hece vezniyle şiirler yazd›ğ› bilinen Abdi’nin şiirlerinin bir k›sm› Osmanl›ca cönklerde kay›t l›d›r. Şairin
1873–1875 y›llar›nda Kayseri, Yozgat,
Çank›r› ve Sivas yöresinde zayiata sebep
olan ve üç y›l süren kurakl›k ve k›tl›kla il-
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gili destan›, o devirde yaşanan ac› ve yokluklar›, çekilen s›k›nt›lar› dile getirmesi
bak›m›ndan hem önemli hem de en bilinen şiiridir.
EMİR KALKAN

ABDULKÂDİR EFENDİ
Müderris (Develi, 1874/75 - ?). Develi’nin
Güney Mahallesi’nde doğdu. Babas› Hasan Ağa’d›r. Tahsiline Develi’de başlayarak Develili müderrislerden ‹ncezade ‹smail Efendi’den bir müddet ders okudu.
Daha sonra okumak için ‹stanbul’a gitti
(1893/94). ‹stanbul’da Hadim Hüseyin
Paşa Medresesinde 1900’e kadar ‹brahim
Hulusi Efendi’den okudu ve icazetname
ald›.
Tahsil sonras› Develi Müderrisliğine
atand› (1902). Burada ders verdi. Daha
sonra da Çorum sancağ›na müderris olarak atand› (Şubat 1909/10). Ölümünden
önce Kayseri’ye dönüp dönmediği ve
hangi y›l öldüğü hakk›nda bilgi yoktur.
Kaynakça: Albayrak, SDOU, C. I. s. 74.
YUSUF TURAN GÜNAYDIN

ABDULKÂDİR KADRÎ EFENDİ
Divan şairi ve nakibüleşraf (Kayseri, ? –
‹stanbul, 1604). Kayseri’de kad›l›k yapt›.
‹stanbul’da nakibüleşraf (Peygamber soyundan olanlar›n işlerini görmek üzere
görevlendirilmiş kişi) oldu (1599). Babas›, Kad› Emrullah Efendi, Şeyh ‹brahim
Tennûrî’nin k›z› Hatice Han›m’›n oğludur. Son derece kültürlü ve zarif bir kimse olarak dikkat çeken Abdülkâdir Efendi, “Kadrî” mahlas›yla şiirler yazd›.
Kaynakça: A. Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler), s.17;
“Kadrî”, TDEA, C. V. s. 84; Satoğlu, Ansiklopedi, s. 2.
ATABEY KILIÇ

ABDULLAH EFENDİ (Sarı)
Âlim (Ankara, ? – Kayseri, 1807). Kayseri’ye yerleşmiştir. Babas› ‹smail Efendi’dir. Doğum tarihini bilmediğimiz bu
âlim, ilmî hayat›n› Kayseri’de sürdürdü.
Mesnevî şarihi olarak bilinen, Semeratü’l-Fuad fî’l-Mebdei ve’l-Meâd adl› eser
sahibi Sar› Abdullah, “Ankaravî” (1584–
1660) soyundan gelmektedir. Kayseri’de

evlendiğini ve bu evliliğinden Mehmed
‹lmî, Feyzullah ve Mehmed Âdil Efendi
olmak üzere üç oğlu olduğunu biliyoruz.
Göncüzade Kâs›m Efendi (öl. 1842), öğrencilerindendi. Say›l› âlimler aras›nda
yer alan oğullar› Mehmed ‹lmî Efendi ve
Mehmed Âdil Efendi (öl. 1834) de öğrencileri olup babalar›n›n mesleğini sürdürdüler. Abdullah Efendi’nin nesli bu oğullar›ndan “Küçük Hocalar”, “Sar› Abdullah Efendizadeler” ve “Müftüzadeler”
olarak devam etti.
Meşhur Müftü Hac› Enver Efendi bu soydan gelmekte olup Mehmed Âdil Efendi’nin oğludur. Ahmed Nazif Efendi, Ankaravî Sar› Abdullah Efendi’nin çağdaşlar› aras›nda Gözübüyükzade ‹brahim
Efendi * (öl. 1838), Hac› Vahdi Salih Efendi (öl. 1829) ve Kavukçuzade Hac› Niyazi Efendi (öl. 1821)’yi sayar. Aile mezarl›ğ›, Seyyid Burhaneddin Türbesi’nin güneyindedir. Başl›kl› mezar taş›n›n 9 sat›rl›k kitabesinin baş›nda “Huve’l-Hallâku’lBâkî”den sonra “Sar› Abdullah” yaz›s›
okunmaktad›r; ancak geri kalan yaz›lar,
taş eridiğinden, okunamamaktad›r. “1872
Tarihli Kayseri Vergi Defteri” kay›tlar›nda, Hamurcu –Gubar Oğlu Bölgesi–
Mumcu Sokağ›’nda, “Sar› Abdullahzade
Medresesi” diye bilinen harap bir medreseden bahsedilmektedir. Buradan, bir
medrese kurduğu ancak oğullar›n›n vefat›ndan sonra bunun devam etmediği sonucuna varabiliriz.
Ankara’dan gelip Kayseri’yi vatan edinen
bu kişi, Kayseri’yi “makarr-› ulema”
edenlerden biri olduğu gibi, soyundan
gelen âlimler de bu olgunun devam etmesini sağladılar. Bilinen yazma eserleri
bulunmamaktad›r.
Kaynakça: A. Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler), s.58;
Ali R›za Karabulut, Dîvânçe-i Râşid Efendi ve
Kayseri Müellifleri, Ankara 2008, s. 133; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 104; Güven, Kayseri’de
Mecmualar, s. LXXIV, LXXVII; Bağdatl›, Hediyye, C. I. s. 427.
MUSTAFA IŞIK

ABDULLAH EFENDİ ÇEŞMESİ
Kayseri’ye 15 km mesafedeki Tavlusun’da
bulunmaktadır. Çeşme, üzerindeki kitabeye göre 1830 y›l›nda Abdullah Efendi
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Çeşmede hiçbir süs unsuru bulunmamaktad›r.
1978 y›l›na kadar kullan›lan çeşme, bu tarihten sonra evlere yoğun olarak şehir suyunun bağlanmas› sonucunda fonksiyonunu yavaş yavaş kaybetmeye başladı.
1981 y›l›nda da tamamen suyu kesilmiştir.
Kaynakça: Denktaş, Su Yap›lar›, s. 112-114.
MUSTAFA DENKTAŞ

Abdullah Efendi Çeşmesi (M. Denktaş)

Abdullah Efendi Çeşme kitabesi
(M. Denktaş)

taraf›ndan inşa ettirilmiştir. Kitabesi
mermerdir. Çeşme günümüzde kullan›lmamaktad›r. Çeşmenin ön yüzünde düzgün kesme taş, yan yüzünde kaba yonu
taş malzeme kullan›lm›şt›r.
Çeşme, arkas›nda bulunan su deposunun
ön yüzüne inşa edilmiştir. Eserin yüksekliği 3,60 m, genişliği 6,80 m’dir. 0,64 m
derinliğindeki niş üzerini örten yuvarlak
kemer, yanlar›ndaki y›ğma ayaklar üzerine oturmaktad›r. Niş içerisinde yer alan
tek delikli ayna taş›, tahrip olmuştur. Ayna taş›n›n hemen alt›nda 0,45 m yüksekliğinde 1,30 m genişliğinde taş yalak yer
almaktad›r. Taş yalağ›n her iki yan›na ayn› yükseklikte birer taş yerleştirilmiştir.
Yan k›s›mda bulunan bu taşlar›n üzerine
de birer adet seki konulmuştur. Çeşme
nişinin güney ve kuzeyinde 2,20 m ve
2,48 m genişliğindeki duvarlar dikkati
çekmektedir. Yuvarlak kemerin kilit taş›n›n 0,12 m yukar›s›nda, 0,62 x 0,36 m
ölçülerindeki kitabe görülmektedir. Kitabenin çevresi cepheden ç›k›nt› yapan
0,06 m enindeki silmeyle s›n›rland›r›lm›şt›r. Üç sat›rl›k kitabe nesih hatla yaz›lm›şt›r.
Okunuşu:
Rağbet iden bu çeşmeye Ulu
Hakk’dan
Kerûn rağbet-i a‘lâya derû envâ-‘i
ni‘meti
Subh-ı mesâ leyle rahmet içün
Sâhibü’l- hayrât el- Hâc ‘Abdu’1lâh Efendiyle
Arabî..................ile......................
................eyleye ihyâ
Sene H 1246 (M 1830).

ABDULLAH HÜSNÎ EFENDİ
Âlim, şair (Kayseri, 1688–1776). Kayseri’nin tan›nm›ş ve köklü ailelerinden birine mensup Hac› Ali Efendi’nin oğludur.
Kayseri’de doğdu ve yaşadı. ‹yi bir eğitim
ald›k tan sonra Kayseri Mahkeme-i
Şer’iyyesinde memur olarak ilk görevine
başladı. Zamanla mahkeme başkâtipliğine kadar yükseldi, Develi Kazas› Kad›l›ğ›
ve ‹brahim Arabî’nin yerine Kayseri Kad›
Vekilliğinde bulundu.
Âlim, şair, edip, faz›l ve arif bir kişi olarak
bir hayli şöhret kazanan Abdullah Hüsnî
Efendi’nin Kayseri’deki ünü ve sayg›nl›ğ›
o derece fazla oldu ki, çocuklar› ve torunlar› iki nesil boyunca “Hüsnî Efendizadeler” olarak an›ldılar.
Hüsnî’nin, Ahmet Emin Güven Bey taraf›ndan neşredilmiş bir gazeli, I. Abdülhamid’in 1774’te tahta ç›k›ş›na dair iki tarih
manzume siyle, Şeyhülis lam Dürrîzade’ye yazd›ğ› 50 beyti aşk›n manzum arîzas› ve Hz. Peygamber için kaleme al›nm›ş 5 beyitlik bir manzumesi elimizde
bulunmaktad›r. Şairliğine örnek olarak
gazelini aşağ›ya al›yoruz:
Hakîkatde cihânın ‘izz ü câhı zıll-ı zâ’ildir
Ana dil-beste olmaz lâ-cerem her kim ki
‘âkıldır
Emel ser-riştesine rabt-ı kalb itmek
hamâkatdir
Bu fikri ‘âkıl etmez hak söze mecnûn da
kâ’ildir
N’ola hükmünü kılsa ‘âleme kevn ü fesâd
icrâ
Ki zîrâ sadr-ı şer’i zabt eden şimdi
esâfildir
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Gulâm olmakla şöhret satmak isterken
dil-i nâ-kâm
Esîr olmak varup bir zengi-i bed-asla
müşkildir
‘Aceb nîreng olunmuş Hüsni-i âşüfte
sâmâna
Alan Mikdâd’dan dâdın anın hakkâ ki
‘âdildir
Hakem nasbetmeğe mâ-beyniniz faslâ
efendinle
Senin bî-çâre Hüsnî bir sadîkın var ki
‘âdildir
Kaynakça: Güven, Kayseri’de Mecmualar, s. 3748; Satoğlu, Kayseri Şairler, s. 41; Köksal, KDŞ,
s. 110-112.
ATABEY KILIÇ

ABDURRAHMAN HİLMİ EFENDİ bk.
BELİĞ
ABDÜLHAMİD (II) DÖNEMİNDE
KAYSERİ’DE İMAR FAALİYETLERİ
Sultan II. Abdülhamid Döneminde Kayseri canlı bir imar faaliyetine sahne oldu,
eğitim ve din alan›nda şehir çevresinde
bir hayli bina inşa edildi. Bu dönemde
yap›lan önemli binalar kronolojik s›raya
göre şunlard›r:
Zeynelâbidîn Türbesi (1886):
Kayseri il merkezinde Hunat Külliyesi
yak›n›nda Kağn› (Araba) Pazar› Semti’ndedir. Rufaî Tarikat› Şeyhi Seyyid
Zeynelâbidîn* (öl. 1414)’in, tekke yap›lar›

XX. yüzyıl başlarında Zeynelâbîdin Türbesi
ve yanındaki pazar yeri (Albüm TBMM)

içindeki türbesi, II. Abdülhamid zaman›nda yenilenmiştir. Padişah türbeye bir
puşide (örtü) ve avize hediye etmiştir.
Halk aras›nda “‹mam Sultan” ve “Seyyid”
olarak an›lan bu şeyhin türbesi, şehirde
önemli ziyaret yerlerindendir. Tekkeye,
16. yüzy›lda Boyac›oğlu Üstad Apti taraf›ndan tanzim edilen vakfiyeyle* birçok
vak›f, akar olarak bağlanm›şt›r. Özgün
türbe yap›s› kare planl› olup üzeri kiremit örtü şeklinde taş kaplamal› geniş
kubbesi ve büyük pencereli duvarlardan
oluşur. Kuzeye aç›lan kap›s› üzerinde
Kayseri Naibi Edirneli Feyzi Efendi’nin
yazd›ğ› kitabesi bulunmaktad›r. Ayr›ca
pencereleri üzerinde de ikişer sat›rl›k beyitler yaz›lm›şt›r. Türbe etraf›nda bulunduğu bilinen tekke, mescit ve çeşme bugün y›k›l›p tamamen ortadan kalkm›ş
durumdad›r. Bugün yine kald›r›lm›ş bulunan tekke etraf›ndaki mezarl›kta, Kayseri’deki yat›rlar›n listelerine göre bir
hayli önemli zat gömülmüştü. Türbedeki
mezarlar, 1940’l› y›llarda ç›kar›larak buraya önce spor salonu, sonra kütüphane
yap›ldı. Türbeden al›nan Zeynelâbidîn’in
kalan kemikleri, Şehir Mezarl›ğ›’ndaki
Seyyid Burhaneddin Türbesi’ne* taş›ndı.
1995 y›l›nda kütüphane boşalt›larak tekrar türbe hâline getirildi ve kemikler buraya nakledildi.
Ali Saib Paşa Camii, Çeşmeleri, Hamamı ve Esma
Hanım Türbesi (1886–1887):
Talas’ın Kiçiköy Mahallesi’nde Sultan II.
Abdülhamid devri seraskerlerinden Talasl› Ali Saib Paşa* bir mescit ve iki çeşmeyle Han Mahallesi’ne bir hamam, Talas Mezarl›ğ›’na da annesi Esma Han›m
için bir türbe* yapt›rdı. Kare planl›, küçük kubbeli ve k›sa minareli bir mescit
olan camiin cümle kap›s›nda, 1304 tarihli inşa kitabesi bulunmaktad›r. Minare,
son y›llarda üzerine düşen y›ld›r›m sebebiyle biraz değiştirilerek yenilendi. Ali
Saib Paşa’n›n biri cami önünde, biri de
mahalle meydan›nda kitabeli iki an›t çeşmesi bulunmaktad›r. Han Mahallesi’nde
bulunan ve bugün çal›şmayan hamam,
tek fonksiyonlu olup çal›şt›ğ› zamanlarda
akşamlar› ve pazar günleri erkeklere, haf-
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Zeynelâbidîn Türbesi giriş kapısı üzerinde bulunan Feyzi
Efendiʼye ait kitabe

Esma Hanım Türbesi
(B. Akbaş)
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ta içinde kad›nlara tahsis edilirdi. 1891 (H
1309) y›l›nda ölen Ali Saib Paşa’n›n mezar› ‹stanbul’da Divanyolu’nda II. Mahmud Türbesi haziresindedir. Ayn› hazirede oğlu Sadi Paşa’n›n da mezar› bulunmaktad›r.
Ali Saib Paşa, Kayseri’deki hayrat› için
Talas’ta bir k›s›m araziyi vakfederek 1891
tarihli bir de vakfiye tanzim ettirdi.
Talas (Panaya) Kilisesi (1886):
Talas’ta Tablakaya Mahallesi’ndedir. Bugün camiye çevrilmiş hâlde varl›ğ›n› sürdüren ve 2006’da da onar›m gören Rum
Kilisesi’nin maalesef çal›nm›ş bulunan
kitabesinde:
Panaya kapusu zirasaldır
Yapusı şehr-i Mayıs birinde
Şevketlü Sultan Hamid ve efra
Mitropolid İonnis devrinde
Aopststha 1886
yaz›l›yd›. Kilise kare planl›, tek kubbeli ve
üstün taş işçiliğiyle yap›lm›ş olup yüksek
konumu itibar›yla çok uzaklardan görülebilmektedir.
Askerlik Dairesi (1890–91):
Kayseri Vilayet Konağ› ile adliye binas›
aras›nda idi. Dört sütunlu revakla girilen
iki katl›, ahşap tezyinatl›, geniş pencereli
bu zarif bina, maalesef yeni Vilayet Konağ› binas›n›n yap›m çal›şmalar› esnas›n-

da, 1990 May›s›nda hiçbir gereği yokken
zaman›n valisince, bütün ikazlara rağmen y›k›larak ortadan kald›r›ldı. Millî
Mücadele y›llar›nda Atatürk ile irtibat›n
sağland›ğ› bir bina olan bu yap›dan bugün sadece üzerinde “Daire-i Umur-› Askeriye” yaz›l› olan bahçe kap›s› kalm›şt›r.
Binan›n revakl› girişinde, şimdi Müze deposuna kald›r›lm›ş olan nesih hatla yaz›lm›ş şu güzel kitabe bulunuyordu:
…Mükemmel oldu hakkâ bu makâm-ı
dil-gişâ
Bârek-Allah asr-ı Han Abdülhamid’de
rû-nümâ
Hâdim-i Seyf-i şeri’at hâdim-i din-i mübîn
Hâver-i burc-ı hilâfet menba-ı cûd-ı atâ
Bahr-ı lütfundan çıkan bir katre-i cûd-ı
kerem
Fırka-i ceyşinde inşâ eyledi vâlâ binâ
Çâr-ı yârın himmet-i kudsîsi ilhâm eyledi
Tâkına âvîzedir Necm-i Süreyyâ-yı semâ
Sene 1308
Şıhlı Hamidiye Medresesi (1891–92):
Develi İlçesi’nin Ş›hl› beldesindedir. Aç›k
avlulu, revakl›, revaklar arkas›nda uzun
odalardan müteşekkil, kuzeyden girişi iki
katl› olan medrese binas›n›n kuzey giriş
kap›s› üzerinde Feyzî’nin* beş beyitlik kitabesi bulunmaktad›r. Son y›llarda Vak›flar ‹daresince iki defa onar›lm›şt›r. Ş›hl›’da medreseyle birlikte yap›lan üç tarihî
çeşme, sebebi anlaş›lamayacak şekilde
Köy Hizmetlerince y›k›larak yenilenmiş,
kitabeleri Belediye binas›na al›nm›şt›r.
Tavlusun Hamidiye Camii (1893–94):
Kayseri Merkez Tavlusun (eski kay›tlarda
Tavansun) Köyü’ndeki yukar› mahallede
tek kubbeli, minareli küçük bir cami. Doğuya aç›lan cümle kap›s› üzerinde Ateşzade ‹zzet taraf›ndan yaz›lm›ş yedi beyitlik kitabede, harap camiin Padişah›n ihsan›yla yeniden yap›ld›ğ› kay›tl›d›r. Cami
son y›llarda Vak›flar ‹daresince yeniden
onar›lm›ş ve çevresi düzenlenerek bahçeye bir de şad›rvan ilave edilmiştir.

Askerlik Dairesi (Albüm TBMM)

Seyyid Burhaneddin Türbesi (1894):
Kayseri’de medfun meşhur mutasavv›flardan olan Mevlânâ’n›n hocas› Seyyid
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Seyyid Burhaneddin Türbesi (Albüm TBMM)

Burhaneddin* 1244 y›l›ndaki ölümünden
sonra II. Abdülhamid Dönemine kadar
kabri üzerine herhangi bir türbe inşa
edilmemiştir. Bugünkü türbe 1894 y›l›nda Kayseri’nin mutasarr›fl›k olarak bağl›
olduğu Ankara Vilayeti Valisi Abidin Paşa’n›n delaletiyle Vak›flar ‹daresince yap›lm›ş ve Padişah buraya da bir avize ve
örtü hediye etmiştir. Türbe, ayn› adla an›lan mezarl›k içinde olup, revakl› küçük
bir kap›dan girilen ters T şeklinde üç tonozlu ve kubbeli küçük bir yap›d›r. Bitişiğinde ‹lhanl›-Eretna Döneminde –1341
tarihinde– inşa edilmiş Emîr Erdoğmuş*
Türbesi bulunmaktad›r. Seyyid Burhaneddin Türbesi bugün de şehirde en
önemli ziyaret mahallidir.
Talas Han Camii (1898–99):
Talas İlçesi’nin Han Mahallesi’ndedir.
Kuzeye aç›lan cümle kap›s› üzerinde, camiin 1316 tarihinde yap›ld›ğ›na dair Rafet
isimli şaire ait yedi beyitlik yap›m kitabesi bulunmaktad›r. Kare planl›, iki katl›,
tek kubbeli, ince uzun minareli, kubbe
üzeri –o dönemde Kayseri’de inşa edilen
diğer kubbelerde de görülen– kiremit örtü şeklinde taş kaplama olan bu zarif camiyi, Meşihat Müsteşar› Derviş Efendi
bina ettirmiştir. Cami son y›llarda Vak›flarca onar›lm›şt›r.
Hunat Camii Orta Kubbesi ve Minaresi:
Büyük Selçuklu Sultan› I. Alâeddin Keykubad’›n* zevcesi Hunat (Hand, Huand,

Mahperî) Hatun’un 1238 y›l›nda yapt›rd›ğ› Kayseri’nin önemli tarihî camilerinden
Hunat Camii’nin, devrin âdetine göre
aç›k b›rak›lan orta aç›kl›ğ›, yine devrin
karakterine göre taş kapl›, yüksek pencereli zarif bir kubbeyle örtülmüş ve bizzat
Padişah taraf›ndan da camiye ince uzun
bir minare ilave edilmiştir. Minare kaidesindeki kitabede:
Şehriyâr-ı âzam el-gâzî
Sultan Hamîd-i Sânî
Hazretlerinin müberrâtındandır
Sene 1317 fi 16 Ş.
yaz›l›d›r. Kayseri’de ayn› tarzda ve ayn›
dönemde yap›lm›ş Selçuklu Hac› K›l›ç
Camii* minaresi de yine ayn› Sultan taraf›ndan yapt›r›lm›ş olmal›d›r.
Kayseri Lisesi (1904):
Kapan Mahallesi’nde (Ulu Camii’nin kuzeyi) 1890 yılında Kayseri’nin tarihî lisesi* (sultânî, idadî) Seyfullah Efendi Konağ›’nda aç›lm›şt›r. Bugünkü tarihî Kayseri
Lisesinin birinci kat› 1904 y›l›nda tamamlanm›şt›r. Binan›n yap›l›ş kitabesini
Mevlevi Ahmet Remzi Dede (bk. Akyürek) yazm›şt›r. Maalesef bu kitabe bugün
yerinde yoktur.
Saat Kulesi (1906):
Cumhuriyet Meydan›’ndadır. 1906 y›l›nda Mutasarr›f Haydar Bey döneminde
yapt›r›lm›şt›r. Bugün de faal olan tarihî sa-

Hunat Camii Orta Kubbesi
ve Minaresi - 1909 (G. Bell).
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at kulesi ve yan›ndaki muvakkithane
(zamanı tayin eden aletlerin bulunduğu
yer), masraflar› Vilayet Muhasebe-i Hususiyesi taraf›ndan karş›lanmıştır. Saat Kulesi’nin mimar› bilinmemektedir. Yap›l›ş
kitabesini Ahmet Remzi Dede yazm›şt›r:

Sultan II. Abdülhamid

Gerekdi Kayseri Şehrine bir zîbâ çalar
sâat
Münebbih olmağa evkâtı halkı rûz u şeb
hâlâ
Cenâb-ı Mîr Haydar bende-i Şâh-ı kerem
perver
Muvaffak oldu olsun kadd-i câh-ı an
bean bâlâ
Mücevher sâate benzetdi Remzî yazdı
târîhin
Yapıldı mevkiinde kasr-ı sâat-hâne pek âlâ
Sene 1324
Bugün bu kitabe Saat Kulesi’nde bulunmamaktad›r. Saat Kulesi’ne dâhil muvakkithane, Millî Mücadele’de Sivas Kongresi’nden sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin* Kayseri Şube binas› görevini görmüş, 1924’te Kayseri’ye gelen Atatürk burada halk›n taleplerini ve şikâyetlerini dinlemiştir.
Kaynakça: Karal, Osmanl›T; M. Süreyya, SO 1,
C.III. s.683; Sadi Bayram, “Anadolu’da ‹lk Rufaîler ve Hazret-i Zeynelâbidîn er-Rufaî Soyu
Hakk›nda Yeni Hipotezler”, KYTSB 1; Maz›oğlu,
ARAŞ.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

ABDÜLMUHSİN-İ KAYSERÎ /
MUHSİN-İ KAYSERÎ
[Muhsin Kayserî Abdülmuhsin b. Mecdüddîn]
Âlim (Kayseri, ? – 1373). Özellikle ‹slam
hukuku alan›nda yapt›ğ› çal›şmalarla tan›nan ilk dönem Osmanl› âlimidir. Hayat› hakk›nda fazla bilgi bulunmamaktad›r.
‹lk öğrenimi memleketi Kayseri’de
gördü. O dönemde Kayseri’nin en önde
gelen bilginlerinden olan babas› Mevlânâ
Allame Mecdüddîn-i Kayserî’den dinî ve
edebî ilimler tahsil etti. Daha sonra devrinin geleneğine uyarak ilim tahsili amac›yla önce Şam’a giderek tefsir ve hadis,
akabinde M›s›r’a giderek f›k›h, tarih ve
edebiyat alan›nda öğrenim gördü. Hanefi f›kh› alan›nda hakl› bir ün kazanan Ab-

dülmuhsin-i Kayserî, son olarak da ‹ran
ve Maveraünnehr’e giderek astronomi,
kelam ve felsefe eğitimi ald›.
Osmanl›’n›n ilk dönem fakihlerinden
olan Abdülmuhsin-i Kayserî, Kayseri’deki medreselerde ders verdiği dönemde
kitap da telif etti. Yetiştirdiği çok say›daki
öğrenciler aras›nda, Eratnal›lar Devleti
hükümdarlar›ndan Sultan Alâeddin Ali*
de bulunmaktad›r. Kendine özgü düşünceleri bulunmakla birlikte, döneminin ilmî metodolojisine uyarak ağ›rl›kl› olarak
şerh ve haşiye tarz› eserler kaleme ald›.
O, ayn› zamanda 8 ve 14. yüzy›llarda
Anadolu’da en çok rağbet gören felsefe
ve kelam anlay›ş› olan Fahreddîn er-Râzî
(1149–1209)’nin ve ekolünün görüşlerini,
kendisi gibi Kayserili olan Davûd el Kayserî (1260–1350) ve Kad› Burhaneddîn
(1345–1398) gibi düşünürlerle birlikte savunmuş ve devam ettirmiştir. O, özellikle
f›k›h, aruz, beyan ve edebiyat alan›nda
Arapça eserler vermiştir. Ayr›ca şiirleri
de bulunmaktad›r.
Eserleri: Risâle fî’l-f›kh; Câmiü’d-düreri
manzûmeti’l-ferâiz; Şerhu manzûmeti’lferâ’iz; Teşrîhu müşkilâti’l-muhtasar fî ilmi’l-arûz; Şerhu’n-necdiyyât; Hâşiyetü
gâyeti’l-beyân; Kasîdetü’l-ferâ’iz; Ferâidu’l-manzûme fî kalâ’idi nuhûri’l-buhûr;
Şerhu arûzi’l-Endelüsî; Fethu’n-nukûz fî
şerhi’l-arûz
Kaynakça: Bağdatl›, Hediyye; Bursal›, OM; Recep Cici, “XVI. Yüzy›lda Kayserili Bir Fakih: Abdülmuhsin Kayserî ve Çal›şmalar›”, Bilim ve Din
Sempozyumu, s. 95-107.
MEHMET VURAL

ABDÜSSAMED EFENDİ
Âlim, mutasavvıf (Kayseri, ? – Kayseri,
1617). ‹brahim Tennûrî neslindendir. Önce ilim yoluna girdi, daha sonra tasavvufa yönelerek Nakşibendî Tarikat›’na intisap etti. Hayat›n›n sonlar›na doğru ‹stanbul’da Eğri Kap› civar›ndaki Hançerli
Sultan’a ait vak›f saray› kiralay›p bir süre
burada ikamet etti. Daha sonra memleketi Kayseri’ye döndü. Burada vefat etti.
Kaynakça: Abdülkadir Özcan, “Osmanl› Dönemi Kayseri Ulemas›ndan Birkaç Sima”, KYTSB2,
s. 337.
YAYIN KURULU
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ABDÜSSELÂM HİLMİ EFENDİ
Müderris (Develi, 1863 – Develi, 10
Ağustos 1922). Develi’deki Halasiye
Medresesinde sekiz sene kadar ders okudu. Buradan Kayseri’deki Kozanoğlu
Medresesine geçti ve on sene kadar da
burada okudu. 35 yaş›ndayken diploma
ald› (1901). Develi Kazas›’na müderris
olarak atand› (1 Mart 1909). Bu arada
Develi Müftülüğü görevini de yerine getirdi. Müderrislik yaparken vefat etti.
Kaynakça: Albayrak, SDOU, C.I. s.95.
YAYIN KURULU

ÂBİD
Kayseri’de yetişen halk şairlerindendir
(19. yüzyıl sonu 20. yüzy›l baş›). Emir
Kalkan’›n bildirdiğine göre, elinde saz›yla il il dolaşm›ş, gezdiği yerlerdeki âş›klarla meydan olunmuş, koşmalar, divaniler, tekellümler söylemiş, koşma ve semaileriyle şöhret kazanm›şt›r. “Âbid”in
ad› m› yoksa mahlas› m› olduğu bilinmediği gibi, Kayseri’den hangi aileye mensup olduğu da belli değildir. Şair XX. yüzy›l›n başlar›nda seferberlikten önce vefat
etmiştir.
DİVANİ
Başla başdan sâkiyâ sahbâyı doldur
sun meze
Geçme câm üftâdeyi teklif buyurma
içmeze
Bir kadehle mest-hâl olmaz ise erbâb-ı
‘aşk
Kâse-i câmı mükerrer kap yetişdir yetmeze
Fîsebîlillah diyüp dağıt hemen serpâya
dek
Dest-i mîzânın dürüst tut virme çok
götürmeze
Zannedersem gam değil zâhid bize ferdâ
güni
Lâkayıd mihr ü mahabbet meclisinden
bilmeze
‘Âbidâ kim istemez söz ü safâ ihyâ demi
Can fedâ olsun dil-i nâşâdımı incitmeze
Kaynakça: Kalkan, KŞ, s. 44.
ATABEY KILIÇ

ABİDE
On beş günde bir ç›kan edebî, siyasi, mizahi, tarafs›z gazetedir. 15 Ekim 1954’te
ç›kmaya başladı. Sahipleri, Emekli Binbaş› Şakir Yalç›n ve Mustafa Everekli’dir.
Yaz› işleri müdürü Şakir Yalç›n’d›r. Yeni
Bas›mevinde bas›larak, klişeleri de Sümer Bas›mevinde yap›lm›şt›r. ‹lk iki say›s›nda çeşitli yaz›lardan başka şiirler, f›kralar, karikatürler yer alm›şt›r. Derginin
kaç say› ç›kt›ğ› ve hangi tarihte yay›m›na
son verdiği tam olarak tespit edilememiştir. 1954 y›l› sonlar›nda yay›m›na son verdiği san›lmaktad›r. Yazarlar›: Şakir Yalç›n, Mümtaz Gümüşçü, Necdet Yalç›n,
Yaşar Gerçek, Ö. K. Mirap, Nejat Çeven,
M. Müftüoğlu, ‹smet Sezgin, Tamur Arpac›, Yaşar Gerçek, Süleyman F›rat, Behçet Necatigil, Durmuş Cihan, Melih Cevdet Anday’d›r.
Kaynakça: Önder, KTB, s. 114.
YAYIN KURULU

ACAR, AHMET MUHTAR
Vali, milletvekili, avukat (Bursa, 1901 –
‹stanbul, 16 Ocak 1970). Seyranî’nin torunlar›ndand›r. Orgeneral S›rr› Acar’›n*
kardeşidir. Ankara Hukuk Fakültesini
bitirdi. ‹negöl Hadikai ‹rfan Okulu öğret men li ğiy le dev let hiz me ti ne gir di
(1919). Ard›ndan s›ras›yla ‹negöl Domaniç ‹rfan Okulu öğretmenliğine (1921),
Bursa Evkaf Masraf kâtipliğine (1922),
Karacabey Karakoca Köyü (1923), Karacabey Hüdavendigâr Okulu (1923),
Bursa Kazgani Okulu (1924), Bursa Merkez Hocaalizade Okulu (1925), Bursa
Demirtaş Okulu (1926) ve Bursa Çekirge
Okulu öğretmenliklerine atand› (1929).
Ayn› y›l Başbakanl›k Müdevvenat Müdürlüğü Neşriyat Şubesi Müdürlüğüne
getirildi. Burdur’a Özel ‹dare Müdürü
olarak gönderildi (1930). Nafia Muhasebesi inşaat k›sm› memurluğuna (1932),
‹stanbul Fener Maliye Şubesi icra memurluğuna verildi (1933). Beyoğlu Bölgesi Tahsil Müdür Muavini oldu (1933).
Mardin (1935) ve Manisa Defterdarl›ğ›na getirildi (1936). Daha sonra Millî Emlak Müdür Muavinliğine (1937), ‹stanbul
Belediyesi Hesap ‹şleri Müdürlüğüne

Ahmet Muhtar Acar
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(1939), ‹stanbul Belediyesi Reis Muavinliğine (1945), Sinop Valiliğine yükseldi
(1949). Bu görevden isteğiyle emekli oldu (1950). ‹stanbul Barosuna girerek
avukatl›ğa başlad› (1950–1958). IX. Dönem ara seçimlerinde Cumhuriyet Halk
Partisinden Sinop Milletvekili seçildi
(1950). Politika hayat›ndan sonra tekrar
avukatl›k yapmaya devam etti. ‹stanbul’un sorunlar›na ilişkin değişik makaleleri vard›r.
Eserleri: Mahallî ‹dareler K›lavuzu, ‹dare-i Hususiye Memurin Kanun Rehberi,
Tahsili Emval Kanunu Hakk›nda Etüd
Kaynakça: Öztürk, TPT (1950-1954), C.VII. s.
997-998.
YAYIN KURULU

Ramazan Acun

ACAR, MUSTAFA
Şair (Kayseri, 1953–). Orta öğrenimini
‹mam Hatip Lisesinde, yüksek öğrenimini Ankara ‹ktisadi Ticari ‹limler Akademisinde tamamlad›. Kayseri’de serbest
ticaretle uğraşmaktad›r. Bir dönem ‹l Genel Meclisi Üyeliği yapt› (1994–1999).
1970 y›l›ndan beri şiirle uğraşmaktad›r.
Mahallî dergi ve gazetelerde muhtelif tarihlerde şiirleri yay›mland›. Evli ve üç çocuk babas›d›r.
Eserleri: Sokaktaki Adam (1993); Bitmedi Kavgam›z Kör Nefsimizle (2004)
ALİM GERÇEL

Semra Acar

ACAR, SEMRA
Gazeteci, (Tomarza, 1971–). İlköğretimini
Kılıçarslan İlkokulunda tamamladı. Ortaokulu Dedeman Ortaokulunda, liseyi ise
Merkez Kız Meslek Lisesinde bitirdi. 1993
sonlarında televizyonculuk hayatı başladı
ve ilk olarak Başak TV’de* haber kameramanı olarak işe başladı. Ardından muhabirlik ve spikerlik yaptı. 1997 yılında Erciyes Televizyonunda haber spikerliği, bu
görevi ile birlikte 1999 yılında Kayseri
Akın Günlük gazetesinde röportajlar yapmaya başladı Açıköğretim Fakültesinde
Kamu Yönetimi Bölümünde okumaktadır. Sarı basın kartı sahibidir.
YAYIN KURULU

ACAR, SIRRI
Asker (1898 – 1964). Develili Âş›k Seyranî’nin k›z› Zeliha Han›m’›n torunudur.
Seyranî’nin torunu olan babas› Mehmet
Fevzi Efendi ‹stanbul’da tahsilini tamamlad›ktan sonra Bursa’ya yerleşti. Burada
Naciye Han›m’la evlendi. Bu evlilikten
S›rr› Paşa ve Ahmet Muhtar Acar* dünyaya geldi. Harp Okulunu bitirdikten sonra
orgeneralliğe kadar yükseldi.
2. Ordu komutan vekilliğinde bulundu.
Kaynakça: Satoğlu, Ansiklopedi, s. 3.
KADİR ÖZDAMARLAR

ACUN, RAMAZAN
Öğretim üyesi, tarihçi (Develi, 1959–). ‹lk
ve orta öğrenimini Develi’de tamamlad›.
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu (1984).
Ayn› y›l, araşt›rma görevlisi olarak göreve başlad›. Hacettepe Üniversitesi ad›na
doktora yapmak üzere ‹ngiltere’ye gönderildi ve Birmingham Üniversitesinde
başlad›ğ› doktora eğitimini Tarihî Verilerin Modellenmesi ve Sorgulanmas› adl›
teziyle tamamlad› (1994). Tez çal›şmalar›n›n parças› olarak Tarihî Veri Modeli
(TAVERMO) ve HiSQL (Historical SQL)
adl› iki yaz›l›m metodu geliştirdi.
Türkiye’ye döndükten sonra yard›mc›
doçent olmas›n›n ard›ndan, Türk Tarih
Kurumunda yürütülen Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi’nde (TÜSOKTAR) çal›şmaya başlad›. Bunun sonucunda TÜSOKTAR-TAVERMO adl›
tarihî bilgi sistemi ortaya ç›kt›. Sosyal bilim araşt›rmalar› için geliştirdiği bir diğer
yaz›l›m me todu B‹B’dir ve bunun
ATAM-B‹B (Atatürk Bibliyografyas›),
OB‹B (Osmanl› Araşt›rmalar› Bibliyografyas›) ve TAB‹B (Türk ve Türkiye Tarihi
Bibliyografyas›) gibi uygulamalar› bulunmaktad›r.
Türkiye ‹lim ve Edebiyat Eseri Sahipleri
Meslek Birliğine (‹LESAM) üye oldu
(1997). Bu kuruluşta çeşitli görevler ald›.
Doçent kadrosuna atanmas›ndan sonra
(2002) Türkiye Bilimsel ve Teknoloji
Araşt›rma Kurumu (TÜB‹TAK) Başkan
dan›şmanl›ğ› görevine getirildi (2004).
Bu kurumdaki Bilişim Müdürlüğüne ve-
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kâleten atand› (2006).
YAYIN KURULU

AÇIKGÖZ, RİFAT
Gazeteci (Yahyal›, 1955-). ‹lkokul, ortaokul ve liseyi Kayseri’de bitirdi. Mesleğe
Ülker Gazetesi’nde başlad› (1976). Ankara ‹ktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi,
Gazetecilik ve Halkla ‹lişkiler Yüksekokulunu bitirdi. Kayseri Olay, Erciyes,
Kayseri Anadolu Haber, Büyük Kayseri,
Kayseri Star Haber ve Türkiye gazeteleriyle ‹hlas Haber Ajans› ve Erciyes TV’de
çal›şt›. Kayseri Meydan ve Kayseri Ana
Haber gazetelerinin imtiyaz sahibidir.
Evli ve üç çocuk babas›d›r.
YAYIN KURULU

ADA, SAİT
Öğretim üyesi, hekim (Kayseri, 1956–).
Karş›yaka Erkek Lisesini bitirdikten
(1973) sonra Ege Üniversitesi T›p Fakültesinden mezun oldu (1979). Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dal›nda uzman
oldu (1984). Mecburi hizmetini tamamlad›ktan sonra Almanya Würzburg Üniversitesinde el cerrahisi ve mikro cerrahi
eğitimi gördü. Ard›ndan Buca SSK Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Kliniğinde başasistan olarak görev
yapt›. Ortopedi ve Travmatoloji doçenti
(1995) ve profesörü oldu (2005). Yurt içi
ve yurt d›ş›nda birçok kongre ve kursa
kat›lmıştır ve birçok bilimsel derneğe aktif üyelikleri bulunmaktad›r. El ve Üst
Ekstremite Cerrahisi Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve ‹zmir Tabip Odas›
Onur Kurulu Başkanl›ğ› görevlerini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babas›d›r.

s›ra, kutsal olarak bilinen taş, kaya, p›nar,
ağaç, dağ gibi yer ve şeyler de ziyaret yerleri kategorisine girer. Bu bak›mdan,
adak eyleminin ziyaret yerleriyle çok yak›n bir ilişkisi vard›r. Adak (nezir), ‘bir dileğin Tanr› taraf›ndan yerine getirilmesini sağlamak için bir yat›r veya eren türbesine adanan şey’ anlam›na gelen Türkçe
bir sözcük olup genelde halk dindarl›ğ›n›n tipik bir tezahür biçimi ve ifadesi şeklinde kullan›lagelmiştir. Adak; birincisi,
şartlar› ve ritüelleri ayr›nt›l› olarak belirlenen ‹slam f›kh› aç›s›ndan; ikincisi ise
tarihsel ve sosyokültürel boyutlar› ve toplumsal bağlam› içinde inceleyen din bilimleri bak›ş aç›s› olmak üzere iki farkl›
yaklaş›mla ele al›nabilir.
Din ve toplum aras›ndaki ilişki karş›l›kl›
etkileşim sürecinde ortaya ç›kar ve devaml›l›k gösterir. Bununla birlikte din,
özü itibar›yla kutsal›n tecrübesi ve “kutsal şeylerle ilgili –emredilmiş veya yasaklanm›ş– inanç ve uygulamalar bütünü”
olarak da tan›mlanabilir. Kutsall›k atfedilen şeyler genellikle yücelik ve güç bak›m›ndan üstün say›l›r ve birtak›m dinsel
ritüel ve uygulamalarla kutsal olmayana
karş› ay›rt edici bir nitelik kazan›r. Kut-

Rifat Açıkgöz

Sait Ada

YAYIN KURULU

ADAK VE ZİYARET YERLERİ
Adak ve ziyaret kavram›, kutsall›ğ›na,
manevi güç ya da meziyetlerine inan›lan
kişilere ait olduklar› kabul edilen yerlere
belli ihtiyaç, dilek ve isteklerle gidilmesine ve bu çerçevede oluşmuş bulunan
inanç ve uygulamalara işaret eder. Kendilerinde belli bir manevi güç bulunduğuna inan›lan ve birtak›m efsaneler, hikâyeler, kerametler ve menk›beler atfedilen
kişilerin mezarlar› ya da türbelerinin yan›

Seyyid Burhaneddin Türbesi, evlilik öncesi en çok ziyaret edilen
mekânlardan biridir.
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Mimarsinan Kasabasıʼnda düzenlenen Evliyalar Günü
(Efkan-Sinan)

sal, ayn› zamanda bir anlam kaynağ› ve
kimlik göstergesi olarak da işlev görür ve
bu yönüyle kişisel ve toplumsal güvenlik
alanlar›n› belirler.
Kayseri, öteden beri dinî yaşay›ş bak›m›ndan oldukça zengin ve hareketli bir
çevre olarak kendini göstermiştir. Bu
zenginlik ve çeşitliliği, dinî yaşay›ş›n
önemli bir boyutunu oluşturan ziyaret
inanc› ve uygulamalar› konusunda da
görmek mümkündür. Gerek tarihî şahsiyetler gerekse de kutsal›n ortaya ç›k›ş
alanlar›n› teşkil eden ağaç, taş, kaya ve su
kaynaklar›n›n ziyarete konu olmas›, bu
yerleri ziyaret amaçlar› ve ziyaret biçimleri aç›s›ndan oldukça zengin k›lmaktad›r. Adak ve ziyaret uygulamas› evrensel
bir olgudur. Ziyaret gibi büyük ölçüde
ayn› yap› içinde yer alan adak inanc› ve
davran›ş› da yayg›n bir nitelik taş›maktad›r. Kurak zamanlarda yağmur yağmas›
için yap›lan törenlerde çocuklar taraf›ndan toplanan yiyeceklerle pişirilen yemek (adak aş›); bir dileğin kabulü veya
meydana gelmesinden korkulan bir felaketin yaklaşmas› hâlinde Allah r›zas› için
kesilen kurban (adak kurban›); doğum,
evlenme, ev, iş sahibi olma gibi dileklerin
gerçekleşmesi halinde şükran ifadesi olarak okutulan mevlit (adak mevlidi) gibi
uygulamalardan baz›lar›, özellikle k›rsal
bölgelerdeki türbe ve buna bağl› ziyaret

uygulamalar›ndan belli bir k›sm›, zamanla işlevselliğini ve önemini yitirmiş bulunmaktad›r. Buna karş›l›k, H›d›rellez
kutlamalar›na son y›llarda artan ilgi, Seyyid Burhaneddin Türbesi ve Develi merkezindeki türbelerin sürekli ziyaret edilmesi buralar›n önemini art›rm›şt›r. Özellikle Seyyid Burhaneddin Türbesi, başka
amaçlarla yap›lan ziyaretlerin d›ş›nda,
son y›llarda evlenme ve sünnet düğünleri
vesilesiyle düzenlenen merasimler için
de önemli bir merkez hâline dönüşmüştür. Bunun yan› s›ra, Mimarsinan Kasabas›’nda her y›l Haziran ay›nda düzenlenen ‘Evliyalar Günü’ kutlamalar› da farkl› çevrelerden insanlar› ziyaret yerlerine
çekebilmektedir. Genelde “Halk ‹slam›”
olarak da kavramsallaşt›r›lan ve birincil/törensel ilişkiler için belli ölçüde at›f
noktas› oluşturan bu çeşit dinsel tecrübe,
bir taraftan geleneksel ‹slam’›n değer ve
normlar›yla uyumlulaş›rken, diğer taraftan Kayseri’de pek çok örneğine rastlad›ğ›m›z gazi/velî tiplemesinin ve bunun
türbe, tekke ve kutsal mekânlarda somutlaşm›ş motifleriyle bütünleşmektedir. Nitekim günümüzde türbe, yat›r ve dede
mezar› gibi mekânlarda ve taş, kaya veya
ağaç gibi objelere yönelik yap›lan dilek
ve adak uygulamalar›nda “önce Allah’tan
sonra buradaki zattan istiyorum” şeklindeki ifadelerle insanlar›n, hem ‹slami
inançlara bağl› kalma, hem de adak niyetiyle ağaç ve türbelere çaput bağlama; su,
taş, ağaç kültü gibi eski Türk inançlar›na
kadar uzanan geleneksel uygulamalar›n›
belli ölçülerde devam ettirme yoluna gittikleri görülmektedir.
Kayseri ve çevresinde 106 civar›nda türbe, tekke, yat›r ve dede mezar›; 40 adet
ağaç, taş, kaya, tepe ve kutsal say›lan yaklaş›k 10 su kaynağ› bulunmaktad›r. Bu ziyaret mekânlar›ndan bir k›sm› belli türden amaçlar için ziyaret edilirken, birçok
yer de çeşitli amaçlara yönelik ziyaretlere
konu olmaktad›r. Genellikle Türk dünyas›nda adak, türbe ve ziyaret dindarl›ğ›
olarak bilinen bu uygulamalar, başta hastal›klardan kurtulma ve şifa bulmaya yönelik olmak üzere birçok dilek, istek ve
ihtiyaçlarla ilgili amaçlar› kapsamakta-
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d›r. Bazen bir ziyaret yeri birçok amaç
için, bazen de belli bir dileğin yerine getirilmesi için yaln›zca belli bir mekân ziyaret edilmektedir. Örneğin, hastal›klardan
kurtulmak, çocuk sahibi olmak veya çocuğu durmayanlar›n yaşamas›n› sağlamak için Melikgazi, Seydi Şerif, Ganişeyh, Bedreddin Devletli, Şeyh Turesan,
Ali Baba türbeleri; Yağmur duas› için
Seyyid Burhaneddin, M›kdat Dede, Gülbaba ve Halil Dede türbeleri; henüz evlenememiş k›zlar›n k›smetinin aç›lmas›nda
Çaputlu Çal› ve Eğlence mevkisi; kay›p
eşyan›n bulunmas› amac›yla Havadan
Türbesi’ndeki menengiç ağac›; birtak›m
kaza ve belalardan emin olmaya yönelik
olarak Çiftlik Türbesi; işsizlerin iş bulmas›, içki ve kumar gibi kötü al›şkanl›klardan kurtulmak, gurbete giden yak›nlar›n
evlerine dönmeleri ve s›navlarda başar›l›
olmak için Seyyid Burhaneddin Türbesi;
askere gidenlerin sağ salim dönmeleri
için Battal Gazi Türbesi ve hayvan hastal›klar›n›n tedavisi amac›yla Sar›oğlanUzankaya mevkii ziyaret yerleri olarak
kabul edilmektedir. Bunlardan kutsal
olarak kabul edilen 35 mekân ağ›rl›kl›
olarak dilek tutmak ve adakta bulunmak
amac›yla ziyaret edilmektedir. Bunlar
aras›nda Seyyid Burhaneddin, Melikgazi,
Seyyid Halil Devletli, Ganişeyh, Dev Ali,
Ebce Sultan, Yaln›z Sultan, Ali Baba türbeleri, Türbe Tekkesi ve Ard›çl› Yat›r gibi
yerler say›labilir. Bir dilekte bulunanlar
veya dileği yerine gelmiş olanlar bu mekânlarda abdest al›p adak kurban›n› kestikten sonra iki rekât namaz k›larak adağ›n›n gerçekleşmesinden dolay› Allah’a
şükrederler.
Ziyaretle ilgili bu tür amaç ve eylemlerin
kendine özgü sembolik anlamlar›ndan
da söz edilebilir. Örneğin, ziyaret yerlerindeki mezara elini yüzünü sürme, kutsal taş› (bel taş›) ağr›yan yere koyma, türbe duvar›na isim yazma veya kutsal gücü
olduğuna inan›lan delikli taş›n aras›ndan
geçme eylemleri bir yönüyle kutsall›ğa
doğrudan ya da yak›ndan temas yoluyla
yak›nlaşma amac›na yönelik ritüeller
olarak gözükmektedir. Öte yandan, delikli taş›n aras›ndan geçmenin yeniden

doğuş ya da anadan doğman›n sağl›kl› ve
temiz ilk hâline dönüşü ve hayata tekrar
başlay›ş› sembolize ettiğine inan›lmaktad›r. Adak ve ziyaretle ilgili buna benzer
diğer inan›ş ve davran›şlarda da buna yak›n sembolik anlamlar bulmak mümkündür.
Bugün, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden ve modern t›bb›n olanaklar›ndan yararlanma imkânlar› artt›kça –buna bağl›
olarak– yukar›da söz konusu edilen adak
ve ziyaretle ilgili mekânlardan büyük bir
k›sm›n›n şu veya bu şekilde ziyaret fonksiyonunun zay›flam›ş olduğu görülebilir.
Bununla birlikte, h›zl› sosyokültürel değişme ve kentleşme olgular›, uyumuyumsuzluk ve kimlik aray›şlar› gibi birtak›m sorunlar› da beraberinde getirmiştir. Bu da insanlar›n kutsalla olan ilişkisine yeni bir boyut kazand›rm›şt›r. Kayseri’nin modern kent görünümü ve sanayi
merkezi olmas›, çevre illerden göçü h›zland›rm›ş, göçlerle birlikte ritüeller de
yeni kente göç etmiştir. Kentleşme beraberinde ritüel kayb›n› doğurmas›na rağmen bu yeni göçler, k›rsal kesime ait olan
baz› ritüellerin kentte yeni formlarla hayat bulmas› dinsel bir canlanma sağlam›şt›r. Dolay›s›yla, ziyaret yerleri ve buralarda adanan adaklarla ilgili uygulamalar›n sosyolojik bir olguya dönüşerek yeni bir kentli halk dindarl›ğ› oluşturduğu
da söylenebilir.
Kaynakça: Mustafa Arslan, Türk Popüler Dindarl›ğ›, Dem Yay›nlar›, ‹stanbul 2004; Peter L.
Berger, Dinin Toplumsal Gerçekliği, çev. Ali
Coşkun, ‹nsan Yay›nlar›, ‹stanbul 1993; Christian JR W. A. “Folk Religion”, The Encyclopedia
of Religion (Ed. M. Eliade), New York 1987, V.
370-374; Antony P. Cohen, Topluluğun Simgesel Kuruluşu, çev. Mehmet Küçük, Dost Kitabevi, Ankara 1999; Celalettin Çelik, “Türk Halk
Dindarl›ğ›nda Değişim ve Süreklilik: Ziyaret Fenomeni Örneği”, ÇÜ ‹lahiyat Fakültesi Dergisi,
4 (Ocak-Haziran 2004), S 1 (ayr› bas›m); Emile
Durkheim, Dini Hayat›n ‹lkel Biçimleri, çev. Fuat Ayd›n, Ataç Yay›nlar›, ‹stanbul 2005; A. Vehbi Ecer, XIII. ve XIV. Yüzy›llarda Kayseri Kültür
ve Tarihi, ‹bav Yay›nlar›, Kayseri 2001; Ünver
Günay, Harun Güngör, A. Taştan, Huzeyfe Say›m, Ziyaret Fenomeni Üzerine Bir Din Bilimi
Araşt›rmas›: Kayseri Örneği, Erciyes Üniversitesi Yay›n›, Kayseri 2001; Ünver Günay, “Türk
Halk Dindarl›ğ›n›n Önemli Çekim Merkezleri
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Olarak Dini Ziyaret Yerleri”, EÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, (Kayseri 2003), S 15; Harun
Güngör, Türk Bodun Bilimi Araşt›rmalar›, Kum
Saati Yay›nlar›, ‹stanbul, t.y.; Thomas Luckmann, Görünmeyen Din: Modern Toplumda
Din Problemi, çev. Ali Coşkun, F. Ayd›n, Rağbet
Yay›n›, ‹stanbul 2003; Şerif Mardin, Din ve ‹deoloji, ‹letişim Yay›nlar›, ‹stanbul 2000; Adak
inanc› ve uygulamas›n›n ‹slam f›kh› aç›s›ndan
koşullar› ve ritüel biçimleri için bk. Ahmet Özel,
“Adak” D‹A, C.I. s.337-340; Hikmet Tanyu, Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri, Ankara Üniversitesi Bas›mevi, Ankara 1967; A. Taştan, “Kayseri’de Ziyaret Fenomeni ve Türk Kültür Tarihindeki Yeri”, KYTSB 3; Ian Thompson,
Odaktaki Sosyoloji: Din Sosyolojisine Giriş, çev.
Bekir Zakir Çoban, Birey Yay›nc›l›k, ‹stanbul
2004; Pars Tuğlac›, Okyanus Ansiklopedik Sözlük, ‹stanbul 1971, C.I. s.15.
ABDULVAHAP TAŞTAN

ADALET PARTİSİ bk. SİYASİ HAYAT
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ bk.
SİYASİ HAYAT
ADANA VİLAYETİ
MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ
Frans›zlar›n Adana’y› 17 Aral›k 1918’de
işgal etmesi üzerine bu işgali kabullenmeyen öğretmen Ahmet Remzi (Yüreğir) Bey ile arkadaş› yedek subay Avni
(Doğan) Bey 25 Aral›k 1918’de Adana
ad›nda gazete ç›kard›lar. Frans›zlar gazeteyi vilayete bask› yapmak suretiyle
kapatt›rd›lar. Sadece üç nüsha ç›kan bu
gazetenin kapanmas› üzerine Yeni Adana ad›nda bir gazete ç›karmaya başlad›lar. Frans›zlar buna da müsaade etmedikleri gibi Ahmet Remzi Bey’i tutuklamak istediler. Ahmet Remzi Bey Sivas
Kongresi çal›şmalar›na kat›lmak üzere
Sivas’a gitti. Buradan Boğazlayan’a dönen Ahmet Remzi Bey bir telgrafla Mustafa Kemal Paşa’dan “Adana Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti” için kuruluş izni istedi.
Heyet-i Temsiliye 1 Kas›m 1919 tarihinde
ald›ğ› kararla uygun bulunduğunu Ahmet Remzi Bey’e bildirdi. Ahmet Remzi
Bey Kayseri’de tek baş›na kurduğu bu
Cemiyet’in yan›nda başka birçok faaliyette de bulunuyordu. Erciyes gazetesini
ç›karan Ahmet Hilmi (Kalaç)* Bey ile
görüşerek Adana’da işgal kuvvetlerinin

yapt›klar› mezalimleri bu gazetede yay›m la t› yor du. Maz lum Ra sim (Can)
Bey’in* Adana’ya Doğru* gazetesini ç›karmas›na da yard›mc› oldu.
Kaynakça: Kars, M. M. Kayseri, s. 48-50.
YAYIN KURULU

ADANA’YA DOĞRU
Haftalık gazete (1919-1920). Kurtuluş Savaş›’n›n ilk y›llar›nda ‹htiyat Zabitan Cemiyeti Reisi Mazlum Rasim (Can)* Bey
taraf›ndan Kayseri’de ç›kar›ldı. Kaç nüsha ç›kt›ğ› tam olarak bilinmemekle birlikte Ahmet Hilmi Kalaç’›n* ifadesine göre, toplam alt› say› ç›kt›ğ› tahmin edilmektedir. Güney bölgesindeki Ermeni ve
Frans›z sald›r›s›na karş› ‹ç Anadolu’dan
Çukurova’ya her çeşit yard›m›n k›sa zamanda sağlanmas›n› amaç edindi, bu konuda halk› coşturucu ve uyar›c› yay›mlarda bulundu. Gazete, Bal›kesir’de ç›kan
‹zmir’e Doğru gazetesinden ilham al›narak ç›kar›ldı. Gazete’nin ilk say›s› Vilayet
Matbaas›nda bas›ldı. 22 Aral›k 1919 tarihinde ç›kan ilk say›s›, işgalcilerin ve Ermenilerin Adana bölgesinde yaşayan
Türk halk›na yapt›klar› mezalimlere ait
haberlere ayr›ldı. Ahmet Hilmi Bey, gazetede “Aldan›yoruz” başl›kl› uzunca bir
makale yazdı. Bu yaz›da Haç›n’da yap›lan insanl›k d›ş› olaylar›n son haddine
ulaşt›ğ›n›, Türk olmayan unsurlar›n tarihî
hata içinde olduğunu anlattı.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 38; Kars, M. M. Kayseri, s. 55-56.
YAYIN KURULU

ADIGÜZEL, MUALLA
Şair (Talas, 26 Mart 1955-). ‹lkokul, ortaokul ve liseyi Talas’ta okudu. Şiire olan
ilgisi küçük yaşlarda başlad›. Kar›nca,
Yalaka, Kümbet adl› sanat ve edebiyat
dergileriyle gazetelerin kültür-edebiyat
sayfalar›nda ürünleri yay›mland›. Yaşama sevgisiyle harmanlanm›ş şiirlerinde
didaktik bir üslup öne ç›kmaktad›r. Şiirlerinde Anadolu’nun doğal güzelliklerinin yan› s›ra manevi duygular›n insan
için önemi vurgulanmaktad›r.
Eserleri: Gönül Dağ›m Erciyes (2000),
Gönül Kap›lar›, Sürgün Gönüller, Baba-
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m› ‹stiyorum (2002), Hak Erenlerin Gül
Bahçesi.
Kaynakça: Hüseyin Yurdabak, Şiirle Yaşayanlar
Antolojisi (2003).
CİHAD ŞAHİNOĞLU

ADİLE HATUN TÜRBESİ bk. ÇİFTE KÜMBET
AĞCAŞAR BARAJI

Ağcaşar Barajı (Ramazank)

Yahyal›’da, Yahyal› Deresi üzerinde sulama amac›yla kurulmuştur. Yap›m› 1987
y›l›nda tamamlanm›şt›r. Gövde dolgu tipi, zonlu toprak dolgu olup gövde hacmi
1.7 hm3’tür. Yüksekliği 24 metredir. Sulama alan› 15.035 hektar’d›r.
Kaynakça: www.dsi.gov.tr
YAYIN KURULU

AĞIRNAS
Kayseri’nin doğusunda, merkeze 25 km
mesafede, Koramaz Vadisi içerisinde kurulu tarihi bir köydür. Ağ›rnas ismi, Hititlerden zaman›m›za intikal eden antik yer
isimlerinden olup “sunak yeri” anlam›na
geldiği ileri sürüldüğü gibi bu ismin
Türkçe ve Arapça kökenden geldiğini
söyleyenler de vardır (Ağırnas: Ağır insan
gibi). Hititlerden sonra Kapadokya, Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşim
alan› olarak kullan›lm›ş ve bu dönemlerden intikal eden hat›ralar aras›nda çok
say›da yer alt› yerleşim alanlar›, s›ğ›naklar, dehlizler bulunur.
XVI. yüzy›lda Koramaz Nahiyesi’ne bağlı
idi, bu asr›n baş›nda, 53 Gebran (gayrimüslim), 3 Müslüman hane, 2 değirmen,
4 bezirhane bulunuyordu. Buradan 11.447
akçe vergi al›n›rd›. 16–17. yüzy›llarda el
dokumac›l›ğ› gelişti. Burada üretilen yu-

muşak ve kaliteli Ağ›rnas pamuklusu (boğasi) kumaşlar› Avrupa’ya ihraç edilirdi.
1835 depreminde büyük hasar gördü ve
bu tarihten sonra d›şar›dan göç aldı.
Müslümanlar›n % 60’› çiftçilikle uğraş›rd›; kirac›l›k, çobanl›k, ›rgatl›k, nakkaşl›k,
s›vac›l›k diğer meslek gruplar›n› oluşturuyordu.
XIX. yüzy›l sonlar›nda 2 cami, 1 kilise, 2
mektep, 7 bezirhane, 3 taş ocağ›, 25 adet
güvercinlik bulunuyordu. 308 dönüm
cehri bahçesi, 17 dönüm boyal›k alandan
üretilen cehri ve kökboya ihraç olunurdu. Ekilebilir, 2134 k›ta tarlan›n miktar›
43.134 dönümdü. Yine bu y›llarda köyde
9 adet f›r›n ile 7 adet seten (bezirhane)
yer al›yordu. Koramaz Dağ›’nda bulunan
alç› taş› madeninden y›lda 900-1000
ton kadar Kayseri ve civar›n›n en kaliteli
alç›s› üretilirdi.
Bu y›llarda köyde 298 adet ev vard›. Bu
evlerin fiyatlar› 750–9000 kuruş kadard›. Köydeki evlerin 8 adedinin fiyat›
5000–9000 kuruşu buluyordu. Ayn›
y›llarda yak›n›nda bulunan Büyük Bürüngüz’de 117 adet evin fiyat› 5000–
10.000 kuruş kadard›. Ağ›rnas kalabal›k
nüfusuna karş›l›k, diğer köylere göre oldukça fakir say›l›r. Bu asr›n sonlar›nda
60 ha ne H› ris ti yan Rum (H› ris ti yan
Türk), 198 hanede Müslüman Türk olmak üzere toplam 1300 nüfus bulunuyordu. 1924 senesinde Yunanistan’a gönderilen Rumlar, yerleştikleri Bat› Trakya’daki köylerine de “Ağ›rnas” ad›n› ver-

Ağırnas - genel görünüm (www.agirnas.bel.tr)
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çalışmalar yapmaktad›r.
Ağ›rnas, zengin bir folklora sahiptir. Halk
müziğinin en hareketli, tarihî değeri haiz,
“Sinsin” ve “Cirit” havalar› bu yöreye ait
olup Zurnac› ‹smail Ozan taraf›ndan ustal›kla icra edilirdi. Bu havalar, Bünyan
üzerinden derlenerek TRT repertuar›na
intikal ettirildi. Mimar Sinan*, Müftü Mesud Efendi*, Mustafa Ağ›rnasl›*, Niyazi
Ağ›rnasl›*, Zurnac› ‹smail Ozan, Abdulkadir Zamant›l› gibi mimar, hukukçu, yazar, politikac› ve sanat adamlar› yetişmiştir. 1935’te 1463, 2007 y›l›nda 2916 nüfusu vard›.
Hâlen Merkez Melikgazi İlçesi’ne bağl›
bulunuyor.
Ağırnasʼtan bir sokak görünümü

diler. 2001 y›l›nda, Bat› Trakya’daki Ağ›rnas ile “Kardeş Köy” oldular ve her y›l
şenlik yaparak bir araya geliyorlard›.
Ağ›rnas’ta; Ahmet Usta, Makoğlu, Hanönü, Cami, K›l, Çeşme, Bezirhane, Karagöz Çeşmesi, Kilise, Kumru, K›nac› isimleriyle maruf sokaklar bulunuyordu.
1909’da beş s›n›fl› bir ilkokul yapt›r›ld›.
1910’da be le di ye teş ki la t› ku rul du.
1935’te lağvedildi ve 1957 y›l›nda yeniden
aç›ld›. Mehmet Osman Başoğlu, Tarihi
Kentler Birliği ve Çekül Vakf›n›n ilk üyesi olarak, buradan ald›ğ› destekle tarihî
dokuyu koruyan, onaran, ayağa kald›ran

Ağırnas-Agios Prokopios Kilisesi

Kaynakça: Bilge Umar, Türkiye’deki Tarihsel
Adlar, ‹stanbul 1993, s. 92; Cömert-‹nbaş›, 16.
YBKayseri, s. 91; KAYTAM arşivi, 171 numaral›
“Defter-i Esas-› Emlak”; U. Kocabaşoğlu, M.
Uluğtekin, Salnamelerde Kayseri, Kayseri 1998,
s. 137; KAYTAM Arşivi, “Emlak ve Arazi El Müsvedde Defteri”, Ağ›rnas 1926; KAYTAM Arşivi,
“Kurra-i Kayseriye Nüfusu ‹slam Cildi, Rabi sene 1260 H-1844”, s. 92-128; Zübeyir Kars, “Muammer Bey’in Kayseri’nin Çağdaşlaşmas›na
Katk›lar›”, KYTSB 3, s. 284.
HÜSEYİN CÖMERT

AĞIRNAS-AGİOS PROKOPİOS
RUM KİLİSESİ
Ağırnas’ta bulunmaktadır. Kilisenin girişindeki yeni mermer kitabede ad› ve 1857
tarihi yaz›l›d›r. Yap› bugün, folklorik gereçlerin sergilendiği bir müze olarak kullan›lmaktad›r.
Kesme taşlarla y›ğma olarak inşa edilen
kilise üç nefli, bazilikal planl›d›r. Bat›da
çapraz tonoz örtülü üç birimden oluşan
narteksten aç›lan bir kap›yla naosa geçilir. Naos, ikişer sütunla birbirinden ayr›lan, beşik tonoz örtülü neflerden oluşmaktad›r. Bat›daki ana girişe ek olarak
naostan güneye de bir kap› aç›lm›şt›r. Yar›m daire planl› apsis ile pastoforionun
tan›mlad›ğ› alan›n alt›ndaki mekân›n
kripta olmas› muhtemeldir. Buraya protesisin önündeki merdivenle inilmektedir. Narteks üzerinde yer alan galeriye,
içeriden güney duvar›na yaslanan merdivenle ç›k›lmaktad›r.
Cephe oluşumunun, neoklasisizmden etkilenen yal›n bir kurguya dayand›ğ› söy-
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lenebilir. Kilise bu özelliğini saçak silmeleri, plast›rlar ve üçgen pencere al›nl›klar›na borçludur. Bat›da, altta üç aç›kl›kl›
narteks ve üstte galeri olmak üzere iki kat
düzenine sahip cephede, katlar birbirinden düz bir silmeyle ayr›lm›şt›r. Narteksteki sivri kemerler; kenarlarda ayaklara,
ortada ikili sütunlara oturmaktad›r. Üst
kat, plast›rlarla s›n›rlanan yüzeylerdeki
birer pencereyle d›şa aç›lmaktad›r. Doğu
cephesi, içteki plan› d›şa yans›tan üç kademeli bir düzene sahiptir. Apsis ve yan
duvarlar düz söveli, dikdörtgen birer
pencereyle d›şa aç›lmakta ve pencereler
üzerlerindeki kornişlerle vurgulanmaktad›r. Büyük ölçüde simetrik olan kuzey ve
güney cepheleri, plast›rlarla düşey bölümlere ayr›lm›şt›r. Bu yüzeylerin her birinde birer dikdörtgen pencere bulunmaktad›r. Cepheler, tekrar eden profillerle etkisi güçlenen klasik üsluplu saçakla
sonland›r›lm›şt›r. Buna karş›l›k, içeride
tonoz üzengi seviyesinde yer alan “C” ve
“S” k›vr›ml› silme, Barok etkisini göz ard›
etmemek gerektiğini vurgulamaktad›r.
Pencere üstlerindeki sivri boşaltma kemerleri ise tüm bu etkilenmelerden uzak
görünmektedir.
Yap›, müze olarak kullan›ld›ğ›ndan, birtak›m bak›m ve onar›m çal›şmalar› yap›lm›şt›r. Alt kat döşemesi beton kilit parkeyle kaplanm›ş, yeni pencere ve kap›
doğramalar› tak›lm›şt›r.
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vurgulanm›şt›r. Revak, üç mermer sütuna at›lm›ş iki yuvarlak kemerle oluşturulmuştur. Sütunlar›n başl›klar› baklava dilimi motifiyle süslenmiştir. Üst kat revak
kemerleri, t›pk› üst kat pencerelerinin kemerlerinde olduğu gibi bej ve kahverengi
taş›n dönüşümlü kullan›m›yla örülmüştür. Bat› cephe ortas›na yerleştirilen yuvarlak kemerli kap›, iki s›ra profilli silmeyle çerçevelenmiştir. Kap›n›n iki yan›nda birer dikdörtgen pencere yer almaktad›r. Kap›dan, doğu-bat› doğrultuda
dikdörtgen planl› bir mekâna geçilmektedir. Bu mekân, üst kata ç›k›ş merdiveninin de bulunduğu diğer mekânlara dağ›l›m yeridir. Üzeri iki ahşap direk ve duvarlara at›lan ahşap kirişlerle örtülü bu
mekân›n kuzeydoğu köşesindeki kap›dan, güney-kuzey doğrultuda dikdörtgen
planl› bir mekâna geçilmektedir. Buras›
günümüzde tuvalet olarak kullan›lmaktad›r.
Okulun alt ve üst kat›, simetrik planl›
olup dikdörtgen mekân›n iki yan›na yerleştirilmiş ikişer odaya sahiptir. Odalar
doğu-bat› doğrultuda dikdörtgen planl›
olup doğu taraftakiler daha büyüktür. Bat› taraftaki odalar›n bat› duvar› ikişer, güney ve kuzey duvarlar› birer pencereyle
boşalt›lm›şt›r. Doğu taraftaki odalar›n

Kaynakça: Şeyda Güngör Aç›kgöz, Kayseri ve
Çevresindeki 19. Yüzy›l Kiliseleri ve Korunmalar› ‹çin Öneriler, (Bas›lmam›ş Doktora Tezi),
‹TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, ‹stanbul 2007, s.
73.
ŞEYDA GÜNGÖR AÇIKGÖZ

AĞIRNAS-İTTİHAT VE TERAKKİ MEKTEBİ
Ağ›rnas’ta yer alan yap›, iki katl› olarak
yap›lm›şt›r. Yap›n›n üzerinde, ne zaman
kim taraf›ndan yap›ld›ğ›n› gösterecek kitabesi yoktur. Ancak, Kayseri eğitim tarihi üzerine yap›lan çal›şmalar, yap›nın
Mustafa Ağırnaslı* tarafından 1911 y›l›nda
inşa ettirildiğini kaydetmektedirler. Günümüzde bu yapı Ağ›rnas Belediye Binas› olarak değerlendirilmektedir.
Okula girişi sağlayan ve bat› cephe ortas›na yerleştirilen kap›, bir giriş revak›yla

Ağırnas Belediye binası olarak kullanılan eski İttihat ve Terakki Mektebi
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güney ve kuzey duvarlar›na üçer, doğu
duvarlar›na birer pencere aç›lm›şt›r. Alt
kat pencerelerinden bat› cephedekiler
dikdörtgen formludur ve düz lentolu olarak düzenlenmişlerdir. Diğer cephedeki
pencereler, aç›kl›k olarak bat› cephedekilerden hem daha geniştirler hem de yuvarlak kemerlidir. Pencere düzeni üst
katta bat› taraftaki odalarda güney ve kuzey duvarda ikişer aç›kl›k olarak değiştirilmiştir.
Okulda tüm mekânlar›n üst örtüsü ahşap
kirişlemeli tavand›r. Giriş holünün d›ş›ndaki tüm mekânlar›n taban›, tahta döşemelidir. Giriş holü ise taş döşelidir. Düzgün kesme taş malzemeyle inşa edilen
okul, bir ara kütüphane olarak kullan›lm›şt›r. Oldukça sade olarak inşa edilen
yap›da renkli taş dönüşümlü revak ve
pencere kemerleri d›ş›nda bezeme yoktur.
Kaynakça: Z. Kars, “Kayseri Eğitim Tarihi Üzerine Bir Deneme”, KYTSB 1, s. 190-191; Z. Kars,
“Kayseri Mutasarr›f›, Adana, Konya ve Sivas Valisi Muammer Bey’in Kayseri’nin Çağdaşlaşmas›na Katk›lar›”, KYTSB 3, s. 274.
YILDIRAY ÖZBEK

AĞIRNAS YER ALTI ŞEHRİ
Kapadokya’n›n kendine has mekânlar›ndan olan yer alt› kentlerindendir. Ağ›rnas’ta da bol miktarda bulunmaktad›r.

Ağırnas Yer Altı Şehriʼnin Belediyece ışıklandırılmış bir bölümü
(Ağırnas Belediyesi)

Coğrafi anlamda Kapadokya bölgesinin
s›n›rlar›, bilinenin oldukça ötesine uzanmaktad›r. Geçmiş y›llarda ‹ncesu’da son
bulduğu san›lan bu coğrafyan›n, bugün
50 km daha doğuya ve Ağ›rnas s›n›rlar›na ulaşt›ğ› görülmektedir. Bu mekânlar›n Kapadokya’da ortaya ç›k›ş›, Miladi
50 y›llar›na kadar uzanmaktad›r. Bu y›llarda Kapadokya bölgesinde yay›lan H›ristiyanl›k dinine inananlara karş›, putperest Roma ‹mparatorluğu yoğun bir
bask› ve zulüm uygulam›şt›r. Bu zulümden can›n› kurtarabilmek için Kapadokya’n›n H›ristiyan halk› say›s›z mağara,
dehliz ve s›ğ›nak yapm›şt›r. Benzer gerekçenin Ağ›rnas yer alt› kentleri için de
geçerli olduğu söylenebilir. Ancak Ağ›rnas yer alt› kentlerinde son zamanlarda
bulunan yer alt› sunaklar›, buradakilerin
tarihini daha eskilere götürmektedir. Bu
sunaklar›n Hititlere kadar uzand›ğ› tahmin edilmektedir. Ağ›rnas’›n içinde bulunduğu vadinin yamaçlar›, tüf denilen
aç›k k›rm›z› tonda, yumuşak kayalarla
kapl›d›r. Bu yumuşak kaya dokusu, zaman içerisinde oyularak ve birbirlerine
dehlizlerle bağlanarak yer alt› kentleri
meydana getirilmiştir. Diğer taraftan Uçhisar, Göreme, Zelve vb. Kapadokya
yerleşmelerindeki yer alt› kentleri, savunma ve ibadet amaçl›yken, Ağ›rnas yer alt› kentleri çok fonksiyonlu ve sürekli
yaşan›lan mekânlard›r. Demir atölyeleri,
bezirhaneler, ah›rlar, güvercinlikler, kiliseler, şapeller, odalar, evler ve sokaklar
hep yerin alt›ndad›r. Bu aç›dan Ağ›rnas,
Anadolu’daki alt› şehir, üstü de şehir
olan tek yerleşmedir. Bu özelliğiyle yer
alt› kentleri, Ağ›rnas’›n halk mimarisidir.
Ağ›rnas’ta yerin alt›nda yüzy›llarca süren
yaşam, yak›n zamanlarda yer üstüne ç›km›şt›r. Koca Mimar Sinan’›n doğduğu ve
ilk gençlik y›llar›n› geçirdiği bu özel coğrafya, ustan›n etkilendiği gerçek kaynağ›,
aç›k bir şekilde sergilemektedir. Yerin alt›nda ve üstünde meydana getirilmiş
olan bu mekânlardan, mekânlar›n oranlar›ndan, geniş aç›kl›kl› taş kemerlerinden, Osmanl› ‹mparatorluğu’nun başmimar› Ağ›rnasl› Sinan’›n etkilenmemiş olmas› imkâns›zd›r.
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Kaynakça: Suat Çabuk, “Kayseri Metropoliten
Kentinin Gelişme Bask›s› Alt›nda Kalan Ağ›rnas’ta, Kültürel Kimliğin Sürdürülebilme Mücadelesi”, Bildiri, Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, ‹TÜ, 7-8-9 Kas›m 2006, ‹stanbul; Suat Çabuk, “Ağ›rnas Projesinin Dünü ve Bugünü”, Mimar Sinan’› Anma Etkinlikleri, 9 Nisan 2006,
Ağ›rnas, Kayseri; Ayhan, Arda “Geological And
Morphological Investigations Of The Underground Cities Of Cappadocia Using Gis”, Master
Thesis The Graduate School Of Natural And
Applied Sciences Of Middle East Technical University, 2004, Ankara
SUAT ÇABUK

AĞIRNASLI, MUSTAFA
‹ş ve siyaset adam› (Ağ›rnas, 1868– 1948).
Seyitoğlu/Çerkezoğlu Mustafa Efendi nam›yla tan›n›r. Çiftliği, un fabrikas› ve hal›
tezgâhlar› bulunan; zengin, ileri görüşlü,
kültüre önem veren, cömertliği ve yard›mseverliğiyle tan›nm›ş eşraftan bir zatt›r. II. Meşrutiyet’in ilan› üzerine Ağırnas’ta “İttihat ve Terakki Mektebi”* ad›yla bir ilkokul yapt›rd› (1911).
Kurtuluş Savaş›’n›n başlad›ğ› y›llarda, ülkenin düşman işgalinden kurtar›lmas›
çabalar›na tam destek vererek Mustafa
Kemal’in yan›nda yer ald›. Damad› Meclis-i Mebusan üyelerinden Ahmet Hilmi
(Kalaç) Bey ve diğer delegelerin Sivas
Kongresi’ne kat›lmalar›n› sağlad›. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin* Kayseri’deki kurucularından oldu. Bu Cemiyet’in 1923 y›l›nda Cumhuriyet Halk F›rkas›na dönüşmesi üzerine
çal›şmalar›n› burada sürdürdü.
1924 y›l›nda Doğu gezisine ç›kan Mustafa Kemal ve eşini, Kayseri’de karş›lay›p
ağ›rlad›.
Kayseri Tayyare Fabrikas›n›n kuruluşuna
katk›da bulundu. Ticaret Odas› yönetiminde görev ald›.
‹ki evli ve 14 çocuk babas›yd›.
EMİR KALKAN

AĞIRNASLI, NİYAZİ
Hukukçu, politikac›, yazar (Kayseri/Ağ›rnas, 01 Mart 1910 – Ankara, 20 Haziran
1987). Tan›nm›ş ceza avukatlar›ndan. ‹lk
ve orta öğrenimini tamamlad›ktan sonra
Kayseri Lisesinden mezun oldu (1933).
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar

Kalemine kâtip olarak girdi (1934). Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu
(1939). Meclis’teki görevi Bütçe Encümeni Bürosu memurluğu olarak değiştirildi
(1941). Ayn› büronun şef yard›mc›l›ğ›na
yükseldi (1943). Başkanl›k emrine al›nd›
(1946). Daha sonra Maliye Bakanl›ğ› Tetkik Kurulu Raportörlüğüne atand› (1947)
ve başraportör oldu (1950). Atand›ğ› Kozan Hazine Avukatl›ğ›n› kabul etmediğinden istifa etmiş say›larak Ankara’da
avukatl›ğa başlad› (1951).
CKMP (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi) listesinden Ankara Senatörü seçildi
(1961). K›sa bir süre sonra bu partiden istifa ederek bağ›ms›z kald›. 10 Şubat
1963’te yeni kurulan T‹P (Türkiye ‹şçi
Partisi)’e girdi. Parlamentoda bulunduğu
y›llarda ‹ş Kanunu ile Toplu ‹ş Sözleşmesi yasalar›n›n hayata geçirilmesi için çal›şt›. Bütçe Komisyonlar›nda görev ald›. Ortak Pazar’a karş› ç›kan uzun ve hararetli
konuşmalar yapt›. Servet Beyannamesi’nin işlerlik kazanmas›n› savundu. Türkiye ‹şçi Partisinin Yönetim Kurulu üyeliği ve Ankara ‹l Başkanl›ğ› görevlerinde
bulundu. Ankara’da “Devrimci Avukatlar
Derneği” ve “Çağdaş Hukukçular Derneği”nin kurulmas›na öncülük etti. 1970’li
y›llardan itibaren bütün siyasal davalar›n
önde gelen ismi oldu. “Mahkemelerin
manevi şahsiyetini tahkir” suçundan 10 ay
hapse mahkûm oldu. 12 Mart 1971 Muht›ras›’n› izleyen dönemde gözalt›na al›nd›.
1977–1978 y›llar›nda ÇHD Başkanl›ğ›na
seçildi. Ölümünden k›sa bir süre önce
kendisine ‹nsan Haklar› Derneği’nce “‹nsan Haklar› Onur Belgesi” verildi (1987).
Hukukçu olduğu kadar iyi bir sanat adam›
da olan Niyazi Ağ›rnasl› deneme ve hikâyelerini Ankara’da ç›kan Yurt ve Dünya
ile Ad›mlar dergilerinde yay›mlad› (1941).
“Millet Sevgisi” başl›ğ› alt›nda denemeler
yazd› (Ad›mlar, 1943).
Ayn› y›l Kurtuluş Savaş› sonlar›nda Anadolu’da yaşanan yoksulluk ve belirsizliğin
işlendiği Elem Kaynağ› isimli roman›n›
yay›mlad›. Dora Güney’le birlikte yapt›ğ›
iki çevirisi, 1945 ve 1947 y›llar›nda Milli
Eğitim Bakanl›ğ› Yay›nlar› taraf›ndan yay›mland›. Evli ve üç çocuk babas›yd›.

Niyazi Ağırnaslı
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Eserleri: Elem Kaynağ›, (1943)
Kaynakça: Çoker, TPT (1961–1964), C.I. s. 9192; Münevver Oğan, Sebahat Bozbey, Aram›zdan Ayr›l›ş›n›n 20. Y›ldönümünde Niyazi Ağ›rnasl›’ya Armağan, Ankara 2007.
EMİR KALKAN

AĞITLAR
Genel anlamda toplumu derinden etkileyen doğal felaketler, savaşlar, hastal›klar;
özel anlamda ise sevilen bir kişinin ölümü ard›ndan hissedilen duygular› dile
getirmek için ezgili söylenmiş matem ve
yas türküleridir. Evrensel ve ulusal boyutlar›yla değerlendirildiğinde, bir geleneğe
sahip olan ağ›t söylemenin tüm Anadolu’da olduğu gibi Kayseri yöresinde de
bir geleneği vard›r. Halk şairleri ve geleneğin devam ettiği yerlerde yaşayan ağ›tç›lar›n sel, zelzele, salg›n hastal›k gibi büyük felaketler için söyledikleri ağ›tlarla,
askere giden gencin arkas›ndan söylenen, ekmek paras› için gurbete giden erkeklerin ve yeni yuvas› için baba ocağ›ndan ayr›lan k›zlar›n ard›ndan söylenen
şiirlere de ağ›t ad›n› vermektedir. Ancak
Kayseri’de ağ›t, genellikle ölenlerin ard›ndan yak›lmaktad›r. Ayr›ca, ağ›tlar en
çok da vurularak ölenler için söylenmektedir.
Ölüm olay›n›n gerçekleşmesiyle ölünün
defnedilmesi ve ard›ndan geçen birkaç
günlük süreç içinde ölen kişinin ard›ndan “yak›lan/ç›ğr›lan/söylenen” ağ›tlar
sadece kad›nlar aras›nda icra edilmektedir. Erkeklerin bu icraya kat›lmalar› çok
ender rastlanan bir durumdur. Ölü yak›nlar›ndan ağ›t söyleyecek bir kişi yoksa
ağ›t yakma yeteneği olan bir ağ›tç› birkaç
günlük yas süresinde ağ›t yakmas› için tutulabilmektedir. ‹ster gönüllü ister görevli olsun ağ›t yakan kişinin yan›na, ölen kişinin elbise ve eşyalar› getirilerek ortam›n ve ağ›t icras›n›n hissiyat yoğunluğu
daha da artt›r›lmaktad›r. Ağ›tç›ya ölü yak›nlar›ndan yeteneği olan biri de kat›l›rsa
icralar diyalog şeklinde gerçekleşmektedir. Ağ›t merasimi s›ras›nda ağ›d› uzun
süre bir tek kişi söyleyebileceği gibi, törene kat›lanlar›n da nöbetleşerek ağ›tlar
yakt›klar›na rastlanmaktad›r.

Ağ›t “yakma/ç›ğ›rma/söyleme” geleneğinin Kayseri’de en canl› şekilde yaşat›ld›ğ›
yerler P›narbaş›, Sar›z, Tomarza ve Yahyal› yöreleridir. Bu gelenek diğer yörelerde çok zay›flam›şt›r. Ad› geçen yörelerde
yaşayan Avşar Türkmenleri aras›nda bu
gelenek hâlâ canl›l›ğ›n› korumaktad›r. Bu
yörelerde ağ›t yakma/ç›ğ›rma/söyleme
s›ras›nda ağ›t yakan kişi, sözlerini söylerken bir yandan da ölünün giysilerini bir
bir eline alarak etrafa gösterir. Bu esnada
ağ›tç› ölünün üstün gördüğü tüm yönlerini över: Güzelliğini, cesaretini, cömertliğini, boyunu posunu…
Ağ›tlar›n büyük çoğunluğu 8’li hece ölçüsüyle okunmuştur. Dolay›s›yla ağ›tlar
ritim bak›m›ndan serbest olan uzun hava,
daha ziyade bozlak ve k›r›k hava özelliklerini gösterir. Bozlaklar 11’li heceye, k›r›k
havalar ise 7’li heceye sahiptir. Ağ›t da genel olarak 8’li heceyle söylendiğinden
müzik, ses ve ritim aç›s›ndan yeri, bu iki
tür aras›ndad›r. Bu özellikler, manzum
karakter kazanmam›ş metinler için geçerli değildir.
ÖRNEK A⁄ITLAR:
Büyük Karamanl› Köyü’nden Karabey’in
oğlu Hamza’n›n ağ›d›:
Erciyes’ten bir yel eser
Gelir oğlumun kokusu
Oraya çadır gurdurrum
Topal söğüdün sekisi
Kara çizme ayağında
Var mı oğlum boyağında
Motor sürer aslan oğlum
Karaman’ın koyağında
Şuvara oldum şuvara
Sırtımı verdim duvara
Motorunan ev göçürür
Yolu uğrar Ağpunar’a
Gittim de oğlumu gördüm
Oğlum Yusufçu güzeli
Yayla çiçeğini açmış
Meşeler dökmüş gazeli
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Bugün ulu bayram günü
Düzen veriyim sazıma
Seyfi gözlü tor şahanım
Dayanamıyom guzuma
Çaml›ca Köyü’nden Zala Hat›n’›n askerde ölen oğluna ağ›d›:
Kayseri’den kakan tiren
Diyarbakır’a dıkıldı
Oğlun öldü deyinceaz
Evim başıma yıkıldı
Garamanlıdaki gızım
Mor kefiye bağlamasın
Evim issiz, malım seyip
Den de Hasan eylenmesin
Tarlalarım salak salak
Eli tırpanlı oğlan gerek
Gelinimi eller aldı
Alnında da kara kelek
Fatma gardaşını demem
Ahmet guşağını bağlar
Gelin yorulur da uyur
İşte ana böyle ağlar
Gurban oluyum oluyum
Nerede ettin talimi
Atının başını tuttugun
Emmisin aldı gelini
Diyarbakır, Sarıgamış
Hasan’ın dişleri gümüş
Halil Kara yürüyüşün
Gir gardaş galıyom demiş
Kaynakça: Ali Berat Alptekin, “Osmaniyeli Ağ›tç›: Meryem Berk”, Erciyes, 14 (158), Şubat 1991,
s. 22-23; A. B. Alptekin, “Avşar Ağ›tlar›n›n Baz›
Özellikleri Üzerine”, Erciyes, 21 (246), Haziran
1998, s. 23-27-28; Ali R›za Önder, “Folklorcular›m›z: Ahmet Şükrü Esen”, Türk Folklor Araşt›rmalar›, S. 222, 1968; Cahit Öztelli, Halk Edebiyat› Terimleri Sözlüğü, Türk Folklor Araşt›rmalar›; Emir Kalkan, “Türk Halk Edebiyat› ve Geleneğinde Ağ›t”, Erciyes, 2 (21-22), Mart 1980, s.
12-16; E. Kalkan, Avşar Ağ›tlar›, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yay›nlar›, Ankara 1998;
Erdoğan Pala, “Sar›z-Tufanbeyli Yörelerinden
Derlenen Sosyal Nitelikli Ağ›tlar”, Erciyes, 22
(263), Kas›m 1999, s. 21-22; E. Pala, “Sar›z-Tufanbeyli Yörelerinden Derlenen Sosyal Nitelikli

Ağ›tlar”, Erciyes, 22 (263), Kas›m 1999, s. 21-22;
Haşim Nezihi Okay, Develili Seyrani, ‹stanbul, t.
y.; Hatice Akar, “Koyunabdal Köyü’nden Derlenen Ağ›tlar”, Erciyes, 23 (273), Eylül 2000, s.
29-30; ‹brahim Altunel, “Edebiyat›m›zda Ağ›t
Kavram› ve Ağ›t Yakma Geleneği”, Erciyes, 17
(201), Eylül 1994, s. 20-23; ‹lhan Başgöz, ‹zahl›
Türk Halk Edebiyat› Antolojisi, ‹stanbul 1968;
Derleme Dergisi: ‹stanbul 1939; Kadir Özdamarlar, “Sar›z’dan Türkmen Ali’nin Oğullar›n›n
Ağ›d›”, Erciyes, 3 (27), (t. y.), s. 5-6; Kemal Sad›k
Göğçeli, Ağ›tlar, Adana 1943; Ahmet Gürlek,
“Develi Ağ›tlar›ndan Bir Demet”, Erciyes, 12
(138), Haziran 1989, s. 29-32; Mustafa Nihat
Özön, Edebiyat ve Tenkit Sözlüğü, ‹stanbul 1954;
Mustafa Parlar, Kayseri Yerleşik Türkmen Ağz›
‹nceleme, Erzurum 1970; Naci Kum, “Türkmen,
Yörük ve Tahtac›lar Aras›nda Tetkikler”, Türk
Folklor Araşt›rmalar›, S. 10, 1950; Nesli Ar›k,
“Sar›z Çevresinden Ağ›tlar”, Erciyes, 10 (117), Eylül 1987, s. 27-28; Orhan Aydemir, “Avşar Ağ›tlar›”, Türk Folklor Araşt›rmalar›, S. 177, 1964; Sedat Veyis Örnek, Anadolu Folklorunda Ölüm,
Ankara 1971; Seyit Burhaneddin Akbaş, “Bünyan
Ağ›tlar›”, Erciyes, 9 (106), Ekim 1986, s. 28-30;
S. B. Akbaş, “Bünyan Ağ›tlar›: 2”, Erciyes, 10
(117), Eylül 1987, s. 24-26; S. B. Akbaş, “Kayseri
ve Yöresi Ağ›tlar› Üzerine Düşünceler”, Erciyes,
16 (181), Ocak 1993, s. 23-25; Veysel Arseven,
“Avşar ve Türkmen ‹llerinden Birkaç Ağ›t”, Türk
Folklor Araşt›rmalar›, S. 45, 1953.
OZAN TÜLÜCE

AĞIZ
H›ristiyanlaşm›ş Türklerin daha Bizans
Döneminde yerleştiği bir bölge olan
Kayseri, XI. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren Türklerin yönetimine girmiş, Oğuz
boylar›ndan Danişmendlilerin, Uygur
kökenli Eratnal›lar›n, Azerbaycan Türkçesinin büyük şairi Kad› Burhaneddin’in
ve Karamanoğullar›n›n hâkimiyeti alt›nda kalm›şt›r. XV. yüzy›ldan itibaren Osmanl› topraklar›na dâhil olmuş, Millî
Mücadele’nin ve Cumhuriyet Döneminin önemli merkezlerinden biri olarak
ön plana ç›km›ş, bin y›ll›k bir Türk yerleşim alan›d›r.
Günümüzde de bilim, sanat, kültür, sanayi ve ticaret alan›nda önemli bir şehir
olma özelliğini korumaktad›r. Ankara’ya
kadar olan ‹ç Anadolu Bölgesi illerinden
ve bütün Doğu Anadolu Bölgesi illerinden sürekli göç almakta; ‹stanbul, Ankara, Mersin, Antalya gibi ticari, turistik ve
idari merkezlere göç vermektedir. Ayr›ca

AĞI

/ 39

40 /

AĞI

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

XIX. yüzy›l›n ortalar›nda Kafkasya’dan,
Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda Bulgaristan
başta olmak üzere Balkan ülkelerinden,
1950’li ve 1960’l› y›llarda Doğu Türkistan’dan, 1980 sonras›nda ise Afganistan’dan göç alm›şt›r. Ancak bu göçlerin
son halkas›n› teşkil eden Afganistan
menşeli Kazak Türkleri neredeyse bütünüyle ‹stanbul’a göç etmiştir. Doğu Türkistan’dan gelen Uygur Türkleri, ‹l Merkezi’nde giderek kaybolan bir ağ›z adac›ğ› oluşturduğu hâlde, diğer iç ve d›ş göçlerle ‹l Merkezi’ne yerleşenler bir yandan
Merkez ağz›n›n bir yandan da standart
dilin etkisiyle tek düze denilebilecek bir
ağ›z alan›na doğru gitmektedir.
Kayseri ve yöresi ağ›zlar› ana esaslar› itibar›yla, Anadolu ağ›zlar›n›n Bat› Grubuna bağl› VIII. Grupta yer almaktad›r. Bu
Gruba, Kayseri ağz› ile birlikte Ankara
Merkez, Haymana, Balâ, Şereflikoçhisar,
Çubuk, K›r›kkale, Keskin, Kalecik, K›z›l›rmak (Çank›r›), Çorum merkez ilçesiyle
güneyindeki ilçeler, K›rşehir, Nevşehir,
Niğde, Şark›şla, Gemerek ağ›zlar› girmektedir.
Bu ağ›z alan›n›n başl›ca özellikleri şöyle
belirlenmiştir:
Bu grubun en belirgin özelliği, damak
ünsüzleri yan›nda meydana gelen ö > ó,
ü > ú değişmeleri ile h (h›r›lt›l› h), ñ (damak n’si), g (art damak g’si) ünsüzlerinin
varl›ğ›d›r: góz, yoh, deñiz, g›z.
ğ ünsüzü, ünlü kal›nlaşmas›na sebep olarak ünlü uyumunu etkilemiştir: gelecâm.
Yaz› dilindeki, “çamur, yağmur” gibi kelimelerde yuvarlak ünlüler düzdür: çam›r, yaam›r.
Aitlik ekinden önceki bulunma hâli eki
ünlüsü uzun telaffuz edilir (evdçki).
Ön damak ünsüzü k, ince ünlüler yan›nda boğumlanma noktas›n› orta damağa
çeker: eímeí.
Bu ağ›zlarda yoğun olarak görülen hece
kaynaşmas›, daha çok ğ ünsüzünün düşmesiyle meydana gelir: nâdar, neşâl.
-›nc›/-inci ve -›/-i zarf-fiil ekleri işlektir:
yap›nc›, ağlay› ağlay›.
Zamir kökenli 1. şah›s bildirme ekleri ›m/-im, -›í/-ik, -›h’t›r: gelirim, gelirik, bahar›h.

Şimdiki zaman eki esas olarak –yo’dur:
geliyo. Şereflikoçhisar ile Develi’nin K›z›k Köyü ağz›nda -y/-iy/-yi şekilleri de
görülür.
‹stek eki, çokluk 1. şah›s çekiminde ve
birleşik kipli çekimlerde işlektir: geleydi,
gelek.
Duyulan geçmiş zaman eki –mIş’in 3. şah›s d›ş›ndaki çekimleri yaz› dilinden farkl›d›r: gelmissik, yapm›ss›m.
Teklik 2. şah›s iyelik ekinde, ilgi hâli ekinden önce ñ >y değişmesi olur: anay›ñ,
babay›ñ.
Bu genel özellikler d›ş›nda Kayseri Merkez ağz›nda görülen baz› belirleyici özellikleri de şöyle s›ralayabiliriz:
Ses Bilgisi:
Kapal› e sesi i sesine dönüşmüştür: dimek, irken, yidim.
Orta hecede bulunan düz geniş (a, e) ünlüler, kendilerinden sonra gelen y ünsüzünün etkisiyle darlaş›rlar: cezviyi (< cezveyi), gafiyi (< kafay›), geliydi (<geleydi),
sandilli (< sandalyi < sandalye), buruya
(< buraya), oduyu (< oday›).
Baz› düz kök ünlülerinde darlaşma görülür: ›c›h (< az›c›k), y›m›rta (< yumurta),
buynuz (< boynuz), paltu (< palto), tenike
(< teneke)
Baz› dar kök ünlüleri genişler: dodah (<
dudak), osand›m ( < usand›m), şorda (<
şurda), böyük (< büyük), hörmet (< hürmet), yörümek (< yürümek)
‹ç seste g, ğ, h, k (> g > ğ), n, r, v, y ünsüzlerinin düşmesi veya bu ünsüzlerin bulunduğu hecelerin kaynaşmas› komşu
ünlüyü uzatmaktad›r:
g ve ğ ünsüzü; nóórdüñ (< ne gördün) neeziyoñ (< ne geziyorsun) aalad› (< ağlad›), daa (< dağ), ç››r (< çağ›r).
h ünsüzü: Aamed (< Ahmet), hasdaane (<
hastahane)
k ünsüzü: eesik (< eksik), yoosa (< yoksa),
karaaş (< kara kaş), naader / naadder (<
ne kadar)
n ünsüzü: iisann›h (< insanlar), seeñ (<
senin)
r ünsüzü: yiimi (< yirmi), evleeni (< evlerini)
v ünsüzü: seemiş (< sevmiş), dóómüşler
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(< dövmüşler),
y ünsüzü bee (< bey), ööle (< öyle), şikaat (< şikâyet)
Tek heceli kelimelerin son sesinde -ç > j değişmesi görülür: aj (< aç), gej (< geç),
saj (< saç “metal saç”), uj (< uç)
Şah›s zamirlerindeki ñ ünsüzünün düşmesi, komşu ünlüyü hem uzatmakta hem
de nazallaşt›rmaktad›r: bãa (< baña), sãa
(< saña)
Yaz› dilinde p- olan, Eski Türkçedeki önses b- ünsüzlerinin baz›lar› korunmuştur:
bannah (<barmak), basd›rma, bişmek.
Hatta al›nma kelimelerin baz›lar›nda da
p- ünsüzleri b- olur: bazar, batl›can.
Diğer yandan yaz› dilindeki pek çok bünsüzü p- ünsüzüne dönüşür: pahlava (<
baklava), p›çah (< b›çak), panga (< banka), pah›r (< bak›r), pirket (< biriket), pisiklet (< bisiklet).
Önseste bütün art damak í ünsüzleri art
damak g ünsüzüne dönüşür: Gayseri, gap›, gand›rmah.
Önseste art damak í ünsüzü bir örnekte
kurall› olarak h ünsüzüne dönüşür: hohu
(< koku), hohlamah (< koklamak)
Yaz› dilindeki önses t- ünsüzlerinin baz›lar› d- olmuştur: daş, darah, davşan, def,
depmek, dilki, doh, dutmah, duz.
‹çseste -t- ünsüzü -d- ünsüzüne dönüşür:
basd›rmah, gapadacah, g›zard›r, oynadan, yapd›rd›.
Önseste ön damak ünsüzü k de büyük ölçüde g ünsüzüne dönüşür: geçi, gemik,
gişi. Korunan önses k ünsüzleri de bulunmaktad›r: kel, kilim, kitap, kesek.
‹çseste k ve í ünsüzünün seda benzeşmesine tâbii olmad›ğ› görülür: asger, esgi,
kesgin, içgi, basg›, yatg›n, çal›şgan.
‹çseste -ls- > -ss-, -ln- > -nn-, ñn > ññ, -rl> -ll- ünsüz benzeşmeleri kurallaşm›şt›r:
aç›ssa (< aç›lsa), ossuñ (< olsun); onnar
(< onlar), gelenner (< gelenler); ald›ñ ñ›
(< ald›ñ m›) górdüñ ñü (< gördüñ mü),
al›yollar (< al›yorlar), bahallar (< bakarlar), Hac›lall› (< Hac›larl›).
‹çseste s ve ş ünsüzleri ikizleşir: ›ss›r›h,
kösseği, yassah, beşşik, döşşek, eşşek,
Şekil Bilgisi:
-(I)ñ 2. teklik şah›s emir eki geniş zaman

2. teklik şah›s çekimi olarak da kullan›l›r:

orda gaş gún gal›ñ “orada kaç gün kal›rs›n”.
-AdAk yans›malara gelerek onlar› zarflaşt›r›r: cubbadak “cup diye”, gübbedek
“güp diye”.
-AğAn fiilden isim yapma ekiyle türetilmiş genel Türkçede yayg›n olmayan kelimeler bulunmaktad›r: atağan “çok atan,
palavrac›”, c›slağan “›s›rgan otu”; biteğen
“çok yetişen”, geleğen “devaml› olan”,
yeleğen “çok koşturan”.
+AcA birleşik eki “-e kadar” anlam›yla
yayg›n olarak kullan›l›r: buruyaca, meydanaca, sabaaca.
+cAk ekiyle pek çok yeni ad yap›lm›şt›r:
ayahcah “merdiven”, golcah “kola geçirilen k›l›f”; bilekcek “kelepçe”, bürüncek
“ince bez”, elcek “elle tutulan bölüm”.
+cAlIk (< cA+lIk) birleşik ekiyle baz› kelimeler türetilmiştir: bozmancal›h “ara bozuculuk”, parmahçal›h “parmakl›k”; görümcelik “gerdek gecesi güveyin geline
verdiği hediye”.
-dIk s›fat fiil ekinden kal›plaşarak kal›c›
isim hâline gelen yöreye has baz› kelimeler bulunmaktad›r: şibidik “terlik”; sümdük (< sündük) “uman, umucu”.
+em bir say›s›na gelerek ikileme biçiminde üleştirme say›s› yapar: birem birem
“birer birer”.
-et fiilden isim yapan bu ekin iki örneği
tespit edilmiştir: ölet “veba, salg›n hastal›k”, ivit (< evet) “acele olarak”.
Söz Dizimi:
Hem say› sözlerinden önce hem de baz›
fiil çekimleriyle birlikte belirleyici olarak
bi veya bi dene ifadesi kullan›l›r: bi gap›y› ört, bi gelsene, bi dene oturah bi gonuşah, bi dene beş egmeg al da gel.
Söz Varlığı:
Kayseri ağz› çok say›da arkaik Türkçe kelimenin kullan›ld›ğ› bir ağ›z alan›d›r:
ağ›rşak “yün eğiren iğin tahta başl›ğ›”,
alaç›h “derme çatma ev”; ağmak “meyletmek”,
bah›mc› “fala bakan, büyücü”
bayah “demin, az önce”
bel “işaret”,
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buñ “s›k›nt›”,
çellemek (< çerlemek) “ölmek”,
çelpeşik “içinden ç›k›lmas› güç durum”,
çitimek “delinmiş bir çorab› onarmak”,
dibelik “sonuna kadar bütünüyle”,
domuşmah “küsmek, surat asmak”
dölek “doğru, düzgün”,
eke “büyüklük gösteren, kibirli”,
em “ilaç”,
ivmek “acele etmek”,
kaçan “ne zaman”,
kiçi kapu “küçük kap› anlam›nda semt
ad›”,
kunnamak (< kulunlamak) “hayvan›n
yavrulamas›”,
kuz “güneş görmeyen yer”,
okumak “çağ›rmak, davet etmek”,
önee (< öneği) “aksi huylu, inatç›, ters kişi”,
sas›k “kokmuş”,
sas›mak “kokmak”,
sile “ağz›na kadar dolu”,
siñilemek “inlemek”,
sormah “emmek”,
suğsün (< süksün) “ense”,
uz “usta, becerikli”,
üdürgü “hareketli”
Deyimler:
Kayseri ağz›n›n en dikkate değer taraflardan biri, zengin deyimler dünyas›d›r:
Ah›ll›n›n ben gadas›n› al›y›m, ah›ls›z da
benim gadam› ass›n “benden daha ak›ll›
olana sayg› duyar›m”
Âş›k Hasan’›ñ inee gibi ne dolan›yoñ “niye boş boş geziyorsun”
Anañ ilik dúúme diksin sayalar›ña “haydi
yoluna git”
Babada devlet yoh, evlatta gayret yoh
“yoksul ve tembel”,
Balaçora “yar›m”,
Bir baş›m, bir peşim “yaln›z›m”,
Bir gucah sap›ña harman ar›yoñ “abart›yorsun”,
Defterde yir galmam›ş “günahkâr”,
Gel de iki anañ babañ var m› diyek “konuşal›m”
Kesesi s›rt›nda dikili “cimri”,
Mahrumlar mafrac› “pis boğaz”,
Oğlan yidi oyuna gitti, çoban yidi goyuna
gitti “işler bana kald›”,
Oğluñ ah›ll› mal› nideñ, oğluñ ah›ls›z

mal› nide? “ak›l yoksa paran›n k›ymeti
yoktur”.
Ağız edebiyatı:
Kayseri ağ›z edebiyat›n›n en önemli eserleri şüphesiz, Gesi Bağlar›, Germir Bağlar›, Erkilet Güzeli, Talas Alt› Haymana
gibi Kayseri türküleri ve tüm Türkiye’de
bilinen ve pek çoğu Kayseri ağz›yla anlat›lan Kayseri f›kralar›d›r. Ayr›ca Orta
Oyunu ve Karagöz’de Kayseri ağz›yla konuşan Kayserili tipleri bulunmaktad›r.
Folklorun ve halk kültürünün günlük hayat›m›zda ön plana ç›kmas› ve yöre kültürünü yaşatma gibi bir anlam kazanmas›yla birlikte çağdaş yazar ve şairlerden
Turan Nesimi Küçükustaoğlu’nun “Kayseri Fasl›” adl› şiiriyle başlatt›ğ› Kayseri
ağz›yla şiir yazma veya ağ›z taklidine dayal› diyaloglar› kayda geçirme çal›şmalar› H. Recep Çalkaner’in Aslan Gayserilim adl› eserlerinde devam etmektedir.
Diğer ağız alanları:
Kayseri Merkez ağz› d›ş›nda bilhassa Akk›şla ve Sar›oğlan gibi Türkmen; P›narbaş›, Sar›z ve Tomraza gibi Avşar yerleşim
bölgelerinde baz› fonetik ve morfolojik
özellikleriyle farkl›laşan ağ›z alanlar›ndan da söz edilebilir. Ayr›ca bugün art›k
‹l Merkezi’yle bütünleşen başta Talas olmak üzere Hisarc›k, Gesi, Erkilet gibi
yerleşim merkezlerinin bile yak›n geçmişte kendine has baz› ağ›z özellikleri
gösterdiklerine şüphe yoktur. Ancak, günümüzde bu özelliklerin hem ‹l Merkezi
ağz›yla hem de standart dille yak›nlaşt›ğ›
ve bu sebeple büyük ölçüde kaybolduğu
görülmektedir.
Kay nakça: Ahmet Caferoğlu, Orta Anadolu
Ağ›zlar›ndan Derlemeler, TDK Yay., Ankara,
t.y., s. 45-96; Alaaddin Korkmazlar, Talas ve Yöresi Ağ›zlar›, (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi),
EÜSBE, Kayseri 1991; Ayşe Kefgir, Hac›lar Ağz›,
(Bas›lmam›ş Lisans Tezi), EÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü, Kayseri
2000; Ayşen K›l›ç, Avşar Ağ›zlar›, (Bas›lmam›ş
Yüksek Lisans Tezi), EÜSBE, Kayseri 1991; Ayten Atay, Develi Yöresi Ağ›zlar›, (Bas›lmam›ş
Yüksek Lisans Tezi), EÜSBE, Kayseri 1993; Çiğdem Ergül, Gesi ve Yöresi Ağ›zlar›, (Bas›lmam›ş
Yüksek Lisans Tezi), EÜSBE, Kayseri 1998; Fatma Sibel Bayraktar, Kayseri Merkez Ağz› (Me-
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tin-Gramer-Sözlük), (Bas›lmam›ş Doktora Tezi), TÜSBE, Edirne 2000; H. Recep Çalkaner,
Aslan Gayserilim 1-4, Kayseri 2000-2004; ‹brahim Doğan, Bünyan ve Yöresi Ağ›zlar›, (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), EÜSBE, Kayseri
191; Yedekçioğlu, K.Ağz› I Deyimler; Yedekçioğlu, K.Ağz› II Sözcükler; Yedekçioğlu, K.Ağz› III;
Leyla Karahan, Anadolu Ağ›zlar›n›n S›n›fland›r›lmas›, TDK Yay., Ankara 1996; Lütfiye Güvenç, “Kayseri ve Yöresi Ağ›zlar›nda Arkaik Söz
Varl›ğ›”, Türkiye Türkçesi Ağ›z Araşt›rmalar›
Çal›ştay› (25-29 Mart 2008), Şanl›urfa 2008;
Muhsin ‹lyas Subaş›, Dünden Bugüne Kayseri,
Kayseri 1991; Mustafa Argunşah, “Hac›lar Ağz›
Üzerine”, I. Hac›lar Sempozyumu 11-13 May›s
2007, Hac›lar Belediyesi, Kayseri 2008; Nevzat
Özkan, “Kayseri Ağz› Üzerine Yap›lan Çal›şmalara Bir Bak›ş”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (1996), S 7, s. 265-277;
Nevzat Özkan, “Sözlü Edebiyat›m›zda Kayseri”,
Kayseri’de Edebiyat Edebiyatta Kayseri Paneli
(22 Şubat), Kayseri 2005; Tuncer Gülensoy,
“Kayseri ve Yöresi Ağ›zlar›”, Kayseri ve Yöresi
Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (12-13 Nisan 2001) Bildiriler 1. cilt, (A-K), Kayseri 2001,
s. 339-341; Vügar Sultanzade, “Kayseri Ağz› ile
Azeri Türkçesi Aras›nda Ortak Dil Özellikleri”,
Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (12-13 Nisan 2001) Bildiriler 2. cilt, (MZ), Kayseri 2001, s. 689-692; Yunus Emre
Özulu, Şu Bizim Kayseri, ‹stanbul 2000.
NEVZAT ÖZKAN

AHİ EVRAN
Fütüvvet teşkilat›n›n uzant›s› olan Ahiliğin kurucusu (Bat› Azerbaycan/Hoy, 1171
– K›rşehir, 1 Nisan 1261?). Tam ad› Şeyh
Nasîrüddin Mahmud Ahî Evran b. Abbas’t›r. Horasan yöresinden Bağdat’a,
oradan da Anadolu’ya geldiği kabul edilmekteyse de hayat›n›n önemli bir bölümünü Anadolu’da geçirdiği anlaş›lmaktad›r. Döneminin siyasi şartlar› sonucu
farkl› şehirlerde yaşad›. Bu şehirlerden ilki Kayseri’dir. En son yerleştiği K›rşehir’de öldü.
Kaynaklar›n gösterdiğine göre Ahi Evran
Anadolu’ya 1205 y›l›nda geldi. Anadolu
Selçuklu hükümdar› I. G›yâsüddin Keyhüsrev’in ikinci kez tahta geçişinden sonra Abbasi Halifesi Nâs›r li-Dinillah’a
gönderdiği elçisi Şeyh Mecdüddin ‹shak,
Bağdat’tan dönerken yan›nda Muhyiddin
‹bn Arabî, Ebu Cafer Muhammed el-Berzaî ve Evhadüddin-i Kirmanî gibi birçok
âlimi Anadolu’ya getirdi. Ahi Evran’›n da

kafilede bulunan hocas› Evhadüddin-i
Kirmanî ile birlikte Anadolu’ya geldiği
kabul edilmektedir.
Ahi Evran’›n Anadolu’da ilk yerleştiği şehir Kayseri’dir. Ahi Evran, Kayseri’de
debbağl›kla (dericilik) uğraşt›. Bu iş kolunun Kayseri’de gelişmesini sağlad› ve zamanla burada Debbağlar Mahallesi adl›
müstakil bir mahalle oluştu. Temelleri
daha önce de var olan Ahilik teşkilat›,
Anadolu’da debbağl›k iş kolu etraf›nda
Ahi Evran taraf›ndan geliştirildi. Bu sebeple Anadolu Ahiliği’nde ana kolu, debbağlar oluşturmuştur.
Zamanla Ahi Evran’›n etraf›nda diğer iş
kollar›n›n da kat›l›m›yla bir tür sanayi sitesi oluştu ve as›l olarak “debbağlar›n pîri” kabul edilen Ahi Evran, otuz iki ayr›
sanat kolunda çal›şanlar›n lideri kabul
edildi. Ahi Evran’›n Kayseri’deki hayat›
bu sanayi sitesinin merkezinde Debbağlar Çarş›s›’nda bulunan cami ve dergâh›nda geçti.
Faruk Sümer taraf›ndan Kayseri civar›ndaki Pazarören’de kurulduğu tespit edilmiş bulunan ve Anadolu’nun en önemli
ticaret alanlar›ndan biri olan Yabanlu
Pazar›* da yeni baz› bulgulara göre Ahi
Evran’›n katk›lar›yla gelişti ve uluslarara-

Ahi Evranʼın Kırşehirʼdeki heykeli (www.kirsehir.gov.tr)
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s› bir hüviyet kazandı.
I. ‹zzeddin Keykavus zaman›nda (1211–
1220) Kayseri’deki Selçuklu yöneticileriyle Türkmen ve Ahiler aras›nda başlayan sürtüşme I. Alâeddin Keykubad* tahta geçtikten sonra ortadan kalkt›. Keykubad, Kayseri’ye giderek Türkmen ve Ahiler lehine tav›r koydu ve Ahilik teşkilat›n›
himaye etti. Ahiliğin bütün Anadolu’ya
yay›l›ş› bundan sonra oldu. Bu gelişmelerden sonra Ahi Evran I. Alâeddin Keykubad’›n davetiyle Konya’ya yerleşti.
Bu dönem Anadolu’da siyasi kar›ş›kl›klar›n artt›ğ› bir dönemdir. Bu kar›ş›kl›klar
sonucu Keykubad, oğlu II. G›yâsüddin
Keyhüsrev taraf›ndan düzenlenen bir
suikast sonucu öldürtüldü (1237). Keyhüsrev ise kendisine suikast düzenleyen
veziri Sadeddin Köpek’i öldürttü (1240).
Keyhüsrev iktidara karş› olduklar› gerekçesiyle Ahi ve Türkmenlere de cephe ald›. Ahi Evran’›n hayat›nda önemli bir safha da bu dönemde aç›ld›.
II. G›yâsüddin Keyhüsrev’in takip ettiği
politika sonucu başta Ahi Evran olmak
üzere birçok Ahi lideri tutukland›. Ahi
Evran Denizli’ye sürgüne gönderildi. Bütün bunlar Türkmenlerin Selçuklu Devleti’ne karş› ayaklanmas›yla sonuçland›.
Kanl› bir biçimde bast›r›lan bu isyan sonras›nda Baycu komutas›ndaki Moğol ordusu Anadolu’ya girdi. II. G›yâsüddin
Keyhüsrev’in Moğollara karş› toplad›ğ›
ordu Kösedağ mevkiinde ağ›r bir yenilgiye uğrad› (1243). Peşinden Anadolu içlerine doğru ilerleyen Moğol ordusu Kayseri’ye kadar geldi. Fakat burada karş›s›nda Ahileri buldu. Ahiler on beş gün
Kayseri’yi müdafaa ettilerse de Moğol
sald›r›lar› karş›s›nda daha fazla tutunamad›lar. Moğol ordusu Kayseri’ye girdi
ve ahilere ait iş yerlerini ve zaviyeleri tahrip edip yağmalad›. Birçok ahiyi katleden
Moğollar on binlercesini de esir etti. Ahi
Evran bu s›rada tutuklu bulunduğu için
Kayseri müdafaas›na kat›lamad›. Eşi Fatma Bac›, Moğollara esir düştü. Bu hadiseye kadar Anadolu Ahiliği’nin merkezi
olan Kayseri’de Ahilik teşkilat› dağ›ld›.
Keyhüsrev’in ölümünden sonra saltanat
naipliğine getirilen Celâleddin Karatay

tutuklu bulunan Ahileri ve bu arada sürgünde bulunan Ahi Evran’› serbest b›rakt›. Konya’ya dönen Ahi Evran, burada
fazla kalmayarak Mevlânâ’n›n oğlu Alâeddin Çelebi’yle birlikte K›rşehir’e yerleşti. Fakat Ahiler taraf›ndan desteklenen II.
‹zzeddin Keykavus’a karş› Moğollarca
desteklenen IV. Rüknüddin K›l›çarslan
aras›ndaki mücadeleyi kardeşi K›l›çarslan’›n kazanmas› sonucu Moğol güdümündeki Selçuklu idaresinin Ahilere karş› olumsuz politikas› sürdü. K›l›çarslan,
Moğollar›n da desteğiyle Türkmen ve
Ahilere karş› amans›z bir mücadeleye girişti. Bütün bunlar Ahi ve Türkmenlerin
isyan etmelerine yol açt›. Bu isyanlar›n en
şiddetlisi K›rşehir’de meydana geldi. ‹syan› Ahi Evran’›n yönlendirdiği kesin olarak tespit edilemese de sonuçta K›rşehir
Ahileri, Mevlânâ’n›n oğlu Alâeddin Çelebi ve Ahi Evran, K›rşehir Emîri Caca Bey
ve emrindeki ordu taraf›ndan katledildi.
Kayseri, Ahi Evran’›n Bağdat’tan Anadolu’ya geldiğinde ilk yerleştiği şehir olmas›
ve Anadolu Ahiliği’nin burada teşekkül
etmesi aç›s›ndan Ahi Evran’›n hayat›nda
önemli bir yere sahiptir.
Kaynakça: Ahi Evran, Tasavvufî Düşüncenin
Esaslar›, çev. ve inceleme, Mikail Bayram, TDV
Yay›nlar›, Ankara 1995; Baki Yaşa Alt›nok, “Selçuklu Ekonomisinde Yabanlu Pazar› ve Bu Pazar›n Kurulmas›nda Ahi Evran’›n Rolü”, II. Ahi
Evran-› Velî ve Ahilik Araşt›rmalar› Sempozyumu / Bildiriler, hzl. M. Fatih Köksal, K›rşehir
Valiliği ve Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araşt›rma Merkezi Yay›nlar›, Ankara
2007, s. 1-18; Baki Yaşa Alt›nok, “Yeni Vesikalar
Iş›ğ›nda Ahi Evran Velî ile Arkadaşlar›n›n Sürgün ve Şehit Edilmesi”, I. Ahî Evran-› Velî ve
Ahilik Araşt›rmalar› Sempozyumu (12-13 Ekim
2004 K›rşehir), K›rşehir 2005, s. 63-77; ‹lhan
Şahin, “Ahî Evran”, D‹A, C.I. s.529-530; M. Fatih Köksal, Ahi Evran ve Ahilik, K›rşehir Valiliği
Yay›nlar›, K›rşehir 2006.
YUSUF TURAN GÜNAYDIN

AHİ EVRAN SUYU ve VAKFI
Kayseri’nin içme sular›, muhtelif zamanlarda, şehir çevresindeki temiz su membalar›ndan temin edilmiştir. Romal›lar
zaman›nda Eski Şehir m›nt›kas›na Erciyes taraf›ndan getirilen suyun nakli için
döşenmiş olan ve Battal Camii* alt›ndan
geçen kurşun borulardan örnekler Kay-
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seri Müzesinde bulunmaktad›r. Yine bu
dönemde, Gürp›nar (Salkuma) istikametinden getirilip Kuruköprü Su Bendi*’nden geçirilerek Talas’ta kayalar içine
oyulmuş kanallarla Kayseri’ye su getirilmiştir. Nihayet Kiçikap› Semti’nde ortaya ç›kar›lan ve Osmanl› Döneminde bir
k›sm› han olarak kullan›lm›ş olan şehirdeki Roma Su Sarn›c›’na güney Erciyes
istikametinden kaliteli bir suyun bağlanm›ş olduğu görülmüştür.
Türkler zaman›nda çal›şamaz hâle gelmiş olan bu eski su kaynaklar›ndan Kayseri’ye, içme sular› temin edilmiştir. Kayseri’nin bu döneme ait en eski su yolu
“Büyük Avg›n” ad›yla adland›r›l›r. Bu suyun kaynağ›, Germir Köyü’nün güneyindeki Kinas ve Gâvur Harmanlar› denilen
bölgedir ki buralardan mükemmel kanallarla şehre su aktar›lm›şt›r. Bu suyu dört
ana kol oluşturmaktad›r:
1. Ana Avg›n Suyu, 2. Üvey Avg›n Suyu, 3.
Eveyik Suyu, 4. Ahi Evran Suyu
Bu kollar ayn› zamanda aç›lm›ş değildir.
Bunlar aras›nda en eskisi olan Ana Avg›n
Suyu’nun Danişmendli Melik Mehmed
Gazi* taraf›ndan getirildiği kaynaklarda
geçmektedir. 1134–1143 y›llar›nda hükümdarl›k yapm›ş ve Kayseri’yi kendisine başkent yaparak Cami-i Kebir* (Ulu Cami)’i
ve şimdi y›k›l›p yok olmuş bulunan Medresesini inşa ettiren Melik Mehmed Gazi’nin Vak›f Tahrirleri’nde, Germir Köyü’nü eserlerine vakfetmiş olduğu kay›tl›d›r.
Germir Köyü herhalde su kaynaklar›na
sahip olduğu için bu vakfa dâhil edilmiştir. Nitekim Selçuklular›n büyük hükümdar› I. Alâeddin Keykubad’›n* zevcesi ve
II. G›yâseddin Keyhüsrev’in annesi Hunat (Mahperi) Hatun* da Kayseri’de yapt›rd›ğ› cami, hamam, medrese ve türbeden ibaret külliyesine Zincidere (Karadere) üzerinden, Erciyes eteklerinden büyük
kanallarla su getirmiş ve Zincidere’yi vakf›na dâhil etmiştir. Meşhur Selçuklu Veziri Pervane Muineddin Süleyman’›n* Kayseri’de yapt›rd›ğ› medreseyle Eretna Devleti’nin kurucusu Alâeddin Eretna’n›n*
Kayseri’de yapt›rd›ğ› Köşk Hangâh›
(Medresesi)* için yine Germir’den getirilip müşterek vak›f olan Pervane (şehirde

bu isimle an›lan ekinlik arazi) Suyu (ark›)
ve Köşk Suyu, şehirdeki önemli sulardan
biriydi; belli arazilerin sulanmas›nda ve
değirmen işletilmesinde kullan›l›yordu.
Şehirdeki birçok külliye, yap› ve çeşmelere bu şekilde özel sular getirtilerek vakfedilmiştir. Bunlar›n belli başl›lar› Makbul*,
Kumluk, Hac› K›l›ç*, Matbah Emini Hac›
Halil Efendi* Sular›’d›r.
Ahi Evran ismini alan sudan, XVI. yüzy›lda Osmanl› Döneminde, Kayseri’de yap›lan Vak›f Tahrirleri’nde bahis bulunmaktad›r. Bu kay›tlar›n 1500 tarihli olan›nda “Vakf-› mezraa-› âb-› Kenas” (Kenas Suyu Arazisi Vakf›) olarak geçen bu
su vakf›n›n dört çeşme ve bir teraziye su
verdiği kay›tl›d›r. Vakf›n mütevellisinin
Ahi Evran evlad›ndan olmas›n›n şart olduğu, o günkü mütevellinin evladdan Ahi
Bahşi olduğu belirtilmiştir. Bu kay›ttan
Ahi Evran evlad›n›n, yani onun sülalesinin Kayseri’de yaşad›ğ›n› anlamaktay›z.
Yine bu Ahi Bahşi’nin vergiden muaf olmas› hakk›nda II. Beyaz›d’›n ferman› olduğu belirtilmiştir. 1584 tarihli kay›tta ise
“Vakf-› Sahra-yi Âb-› Kenas” olarak kaydedilen suyun, yine dört çeşme ve bir terazisi olduğu, Hoca Mukbil veya Mukbile
olarak bilindiği, Muhit isimli mimar›n
vakfa sahip olduğu belirtilmiştir. Görüldüğü gibi 84 sene içerisinde vakf›n unvan› ve mütevelli ailesi değişmiştir. Ahi Evran’la ilgili bu çok önemli vakf›n vakfiyesi, bugüne kadar gelememiştir. Kayseri
Tarihi’nde vakf›n tarihinin M 1277 y›l› olduğu belirtilmiştir. Bu doğru ise Ahi Evran bu tarihte hayattad›r.
1649 y›l›nda Kayseri’ye gelen Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde Kayseri sular›ndan bahsederken, iki yerde Ayn-› Kenis
(Kinas)’›n turna gözü gibi berrak bir Kevser Suyu olduğunu, Germiri (Germir)’den ç›kt›ğ›n› ifade eder.
Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu), s. 6;
Özdoğan, KTarihi, s. 100-102; Mehmet Çay›rdağ, “Vak›f Belgelerine Göre Kayseri’de Ahi Evran ve Ahilikle ‹lgili Baz› Kay›tlar”, Türk Dünyas› Tarih Dergisi, (Aral›k 1992), S 72, s. 48-51; Yasemin Demircan (Öz›rmak), Tahrir-i Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vak›flar›, Kayseri 1992, s.
37-38.
MEHMET ÇAYIRDA⁄
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Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi olarak kullanılan Ahi Evran Zaviyesi

AHİ EVRAN ZAVİYESİ
Kayseri merkezin güneyinde, surlar›n d›ş›ndadır. Bu yap›, son y›llarda çevresindeki evlerin y›k›lmas› sonucunda ve eski
eserlere vâkıf kişilerce ortaya ç›kar›lm›şt›r (1985). Yap›n›n güneyinde Emîr Ali
Türbesi*, doğusunda ise Seyyid Burhaneddin Mezarl›ğ› bulunmaktad›r. Merkezî mekân plan düzeninde dört eyvanl› bir
plana sahiptir.
Kaba yonu taştan inşa edilen yap›n›n ilk
ortaya ç›kar›ld›ğ›nda ⁄’lük bölümü
ayaktayd›. Dikdörtgen bir avluya kuzeyde
ve güneyde aç›lan iki eyvanl› bölümle eyvanlar aras›ndaki kare planl› oda günümüze sağlam olarak gelmişti. 1993 y›l›nda Zaviye’de kaz›lar yap›lm›ş ve bu kaz›lar sonras›nda baz› mekânlar›n duvarlar›
da ortaya ç›kar›lm›şt›r. 1994–1995 y›llar›nda ise asli şekline pek uygun olmayan
bir onar›m yap›lm›şt›r.
Yap›n›n kuzey ve doğu bölümünün cephe duvarlar› günümüze kadar gelmiştir.
Diğer bölümün duvarlar› temel seviyesinde olup cephe düzenlemesi hakk›nda
bilgi yoktur. Bugün mevcut olan kuzey ve
doğu duvarlar› masif olup, kuzey duvar›nda eyvana aç›lan küçük bir kap› vard›r. Kuzey cephede, eyvan duvar›n›n hemen arkas›ndaki duvar kal›nt›s› yap›yla
organik olarak birleşmiştir. Baz› araşt›rmac›lar bu duvar kal›nt›s›n›, surlar›n güneye devam eden bölümünün bir parças›

olduğunu iddia ederlerse de, buradaki
duvar›n sur duvar› özelliğini taş›mad›ğ›,
yap›n›n kuzeye doğru devam eden bölümüne ait bir parça olduğu görülmektedir.
Plan›n›n düzensiz oluşu nedeniyle, yap›ya nereden girildiği tam olarak belli değildir. Ancak, kuzey ve güney duvarlar›nda kap› benzeri mekânlar›n bulunmamas› nedeniyle, yap›n›n as›l girişinin güney
ya da bat›da olduğunu söyleyebiliriz.
Dikdörtgen küçük bir avlunun dört yönünde yer alan eyvanlardan ikisi günümüze sağlam olarak gelmiştir. Diğerlerinin temel izleri kaz›larla ortaya ç›kar›ld›ktan sonra sağlam eyvanlar göz önünde tutularak restitüsyonu yap›lm›şt›r. Eyvan köşelerinde yer alan geçiş elemanlar›ndan, avlunun kubbeyle örtülü olduğu
anlaş›lmaktad›r. Doğu eyvan›n›n, doğu
duvar›nda köşeye bitişik olarak yerleştirilmiş bir ocak bulunmaktad›r. Ocak, yap›n›n ev olarak kullan›ld›ğ› döneme ait
olup, sonradan yerleştirilmiştir. Eyvan›n
güney duvar›nda, eyvan kemerinin hemen alt›nda güneydeki odaya aç›lan bir
kap› vard›r. Fakat kemerin alt›nda düz
lentolu bir kap›n›n yap›lmas›, statik aç›dan uygun değildir. Bu nedenle kap›n›n
daha sonralar› aç›ld›ğ›n› ifade etmek gerekir. Kuzey eyvan›nda doğu ve bat› taraflara aç›lan birer küçük kap› daha görülür. Kuzey ve doğu eyvan›n köşesinde
bulunan oda, kuzey-güney doğrultusunda sivri beşik tonozla örtülmüş olup dikdörtgen planl›d›r.
Yap›da gerçekleştirilen kaz›lar s›ras›nda
firuze renkli düz plaka çini parçalar› bulunmuştur. Yap› genel hatlar›yla bir zaviyeye ait baz› özellikler taş›maktad›r. Ancak, yap›n›n Ahi Evran’a* ait bir zaviye olduğunu kesin olarak ortaya koyacak bilgiler yoktur. Bununla birlikte Kuru ve
Çay›rdağ, yap›y› Ahi Evran’a ait zaviye
olarak tan›mlam›şlard›r.
Ahi Evran, 1205 y›l›nda, yan›nda baz› kişilerle birlikte Bağdat’tan Anadolu’ya geldi ve Kayseri’de şehrin güneyinde surlar›n d›ş›na yerleşti ve mesleği olan debbağc›l›kla* uğraşmaya başladı. Zamanla
bu bölgede Debbağc›lar ve Külahduzlar
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Çarş›s›, Ahi Evran’›n müritleri taraf›ndan
kuruldu ve geliştirildi. Ahi Evran’›n bu
Çarş›’da bir de evi vard›. Menak›bname’den öğrendiğimiz kadar›yla Ahi Evran’›n evinin, Çarş›’n›n içinde ve iki ayr›
kap›s› bulunuyordu. Evin bir kap›s› Külahduzlar Çarş›s›’na, diğeri ise bitişiğindeki mescide aç›l›yordu. Moğollar Kayseri’yi kuşat›nca, ilk olarak Debbağlar
Çarş›s›’n› tahrip ettiler, daha sonra şehre
karş› manc›n›klar› buraya kurdular. Bu
ifadelerden Ahi Evran’a ait zaviye ve
evin, Yoğun Burç’un hemen karş›s›nda
olduğunu anl›yoruz. Nitekim XVI. yüzy›l
tarihlerinde bu alan Debbağc›lar Çarş›s›
olarak kullan›lmaya devam etmiştir. Burada bulunan mescit ise I. Alâeddin Keykubat* Döneminde onar›m geçiren Tabaklarönü Mescidi olarak biliniyordu.
XX. yüzy›l ortalar›nda y›k›lan bu mescit
de Yoğun Burç’un karş›s›nda yer al›yordu. XIII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Kayseri’de
Ahilere ait başka zaviye ve yap›lar›n olduğunu biliyoruz. Ayr›ca Eratna Beyliği*
Döneminde Kayseri’ye gelen ‹bni Batuta
da şehirdeki Ahilerin varl›ğ›n›n önemine
işaret eder. Büyükşehir Belediyesi taraf›ndan restore edilen Zaviye, Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi olarak kullan›lmaktad›r.
Kaynakça: A. Nazif , Mir’ât (Palamutoğlu); Gabriel, Türk An›tları; Albert Gabriel, Monumental
Turcs d Anatolia, C I, Paris 1931; Yeğen, KTE;
Çakmakoğlu Kuru, Kayseri Mimarisi; H. Edhem, Kayseri (Göde); Erkiletlioğlu, KT; Özdoğan, KTarihi; O. Eravşar, “Az Bilinen Bir Selçuklu Köşkü: K›z›lköşk”, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kaz› ve Sanat Tarihi Sempozyumu (08-10
Nisan 2002), ed. M. Denktaş, Y. Özbek, A. S.
Aslan, Kayseri 2002, s. 365-381; R. Ar›k, Kubad
Abad Selçuklu Saray ve Çinileri, Ankara 2000;
Yasemin Demircan, Tahrir ve Evkaf Defterleri’ne Göre Kayseri Vak›flar›, Kayseri 1992.
OSMAN ERAVŞAR

AHİ İSA
Eretna–Kad› Burhaneddin* Dönemi
emîrlerindendir (? – Sivas, 1893). Kayseri merkezinde şimdi yok olmuş bir mahalleye isim vermiş ve yine Kayseri’nin
Gesi beldesine bir vak›f zaviye inşa ettirmiştir. Ahi ‹sa, Kad› Burhaneddin’in veziri durumunda ve yak›n adam›yd›. 1381

y›l›nda Kad› Burhaneddin’in, küçük yaştaki son Eretna Sultan› II. Mehmed’in
naibi ve kendisinin de düşman› olan K›l›çarslan’› ortadan kald›rma hadisesinde o
zaman Eratna Devleti’nin veziri olan Kad›’n›n taraf›n› tutmuştu. Yine ayn› y›l, has›mlar›ndan olan Amasya Emîri Hac›
Şadgeldi’ye elçi olarak gönderildi. 1383
y›l›nda Sultan Kad› Burhaneddin’e karş›
Kayseri’de isyan eden ve asayişsizliklerde
bulunan Kayseri Hâkimi Ömer oğlu Cüneyd Bey’in* üzerine gönderilen emîrler
aras›nda Ahi ‹sa da bulunmaktayd›. 1387
y›l›nda isyan ve eşk›yal›ğa devam eden
Kayseri Emîri Cüneyd üzerine Ahi ‹sa ile
birlikte harekete geçen Kad› Burhaneddin, Cüneyd’in savunmaya geçtiği kaleye
önce Kayserili askerlerin baş›nda Ahi
‹sa’y› gönderdi. Kayserililerin Ahi ‹sa’nın
yan›nda olduğunu gören Cüneyd’in moralinin bozulup, kaleden ç›karak kaçacağ›n› zannediyordu. Beklenenin aksine bir
durum ortaya ç›kt›, kale kap›s›na yaklaşan Ahi ‹sa’y› Cüneyd ele geçirip esir
ederek kale içine ald›. Bunun üzerine çok
hiddetlenen Sultan, Cüneyd’in sakland›ğ›
kaleye tekrar tekrar kuvvetler gönderdiyse de bir netice alamad›. Bu şekilde Sivas’a dönen Sultan ertesi y›l haz›rl›klar›n›
yaparak Kayseri Kalesi üzerine yürüdü
ve burada bulunan Cüneyd’i kurdurduğu
harp aletleriyle muhasara etti. Neticede
Cüneyd durumun vahametini görerek
Ahi ‹sa’y› b›rakt› ve kendisi de gelip af dileyerek iki taraf aras›nda sulh yap›ld›.
Ahi ‹sa’n›n bu tarihten 1393 y›l›ndaki
ölümüne kadar neler yapt›ğ› hakk›nda
bilgimiz bulunmamaktad›r. Herhalde o,
hayat›n›n sonunda Kayseri’nin Gesi Kasabas›’nda yapt›rd›ğ› zaviyesine çekildi.
Kayseri’de onun zaman›nda Ahilik* çok
revaçtayd› ve devlet ricali aras›nda birçok Ahi bulunuyordu. Ahilik, Ahi Evran’›n* Kayseri’de başlatt›ğ› bir esnaf-tarikat teşekkülüdür. Vak›f kay›tlar›ndan
Ahi ‹sa’n›n Gesi’de olduğunu öğrendiğimiz zaviyesi (tekke), bugün maalesef y›k›l›p yok olmuştur. Ancak Gesi’nin eski
yerleşim yerinde halk›n tekke yeri diye
bildiği bir mahal bulunmaktad›r.
1393 y›l›nda Sivas’ta ölen Ahi ‹sa’n›n me-
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zar taş› Sivas’›n Kabakyaz›s› Mezarl›ğ›’ndayd›. Fakat Sivas Şehri kitab›n›n yazarlar› ‹smail Hakk› Uzunçarş›l› ve R›dvan Nafiz Edgüer, 1928 y›l›nda Selçuklu
lahit tarz›ndaki mezar taş›n› Sivas Lisesine naklettiler. Taş›n üzerinde tercüme
olarak “Merhum, affedilmiş, temiz şehit
Yüce Allah rahmetine muhtaç, Merhum
Ahi Mehmed’in oğlu Ahi ‹sa –topraklar›
bol olsun, yedi yüz doksan beş senesi
(1393) şevval ay›n›n baş›nda vefat etti.”
yaz›l›d›r. Buradan Ahi ‹sa’n›n babas›n›n
da Ahi olduğunu anlamaktay›z.
Kayseri’nin 1872 tarihli Vergi Tahriri’nde
Ahi ‹sa Mahallesi* “Rumiyan Ahi ‹sa Mahallesi” olarak kaydedilmiş olup, o tarihte mahallede oturanlar›n çoğu Rumlardan müteşekkildi. Mahalle, Kazanc›lar
Çarş›s› ile Millet Caddesi aras›ndayd›.
Ayrıca mahalleye adını veren bir cami ve
zaviyenin olduğu bilinmektedir.
Kaynakça: Esterâbâdî, Bezm, s. 203-308; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 164; ‹smail Hakk›, R›dvan
Nafiz, Sivas Şehri, hzl. Recep Toparl›, Erzurum
1992, s. 195, 196; Yücel, KBAD, s. 50-88.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

AHİ İSA MAHALLESİ
Osmanl›lar zaman›nda Kayseri mahallelerindendir. XVI. yüzy›la ait Tapu-Tahrir
Defterleri’nde ve arşiv kaynaklar›nda
Mahalle-i Mescid-i Ahi Îsâ tâbi‘ Bâb-› Sivâs şeklinde kaydedilmiştir. Şehrin önemli kap›lar›ndan birisi olan Sivas Kap›’ya
bağl›d›r. Mahalle ad›n›, burada bulunan
Ahi ‹sa Mescidi’nden ve Zaviyesi’nden
alm›şt›r. Bugünkü ismi ‹sa Ağa Mahallesi’dir.
Ahi ‹sa Mahallesi’yle ilgili ilk kay›t, 1484
tarihli Defter’dedir. Bu defterde Ahi ‹sa
Zaviyesi’nin tekyedâr› olarak kaydedilen
Ahi Ramazan’›n bu görevinden dolay›
Fatih Sultan Mehmed ve Sultan II. Beyaz›d taraf›ndan vergi muafiyeti verilmesiyle ilgili bilgi bulunmaktadır. XIV ve XVI.
yüzy›llarda Kayseri’de Ahi ön ismini taş›yan mahalle, mescit ve zaviyelerin çokluğu, Ahilik Teşkilat›n›n Kayseri’de kurulup gelişmesinden kaynakland›ğ› ve çok
say›da esnaf örgütü mensuplar› yan›nda,
şeyh ve dervişlerin de bu sebeple Kayse-

ri’ye gelip yerleştiği bilinmektedir.
1500 tarihinde ahi, hoca, hac› ve şeyh gi-

bi dinî hüviyeti bulunan kişilerden oluşan 21 hanenin ikamet ettiği mahallede,
1523’te 25 hane vard›. 1570 tarihli Defter’de, Ahi ‹sa Mahallesi’nde 20 hane
ikamet ettiği kaydedilmiştir. 1584 tarihli
Defter’deki nüfus miktar› ise 76 neferdir.
1570 tarihli Defter’de, mahallede bulunan Mancusun Köyü’nün gelirlerinin bir
k›sm›nın, Ahi ‹sa Mescidi’ne vak›f olarak
tahsis edildiği kaydedilmiştir.
XVIII. yüzy›lda da şehrin önemli mahallelerinden birisidir. 1834 tarihli Temettuat Defteri’nde ‹sa Ağa Mahallesi ad›yla
tescil edilerek burada 29 hanenin ikamet
ettiği kaydedilmiştir. Mahalle, Cumhuriyet Döneminde de ayn› adla varl›ğ›n› sürdürmüştür.
Kaynakça: Başbakanl›k Osmanl› Arşivi TapuTahrir Defteri 38, s. 27; Maliyeden Müdevver
Defter 20, vr. 16b; Tapu-Tahrir Defteri 387, s.
200; Tapu-Tahrir Defteri 976, s. 18, 67; Kayseri Temettuat Defteri, (1250/1834 Tarihli), hlz. ‹smet Demir, Kayseri 1998, s. 380; ‹nbaş›,
16.YBKayseri, s. 44, 56, 64; Refet Yinanç, “XVI.
Yüzy›l Sonlar›nda Kayseri Mahalleleri ve Nüfuslar›”, KYTSB 1, s. 365.
MEHMET İNBAŞI

AHİLİK
Ahilik, fütüvvet teşkilat›n›n Anadolu’da
kazand›ğ› biçim say›lmaktad›r. Fütüvvet
kurumu, üç aşamadan geçerek Anadolu’da kazand›ğ› dördüncü aşamas›na
ulaşm›şt›r. Cahiliye fütüvvetiyle bağlant›l› olarak ‹slam’›n ilk yüzy›l›nda belirmeye
başlayan “sosyal fütüvvet”, Abbasiler Döneminin sonlar›na doğru (XII. yüzy›l başlar›) resmiyet kazand›r›lan “teşkilat fütüvveti”, yine ayn› yüzy›lda sufilik hareketine paralel olarak gelişen “tasavvufi fütüvvet”, son aşamada esnaf tabakas›yla
bütünleşerek yine sufi bir kurum olma
özelliğini geniş ölçüde koruyan “Ahilik
fütüvveti” aşamas›na ulaşm›şt›r. Ahiliğin,
cahiliye dönemindeki kaynaklar›n›n d›ş›nda bir de Alplik, Gazilik ve Ç›plakl›k
gibi Maveraünnehir kökenli oluşumlara
dayand›ğ›na işaret edilmişse de bunlar›
ilk üç dönemde oluşmuş sosyal kurumlar
saymak gerekir.
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Fütüvvet teşkilat›n›n “Ahilik fütüvveti”
aşamas›n› Anadolu’da gerçekleştiren
Ahilik teşkilat›n›n bu dönemde Ahi Evran’›n* hayat›yla s›k› bir ilişkisi olduğu
görülmektedir. Kendisinden önce de Ahi
unvan›n› kullananlar olmas›na rağmen
Ahi Evran’›n hayat›yla ilgili tarihî verilere
dayanarak Anadolu Ahiliği’ni büyük ölçüde Ahi Evran’›n geliştirdiği söylenebilir. Ahi Evran, Anadolu Selçuklu Hükümdar› I. G›yâsüddin Keyhüsrev Döneminde, Bağdat’tan Anadolu’ya geldiğinde
Kayseri’ye yerleşti. Burada geliştirdiği
debbağl›k (dericilik) iş kolunun Anadolu
Ahiliği’nde ana kol kabul edilmesi gibi
bir k›s›m etkenler, Anadolu Ahiliği’nin
kurucusunun Ahi Evran olduğunu göstermeye yetmese de bu kurum üzerindeki yönlendirici etkisini gösterir.
Eldeki veriler Anadolu Ahiliği’nin gelişiminde Ahi Evran’›n belirleyici rolünü
gösterdiği kadar Kayseri’nin de bu kurumun geliştiği ilk büyük merkez olduğunu
düşündürmektedir. Ahi Evran, Anadolu’ya geldiğinde ilk olarak Kayseri’ye yerleşti ve burada temeli tasavvufi ahlaka
dayal› büyük bir ticaret hayat›n›n gelişmesine katk›da bulundu. Kayseri’deki bu
faaliyeti Ahi Evran’›n zamanla otuz iki sanat kolunun pîri olarak kabul edilmesini
sağlam›şt›r. Ahi Evran’›n Kayseri’deki
hayat›, I. Alâeddin Keykubad’›n* onu
Konya’ya davet etmesine kadar sürdü.
Kayseri’nin Ahilik tarihi aç›s›ndan önemli bir yönü de Baycu Noyan* komutas›ndaki Moğol Ordusu’na karş› burada meydana gelen Ahi direnişidir. Kayseri Ahileri güçlü Moğol Ordusu’nun on beş gün
kadar şehre girmesini engelledi, fakat sonuçta direniş k›r›larak Moğol Ordusu
Kayseri’ye girdi. Bu hadise Kayseri’de
iyice kurumlaşm›ş bulunan Ahilik aç›s›ndan büyük bir felaket oldu, Kayseri’de
Ahilere ait işyerleri, zaviyeler tahrip edilmiş, Ahilerin çoğu öldürülmüş veya esir
edilmiştir. Böylece bölgede büyük gelişme gösteren Ahiliğin Kayseri’deki gelişimi büyük oranda sekteye uğrat›ldı.
Kayseri ve çevresinin Ahilik aç›s›ndan
önemli bir yönü de şehre 100 km mesafedeki Pazarören’de kurulan Yabanlu Pa-

zar›’n›n gelişiminde Ahi Evran’›n rolüdür. Bu pazar Anadolu’nun en büyük ticaret panay›rlar›ndan biriydi. Yeni bir
belgeden anlaş›ld›ğ› kadar›yla bu Pazar’›n en şaşaal› dönemine erişmesi, Ahi
Evran ve bölge Ahilerinin Kayseri’de
canland›rd›ğ› ticaret hayat›n›n etkisiyle
mümkün olmuştur. Yabanlu Pazar› hakk›nda ilk çal›şmay› yapan Faruk Sümer’in konuyla ilgili çal›şmas›nda bu ayr›nt›ya değinilmez. Fakat Süleyman b.
Alâüddevle b. Abdullah taraf›ndan kaleme al›nan Menak›b-› Ahi Evran-› Velî adl› 93 beyitlik manzum bir yazmada Ahi
Evran’›n Yabanlu Pazar› üzerindeki geliştirici etkisine dair önemli ipuçlar› vard›r.
‹bn Battûta’n›n Anadolu’da uğrad›ğ› şehirlerden biri de Kayseri’dir. ‹bn Battûta,
Kayseri’ye Niğde üzerinden geçmiştir.
Eretna Beyinin han›mlar›ndan Tağa Hatun’un Kayseri’de oturduğunu ve bu hatun taraf›ndan mükemmel bir biçimde
ağ›rland›klar›n› anlatan ‹bn Battûta hemen peşinden Kayseri’deki Ahi Emir Ali
Tekkesine indiğini belirtir. Bu tekkenin
Anadolu’da gördüğü Ahi tekkeleri içinde
en sağlam ve güzellerinden biri olduğunu
vurgular. ‹bn Battûta bu noktada hükümdar olmad›ğ›nda Ahilerin idareyi ele almalar› geleneğine işaret ederek Sivas’a
geçer. Dolay›s›yla bu yolculuğun gerçekleştiği 1332’lü y›llarda Kayseri’de Ahiliğin
fonksiyonunu sürdürdüğü ve Kayseri’nin
o dönemde de önemli Ahi merkezlerinden biri olduğu söylenebilir. Muallim
Cevdet de ‹bn Battûta Zeyli’nde Ahi Emir
Ali’nin en büyük Ahi reislerinden biri olduğunu ve Kayseri’de kurduğu Ahi Zaviyesinin önemli bir merkez olduğunu vurgulam›şt›r. Muallim Cevdet ayr›ca ‹bn
Battûta öncesi ve sonras›nda Kayseri’de
hay›r sahiplerinin yapt›rd›ğ› hay›r kurumlar›n› sayar. Kayseri’de Fütüvvet ehli kad›nlar›n kurduğu vak›flar (Suyurgutmuş /
Suyakanmış Hatun Zaviyesi, Celile Hatun vak›flar›, Musa Bey k›z› Eslem Paşa
Vakf›), Ahi olmayan kişilere ait zaviyeleri
de isim olarak zikreder. Kayseri Defteri’nden “Ahi ‹sa Mescidi Vakf› ile Gömeçhisar Köyü’nün yar›s›n›n Ahi Bed-
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reddin Bey oğullar› vakf›na ait olduğunu
gösteren bir belge nakleder.
Kaynaklara bak›ld›ğ›nda, Kayseri’nin
Anadolu’da Ahiliğin gelişmesine belirgin
bir biçimde ev sahipliği eden ilk şehirlerden biri olduğu, Ahi Evran’›n Kayseri’deki faaliyetinin Anadolu’da Ahiliğin kökleşmesini sağlad›ğ› ve “Ahilik fütüvveti”nin bu şehirde biçimlendiği söylenebilir.
Kaynakça: Ahmet Yaşar Ocak, “Fütüvvet/Tarih”, D‹A, C. XIII. s. 261-263; Baki Yaşa Alt›nok,
“Selçuklu Ekonomisinde Yabanlu Pazar› ve Bu
Pazar›n Kurulmas›nda Ahi Evran’›n Rolü”, II.
Ahi Evran-› Velî ve Ahilik Araşt›rmalar› Sempozyumu / Bildiriler, Haz. M. Fatih Köksal, K›rşehir Valiliği ve Ahi Evran Üniversitesi Ahilik
Kültürünü Araşt›rma Merkezi Yay›nlar›, Ankara
2007, s. 1-18; Muallim Cevdet, Zeyl, s. 126-127;
Faruk Sümer, Yabanlu Pazar›, TDA Vakf› Yay›nlar›, ‹stanbul 1985; ‹bn Battûta, ‹bn Battûta Seyahatnamesinden Seçmeler, Haz. ve çev. ‹smet
Parmaks›zoğlu, MEB. Yay›nlar›, ‹stanbul 1971, s.
24-25; ‹mzas›z, “Eski Türkiye’de ‹ş Teşkilât› IX”, Meslek, (31 Mart – 3 Haziran 1925), Say›: 1625; Yusuf Turan Günayd›n, “Meslek Gazetesinde Yay›nlanm›ş Ahîlik Konulu Yaz› Dizisi”, Ahilik Araşt›rmalar› Dergisi, I (K›ş 2005), Say›: 2, s.
39-55.
YUSUF TURAN GÜNAYDIN

AHİLİK KÜLTÜR HAFTASI
Kültür ve Turizm Bakanl›ğ›nca geleneksel olarak belli şehirlerde düzenlenen
hafta. 1988 y›l›na kadar K›rşehir Valiliğince ve sivil toplum kuruluşlar› taraf›ndan geleneksel olarak kutlanan Ahilik
Kültürü, Bakanl›ğ›n 02.07.1988 tarihinde haz›rlanan ve 19860 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlüğe giren
Yönetmelik’le resmî bir nitelik kazandı,
Merkez Yürütme Kurulu taraf›ndan belirlenen iller taraf›ndan Ekim ay›n›n 2.
pazartesinden başlayarak bir hafta süren
etkinliklerle kutlanmaktad›r. Ahilik kurumunun bilimsel platformda araşt›r›lmas›
ve tan›t›lmas› amac›yla sempozyumlar
düzenlenmektedir. Birincisi 1993 y›l›nda
Ankara’da, ikincisi 1999 tarihinde K›rşehir ilinde gerçekleştirilen Uluslararas›
Ahilik Kültürü Sempozyumu’nun üçüncüsü ise 11-13 Ekim 2004 tarihleri aras›nda Kayseri’de yap›lm›ş olup 1 ve 2. Sempozyumlarda sunulan bildiriler yay›m-

Kayseriʼde düzenlenen şet kuşanma töreni

lanm›şt›r. Kutlamalar›n gerçekleştirileceği iller: Ankara, Antalya, Bal›kesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çank›r›, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Gaziantep, ‹stanbul, ‹zmir, Karabük, Kayseri, K›rşehir,
K›r›kkale, Kilis, Konya, Malatya, Manisa,
Mersin, Sivas, Şanl›urfa, Trabzon’dur.
Ahilik Kültürü Haftas› Kutlamalar› Merkez Yürütme Kurulu’nun denetiminde illerde oluşturulan Kutlama Komitelerince gerçekleştirilmekte olup Ahilik Kültürü Merkez Yürütme Kurulu şu kurum ve
kuruluş temsilcilerinden oluşmaktad›r:
Başbakanl›k (Sosyal ve Kültürel ‹şler
Başkanl›ğ›), Milli Eğitim Bakanl›ğ› (Ç›rakl›k ve Yayg›n Eğitim Genel Müdürlüğü), Çal›şma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›ğ› (Bağ-Kur Genel Müdürlüğü), Sanayi
ve Ticaret Bakanl›ğ› (Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü), Kültür ve Turizm
Bakanl›ğ› (Araşt›rma ve Eğitim Genel
Müdürlüğü), Kültür ve Turizm Bakanl›ğ›
(Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü), Kültür ve Turizm Bakanl›ğ› (Kütüphaneler
ve Yay›mlar Genel Müdürlüğü), Kültür
ve Turizm Bakanl›ğ› (Tan›tma Genel Müdürlüğü), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurulu Başkanl›ğ›, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanl›ğ›, Türkiye Radyo ve
Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü,
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Genel Başkanl›ğ›, Türkiye Ticaret Sanayi, Deniz Ticaret Borsalar› Birliği, Ahilik Araşt›rma
ve Kültür Vakf› Genel Başkanl›ğ›.
Kaynakça: http://aegm.kultur.gov.tr
YAYIN KURULU
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AHMED CEMAL BEY (NÂZİKİZADE)
Kayseri Mutasarr›f› (‹stanbul, 1862 – ?).
Şeyh Ahmed Nâziki Dergâh› postnişini
ve ‹stanbul Belediye Üçüncü Dairesi
Veznedar› Mehmed Hamdi Efendi’nin
oğludur. Tophane Askerî Rüştiyesinde
orta, Mülkiye’nin idadi k›sm›nda lise öğrenimini tamamlad›. Mülkiye’nin yüksek k›sm›ndan mezun oldu. Mülkiye mezunu Haydar Yücebaş’›n kurduğu Envar-› Maarif adl› özel okulda öğretim
grup baş ka n› ola rak gö re ve baş la d›
(1889). Dahiliye Nezareti Telgraf Kalemi
Mü la z›m l› ğ› na ta yin edil di. Ce za ir-i
Bahr-i Sefid (1891) ve Bursa vilayetleri
maiyet memurluklar›nda kaymakaml›k
staj›n› tamamlad›. Milas Kazas› Kaymakam Vekilliğinde, Mihal›çç›k, Kirmast›
Aşar ‹hale Memurluklar›nda görevlendirildi (1892–1893). Simav (1894), Malkara ( 1899 ), T›r no va ( 1906 ), K›r caa li
( 1907 ) Ka za la r› kay ma kam l›k la r› na
atand›. Bu arada Dedeağaç Sancağ› Mutasarr›f Vekilliğini (1909) ve Cisr-i Mustafa Paşa Kazas› Kaymakam Vekilliğini
yürüttü (1909). Ard›ndan H›n›s Sancağ›
Mutasarr›fl›ğ›na tayin edildi ise de bu
Sancak’›n kazaya çevrilmesi üzerine görevine başlayamadan ayr›ld› (1909). Gümüşhane, Lazkiye, Havran sancaklar›
mu ta sar r›f l›k la r› na ter fi an ge ti ril di
(1909). Havran Sancağ› Mutasarr›fl›ğ›ndan azledildikten sonra (1910) Kayseri
Sancağ› Mutasarr›fl›ğ›na getirildi (1911).
Bu görevden azil suretiyle ayr›ld› (1912).
Erzincan (1914), Tokat (1914), Yozgat
(1915) Mutasarr›fl›ğ›na atand› (1915). Bu
görevden de azline müteakip emekliye
sevk edildi (1916). Mütareke Döneminde
Hürriyet ve ‹tilaf Partisinin iktidara gelmesi üzerine yapt›ğ› müracaat kabul edilerek emekliliği kald›r›ld› ve Teke Sancağ› Mutasarr›fl›ğ›na atand› (1919).
Kaynakça: Mücellidoğlu, Mülkiyeliler, C. III. s.

AHMED HİLMİ PAŞA (AHMED PAŞA)
Hekim (Kayseri, 1839 – ‹stanbul, 16 May›s 1905). Ahmed Hilmi Paşa, ilk tahsilini
Kayseri’de yapt›ktan sonra on iki yaş›ndayken ‹stanbul’a gitti. ‹rfaniye Hususi
Mektebine girdi. ‹ki üç y›l bu okulda okuduktan sonra Kazasker Cemal Efendi’nin
dikkatini çekti ve onun sayesinde T›bbiye
Mektebine kaydettirildi. 1864’te Sol Kolağas› rütbesiyle mektepten ç›k›nca Haydar
Paşa Hastanesine, daha sonra Beşinci Orduya memur oldu. Bu vazifede dört sene
kald›. T›bbiyede eğitimin Türkçe yap›lmas›n›n kararlaşt›r›lmas› ve Arapça ile
Frans›zcay› da iyi bilmesinden dolay› t›bbiyede öğretmenlikle görevlendirildi. On
beş sene süren bu çal›şmas› s›ras›nda yedi-sekiz bin sayfal›k t›bbi eserler tercümesine muvaffak oldu. Daha sonra rütbesi
1888’de Lival›ğa (Tuğgeneral) terfi edilmek suretiyle T›bbiye Mektebi Naz›rl›ğ›(Bakanlığı)na tayin olundu. Sonradan
Askerî ve Mülkî T›bbiye Mektepleri Naz›r› oldu. Rütbesi de ferikliğe (Tümgeneral)
yükseldi. 1895’te Makam-› Seraskeri S›hh›ye Dairesi Reis-i Sanisi (Genelkurmay
Başkanlığı Sağlık Dairesi İkinci Başkanı),
sonra da H›fz-› S›hha-i Umumiye Sermüfettişi (Başmüfettiş) oldu. Birinci Osmanî,
Birinci Mecidî Nişanlar›, Alt›n ve Gümüş
‹mtiyaz Madalyalar› ile ödüllendirildi.
Ahmed Paşa, Kad›köy’de Mahmud Baba
Türbesi haziresine defnedildi. Cemiyet-i
T›bbiye-i Osmaniyenin kuruluşunda ve
t›bbi eğitimin Türkçeye çevrilmesi s›ras›nda büyük hizmetleri olmuştur.
Eserleri: Ameliyat-› Cerrahiye; Emraz-›
Umumiye-i Cerrahiye; Kimya-i Ma’denî;
Tahlil-i Kimyevî; Teşrih-i Marazi.
Kaynakça: Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, C.
2, (Haz›rlayan: Şakir Batmaz) (Bas›mda); Ahmet

Topal, Ak Dağlar, Remzi Kitabevi, ‹stanbul
1980; Karal, “Birinci Meşrutiyet ve ‹stibdat Devirleri (1876 - 1907)”, Karal, Osmanl›T, C. VIII.
GÖKHAN BOLAT

365-366.
YAYIN KURULU

AHMED EFENDİ HOCAZADE bk. TAYLAN
HOCAZADE AHMED
AHMED EFENDİ bk. KİRAZOĞLU AHMED

AHMED MİDHAT BEY
Devlet adamı, bestekâr, şair ve udi (Kayseri, 1860–1931). Kayseri’nin Güpgüpoğlu ailesinden olup devlet idaresinde görev
alm›ş, ayn› zamanda Klasik Türk Musikisinin önemli bestekârlar›ndan birisidir.
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Vak›f sahibi Güpgüpzade* Hac› Mustafa
Ağa’n›n oğlu Hac› Efendi (Şair Müştak)’nin oğludur. Annesi Kayseri’de Muhaddiszade ailesinden Ayşe Han›m’d›r.
Orta öğrenimini Kayseri’de tamamlay›p
1880’de Kayseri vilayeti (Mutasarr›fl›ğ›)
yaz› işlerinde ilk memuriyetine başlad›.
Daha sonra Develi Kazas› Mal Müdürlüğüne tayin edildi. Bu görevde alt› y›l kald›ktan sonra memuriyetten ayr›l›p tahsilini tamamlamak üzere ‹stanbul’a gitti, imtihan› kazanarak Mülkiye’nin (siyasal bilgiler) idadi (lise) k›sm›na girdi. 1894’te
okulun yüksek k›sm›ndan mezun oldu.
Ahmed Midhat Bey ‹stanbul’da tahsile
gitmeden önce Kayseri’de Akçakayal›zade Ömer Ağa’n›n k›z› Talia Han›m ile evlendi. Bu evliliğinden, Cumhuriyet’in ilk
kad›n milletvekillerinden Ferruha Han›m* ile oğlu Ferudun Bey dünyaya geldi.
Karaisal›, Zile, Duma (Şam), Tavas ve
Kuşadas› Kaymakaml›klar›nda bulundu.
Şam’›n Duma Kazas› Kaymakaml›ğ› görevi esnas›nda Talia Han›m, babas›n›n
hastal›ğ› sebebiyle eşinin yan›na dönemediğinden burada Bedriye Han›m ile ikinci
evliliğini yapt›. Bu Han›m’dan da Hacer
ve Tar›k isimli iki çocuğu oldu. Haymana
Kaymakam› iken dördüncü rütbeden
“Osmanl›” Nişan› ile ödüllendirildi. Daha
sonra tayin edildiği kaymakaml›k görevine gitmeyerek memuriyetten ayr›ld› ve
memleketi Kayseri’ye dönüp burada alt›
y›l serbest çal›şt›. 1912’de Gümüşhane
Sancağ› Mutasarr›fl›ğ›na (vali ile kaymakaml›k aras›nda bir görev) tayin edildi.
1913’te bu görevden azledildi ve daha sonra da emekliye ayr›ld›. Bundan sonra on
iki y›l ‹zmir’de, alt› y›l da ‹stanbul’da kald›. Gümüşhane Mutasarr›fl›ğ›ndan sonra
‹zmir’e yerleşen ve Kemeralt›’nda bir hal›
ve mobilya mağazas› açan Ahmed Midhat
Bey, ailesini de Kayseri’den ‹zmir’e getirmeye karar verdi. O y›llarda Kayseri’ye en
yak›n tren hatt› Uluk›şla’dan geçmekteydi. Aile Kayseri’den arabayla Uluk›şla’ya
geldi ve oradan da ‹zmir taraf›na gitmek
üzere harekete geçti. Mütareke y›llar›n›n
o kar›ş›k günlerinde Ermenilerin trene
koyduklar› bomba patladı ve bu vahşi sabotajda talihsiz Ahmed Midhat Bey’in ha-

n›m› Tâlia ve 26 yaş›ndaki oğlu Ferudun
birlikte parçalanarak şehit oldu; k›z› Ferruha ve onun çocuklar› komaya girecek
şekilde yaralandı. Yaral›lar Konya Devlet
Hastanesine kald›r›ldı ve burada aylarca
süren tedaviye tâbi tutuldu. Ahmet Midhat Bey bu hadisenin verdiği tahammül
edilmez ›st›raplar›n› eserlerinde gösterdi.
Yaral›lar›n sedyelerle ‹zmir’e getirilişlerinin üçüncü gününde, yani 15 May›s
1919’da Yunanl›lar›n ‹zmir’e ç›kmas›yla
acılı aile kendilerini yeni bir felaketin
içinde buldu. Bütün ‹zmir’e yap›ld›ğ› gibi
Ahmed Midhat Bey’in de evi ve mağazas›
yağmalan›p talan edildi. Bunun üzerine
Bozyaka’da yeni bir eve taş›nma imkân›
bulan Midhat Bey, 1922 y›l›nda ‹zmir’in
kurtuluşu s›ras›nda kaçan Yunanl›lar›n
yeni bir kahpeliğiyle karş›laşt›. Yunanl›lar
evini, eşyalar›n›, kitaplar›n›, şiirlerini ve
bestelerini yaktılar. ‹zmir’in kurtuluşu
sağland›ktan sonra devlet kendisine küçük bir ev tahsis etti. Ahmed Midhat Bey
‹zmir’de bu ac›lar içinde Bektaşi “Ruhi
Baba Dergâh›” ile irtibata geçerek teselli
bulmaya çal›ştı. 1928 y›l›nda tek baş›na ‹stanbul’a geçen Bestekâr, burada bir otel
odas›na yerleşerek bütün hayat›n› musiki
ve şiire hasretti, ‹stanbul’un meşhur şair
ve musikişinaslar›yla sohbetler etti. Kalp
rahats›zl›ğ› sebebiyle memleketine dönmek isteyen Bestekâr’›n çileli hayat›, Kayseri’de Mart 1931’de sona erdi. Bayrağa
sar›l› tabutu şehrin resmî erkân› ve kalabal›k bir halk taraf›ndan Güpgüpoğlu aile
mezarl›ğ›nda toprağa verildi.
Büyük Bestekâr ve Şair Ahmed Midhat
Bey’in yüze yak›n söz ve saz eseri vard›r.
Kendisi bir iki musiki aleti kulland›ktan
sonra ud’da karar k›lm›şt›r. Onun bilhassa iki şark›s› çok ünlü olmuştur. Birincisi
hicazkâr makam›nda olup sözleri
Lezzet almış, geçmiyor sevdâ-yı
dîdardan gönül
Geçti aylar, geçti yıllar, geçmiyor
yârdan gönül
Var mıdır bir faide bu hâle ısrardan
gönül
Geçti aylar geçti yıllar, geçmiyor
yârdan gönül

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

‹kinci meşhur şark›s› kürdîlihicazkâr makam›ndad›r. Güftesini de kendisinin yazd›ğ› (zaten şark›lar›n›n tamam›na yak›n›n›n güftesi kendisine aittir) bu şark›y›
hastalanan k›z› Ferruha Han›m için bestelemiştir. Ahmed Midhat Bey Gümüşhane Mutasarr›f› iken Kayseri’de k›z›n›n
ağ›r şekilde hastaland›ğ›n› öğrenir. O devirde (1912 y›l›) k›ş ortas›nda iptidai vas›talarla, bin bir güçlükle Kayseri’ye gelir.
Hasta yatağ›nda ağ›r şekilde yatmakta
olan k›z› için meşhur şark›s›n›n güftesini
yazar ve besteler:
Meftunun oldum ey vech-i Ahsen
Ayrılmam artık bir lahza senden
Yandım tutuştum can ü ciğerden
Ayrılmam artık bir lahza senden
Kaynakça: Mehmet Çay›rdağ, Kayseri’de Güpgüpzâde Hac› Mustafa Ağa Vak›flar› (18061814), Kayseri 2002, s. 73-77; Mücellidoğlu,
Mülkiyeliler, C. III. s. 612-619; Y›lmaz Öztuna,
Türk Mûsikîsi, Orient Yay›nlar›, May›s 2006,
C.I. s.38.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

AHMED MUAMMER BEY
Kayseri Mutasarr›f› (‹stanbul, 1874 –
Kayseri, 1928). Babas› Sivas Bidayet
Mahkemesi Ceza Dairesi Reisi Mehmed
Sami Efendi, annesi Sabiha Han›m’d›r.
S›byan Mektebinde, Drama Rüştiyesinde
okudu. Mekteb-i Mülkiye-i Şahaneden
mezun oldu (1886). Türkçe ve Frans›zca
konuştuğu gibi, Arapça, Farsça ve Ermeniceye de aşinayd›.
Mekteb-i Mülkiyeyi bitirdikten sonra,
Osmanl› Devleti’nin hizmet kadrolar›nda
yer ald›. Ahmed Muammer Bey, bürokratik hiyerarşiye uygun olarak kaymakaml›k ve mutasarr›fl›k vekâletlerinde, bilahare kaymakaml›k ve valilik görevlerinde
bulundu. Kangal (1902), Niksar (1904) ve
Aziziye (Pınarbaşı) (1905) Kaymakaml›klar›na atandı. Toplumsal hassasiyeti olan
yerlerde görev yaptı. ‹yi bir eğitim-öğretim gördüğü, atand›ğ› görevlerde gösterdiği başar› ve verimlilikten anlaş›lmaktad›r. II. Meşrutiyet’te, 5000 kuruş maaşla
Kayseri Mutasarr›fl›ğ›na atandı (26 Ağustos 1909), iki y›l sonra kaymakaml›k görevi verilmiş; s›ras›yla Konya, Adana ve

Sivas Valiliklerinde, 1922–1923 tarihleri
aras›nda ise ikinci defa Kayseri Mutasarr›fl›ğ›nda bulundu.
Ahmed Muammer Bey’in Kayseri’ye
yapt›ğ› (sosyal ve kültürel) hizmetlerin
çoğu, son mutasarr›fl›ğ›nda gerçekleşti.
Kayseri’de ve buraya bağl› yerlerde modern okullar yapt›rdı, toplam 29 okul hizmete aç›ldı. Kayseri Dârüleytam› da
onun güzel ve temiz işleri aras›ndad›r.
Şehrin ilk imar planlar›n› hayata geçirdi,
Talas Yolu’nu ağaçland›rdı, şehir içindeki rastgele mezarl›klar› nakletti, şimdiki
Sivas ve ‹stanbul caddelerini açt›rdı, Kayseri Ticaret ve Sanayi Odas›n› faal hâle
getirdi ve Gültepe Park›’n›n* düzenlenmesi, Millet Hastanesinin aç›lmas› gibi
her biri Kayseri için önemli say›lacak işlerin gerçekleşmesini sağladı. Kendisine
ait olan “Y›kmad›kça yapamazs›n›z!” sözüyle yola çıktı ve gereklerini yerine getirdi. Kayseri’de ilk bas›mevinin ve Erciyes* gazetesinin kuruluşu ve hizmete girişi de Ahmed Muammer Bey’in eseridir.
Kayseri’de hem şehir hayat›n›n gelişmesini hem de Müslüman ahalinin sanayi ve
ticarette söz ve pay sahibi olmas›n› sağlamak için “Osmanl›-‹slam Suhulet Şirketi”ni kurdurttu. Kayseri’de ortak çal›şma
eğilimi bu şirket sayesinde kurumsallaşmaya başladı. Nitekim o tarihlerde, Türkiye genelinde olduğu gibi, Kayseri’de de
ticaret ve sanayi sektörü çoğunlukla gayrimüslim Rum ve Ermenilerin elindeydi.
Ahmed Muammer Bey, Türk Ortodoks
Kilisesi Kongresi’nin, Kayseri Zincidere
Manast›r›’nda gerçekleşmesi konusunda
büyük yard›mlar da bulundu ve bu sayede Türk Ortodokslar›n›n sevgi, sayg› ve
minnetini kazandı.
Ahmed Muammer Bey’in Sivas Valiliği
1913–1917 y›llar› aras›ndad›r. Bu dönem,
Ermenilerin başlatt›ğ› isyan girişimleri
karş›s›nda Türk halk›n›n bilinçlenmesi
için eğitimin önemine dikkat çekmiştir.
Kayseri’de mutasarr›fken gerçekleştirdiği
yeniliklerin benzerini, valisi bulunduğu
Sivas’ta da hayata geçirdi. Sivas’ta K›z›l›rmak gazetesini ç›kardı, Sivas Sultanisinde tarih hocal›ğ› yaptı. Yeniliklere aç›k
bir insan olan Ahmed Muammer Bey bu-
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lunduğu görevler s›ras›nda yenilikler getirmekte tereddüt göstermedi. Nitekim
Türkiye’nin ilk heykeli olarak, Osmanl›
Devleti’nin kurucusu Osman Gazi Heykeli’ni Hafik’te diktiren kişidir. 1919’da,
‹ngilizler taraf›ndan Malta’ya sürgün edilen, içlerinde son Osmanl› Meclis-i Mebusan›n milliyetçi üyelerinin de bulunduğu çok say›da Türk ayd›n› aras›nda
Ahmed Muammer Bey de vard›. Malta’dan kaçmay› başaran Ahmed Muammer Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisinin II. Döneminde Sivas Milletvekili seçildi, 1927 y›l›nda emekli olduktan sonra
Kayseri’ye yerleşti ve burada vefat etti.
Seyyid Burhaneddin Tirmizi* Türbesinin
haziresinde toprağa verildi.
Kaynakça: Ahmet Nedim Kilci, Ahmet Hilmi
Kalaç (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), EÜSBE,
Kayseri 2005; Önder, KBT; BOA, Emekli Sand›ğ› Arşivi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivi Belgeleri; Bilal Şimşir, Malta Sürgünleri, Bilgi
Yay›nevi, ‹stanbul 1976; Halil Aytekin, ‹ttihat ve
Terakki Dönemi Eğitim Yönetimi, Gazi Eğitim
Fakültesi Yay›n›, Ankara 1991; Erkiletlioğlu, Osmanl› Kayseri; Halit Ertuğrul, Kültürümüzü Etkileyen Okullar, Nesil Bas›m Yay›n, ‹stanbul
2002; Kaz›m Atakul, Meşhur Valiler (50 Ünlü
Vali), ‹çişleri Bakanl›ğ› Merkez Valiler Bürosu
Yay›nlar›, Ajans Türk Matbaac›l›k, Ankara
1969; Mustafa Ekincikli, Türk Ortodokslar›, Siyasal Kitapevi Yay›nlar›, Ankara 1998; Salih Özkan, Kayseri’de Türk Ortodoks Kilisesi Kongresinin Toplanmas› ve Anadolu’da Ortodoksluk
Sedas› Gazetesi, Kayseri 2003; Zübeyir Kars,
Kayseri ve Sivas’ın Çağdaşlaşmasında Vali
Ahmet Muammer Bey, Erzurum 2008.
NESLİHAN ALTUNCUOĞLU

Ahmed Nazif Efendi

AHMED NAZİF EFENDİ
Devlet adam›, yazar (Kayseri, 1860 – ‹ncesu, 24 Aral›k 1914). Mir’at-› Kayseriye*
ismiyle ilk genel Kayseri tarihini yazdı.
1860 y›l›nda Kayseri’nin Lalapaşa Mahallesi’nde doğdu. Aile evleri Lale Camii ile
Kayseri Lisesi aras›ndayd›. Babas› Kayseri’nin Dellakzade ailesinden Müftü Kâtibi, Şair Raşid Efendi’dir. Annesi Kâtipzade ailesinden Behice Han›m’d›r. Nazif
Efendi imkânlar› ölçüsünde Kayseri’de
tahsilini yapt›ktan sonra Kayseri Ticaret
Mahkemesi Kaleminde ilk memuriyetine
başladı. Bundan sonra s›ras›yla Mukavelat Muharrirliği (noterlik), Ticaret Mahke-

Ahmed Nazif Efendiʼnin Seyyid Burhaneddin
Türbesi bahçesinde bulunan mezarı

mesi Başkâtipliği, Meclis-i ‹dare Başkâtipliği, Bilumum Mektepler Hat Muallimliği, Aziziye (P›narbaş›) Kaymakaml›ğ›,
Havza Kaymakaml›ğ›, Bünyan Mal Müdürlüğü, ‹ncesu Mal Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ayn› zamanda hattat olan
Ahmed Nazif Efendi bir taraftan Kayseri
Mekteb-i ‹dadisinde (Lise) hüsn-i hat (güzel yaz›) muallimliği yaparken diğer taraftan da ‹dare-i Hususiye Memurluğunu
(Özel ‹dare Müdürlüğü) yürütmekteydi.
Kendisini çok iyi yetiştirmiş, âlim, faz›l
bir kişi olan Ahmed Nazif Efendi, Arapça
ve Farsçaya da aşinayd›. Onun bu kültürünün kaynağ›, muhakkak ki müftü kâtipliği yapan şair babas› Raşid Efendi olmal›d›r. Nazif Efendi bu görevleri esnas›nda
sadece resmî işlerle ilgilenmedi, kültürünün bir gereği olarak şehirdeki eski eserleri inceleyip onlar› esas alan bir tarih yazdı ve bunlar›n korunmas› için üstün çabalar sarf etti. Kayseriye Şehri isimli eserinde kendisinden sitayişle bahseden büyük
tarihçi Halil Edhem* Kayseri’nin önemli
yap›lar›ndan, bugün maalesef sadece kal›nt›lar› kalm›ş olan Hoca Hasan Medresesinin yerinden düşen kitabesini nas›l
koruduğunu görgü şahidi olarak belirtmiştir. Ahmed Nazif Efendi, şehirde bu
şekilde yerlerinden ç›km›ş, ortada dolaşan ve tahrip gören birçok eski eseri, ho-
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cas› bulunduğu tarihî Kayseri Lisesinde
topladı ve böylece Kayseri’nin ilk müzecilik çal›şmalar›n› o tarihlerde başlattı. Orada toplanan eserler daha sonra 1929 y›l›nda Hunat Medresesinde* aç›lan Kayseri
Müzesine devredildi. Ayr›ca kendisi ‹slami, gayri ‹slami paralardan oluşan bir koleksiyon vücuda getirdi. Kayseri’ye ait paralardan oluşan bu önemli koleksiyonun
bir k›sm›, konak hâlindeki evlerinin komşular›na düğün yapmalar› için iyilik yapmak üzere tahsis edilmesi sıras›nda düğündeki çocuklar taraf›ndan dolaplar aç›l›p paralar›n kap›ş›lmas›yla yok oldu. Nazif Efendi’nin bu paralar›ndan Kapadokya Dönemine ait birkaç gümüşü, ölümünden çok sonralar› mahkemeye intikal
eden tereke eşyalar› içinde görüldü.
Ahmed Nazif Efendi resmî görevlerindeki üstün hizmetleri sebebiyle 1895 (24 Nisan 1311) tarihinde Padişah II. Abdülhamid’in irade-i seniyesi olarak “Dördüncü
Rütbe” ile taltif edildi. Bu husustaki Padişah ferman› ailesinde bulunmaktad›r.
Ahmed Nazif Efendi, sahip olduğu kültür
birikimiyle Kayseri’deki matbuat hayat›n›n ana direklerinden biri oldu. Mir’at-›
Kayseriye ismiyle iki cilt ve üç k›s›ml›k
ilk genel Kayseri tarihini kaleme ald›ğ› gibi, büyük devlet adam› ve vatanperver
Kayseri Mutasarr›f› Muammer Bey’in*
1910’da Kayseri’de resmen ç›karmaya
başlad›ğ› ilk Türk gazetesi Erciyes’in* yaz› kadrosunda da yer ald›. Burada Kayseri tarihi ve tarihî şahsiyetleriyle ilgili çok
miktarda makalesi yay›mland›. Daha
sonra bu yaz›lar›n›, Kayseri Meşhurlar›
(Kayseri’ye Mensup Meşahirin Teracüm-i
Ahvali) isimli müstakil eserinde toplad›.
Ahmed Nazif Efendi son görevi olan ‹ncesu Mal Müdürlüğünü yürütmekte iken 24
Aral›k 1914 tarihinde daha genç denilebilecek bir yaşta, 54 yaş›nda hayata gözlerini yumdu. Cenazesi Seyyid Burhaneddin
Türbesi’nin hemen doğusundaki aile mezarl›ğ›nda toprağa verildi. Ömrünü boşa
geçirmemiş, bütün zaman›n› görevine ve
memleket kültürüne hasretmiştir.
Kaynakça: A. Nazif, Mir’at (Palamutoğlu); A.
Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler); Önder, KBT, s. 132134; H. Edhem, Kayseri (Göde), s. 18-19, 30.
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Ahmet Paşaʼnın Mimar Sinanʼa yaptırdığı Kurşunlu Camii (Albüm TBMM)

AHMED PAŞA (HACI-DOĞANCI)
Devlet adamı. (Üsküdar/İstanbul?–öl.
1588) Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim
ve III. Murad Dönemi devlet erkân›ndan
Hac› Ahmed Paşa, asl› Sinop’ta Candaroğulları (‹sfendiyar)’ndan K›z›l Ahmed Bey’den geldiği için “K›z›l Ahmedli”
diye de an›lm›şt›r. Uzun y›llar sarayda padişahlar›n av kuşlar› olan doğanlarla ilgili
“doğanc›l›k” hizmetinde bulunduğu için
“Doğanc›” lakab›n› aldı. Doğanc› Hac›
Ahmed Paşa Rumeli, Şam ve Karaman
(Konya) Beylerbeyliği yaptı, III. Murad
Döneminde bu Padişah’a en yak›n hizmetlerde bulunduktan sonra 1588 y›l›nda
(Mimar Sinan’›n vefat y›l›), yüz yaş› civar›nda vefat etti. Türbesi Mimar Sinan yap›s› olup Üsküdar’da kendi ad›yla an›lan
Doğanc›lar Semti’nde, camisi (şimdi y›k›l›p yok olmuş) yan›ndad›r.
Ahmed Paşa Konya Valisi iken (1558 ve
1571’de iki defa Konya Valisi olmuştur.)
Kayseri’de Mimar Sinan’a bir külliye
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yapt›rdı. O devirde şehzadelerden baz›lar› da Konya’da valilik yapt›klar›ndan
(mesela onun döneminde Şehzade II. Selim), bir vilayette iki valinin bulunmamas› için as›l valiler, eyaletin ikinci büyük
şehri olan ve Makarr-› Mirmiran (Beylerbeylerinin oturduğu yer) ismini alan Kayseri’de kal›yorlard›. Nitekim Osmanl›
Dönemindeki Hükümet Konağ›’n› (saray) daha önceki valilerden Osman Paşa,
muhtemelen Mimar Sinan’a yapt›rd›. Mimar Sinan’›n eserlerinden bahseden tezkerelerde “Kayseri’de Hac› Ahmed Paşa
Camii” olarak geçen ve halk›n Kurşunlu
Camii* ismini verdiği camii, 1573 y›l›nda
(kitabesi yanl›ş olarak daha geç tarih vermektedir) yan›nda han, hamam, mektep
ve imaretten oluşan bir külliyeyle birlikte
Mimar Sinan’a yapt›rm›şt›r. Bugün bu
külliyeden sadece tek kubbeli ve minareli cami kalabilmiş, çifte kubbeli hamam›
otuzlu y›llarda yol genişletilmesi esnas›nda y›k›lm›şt›r.
Ahmed Paşa’n›n Kayseri’deki bu hayrat›na 1581 tarihli vakfiyesinin bir bölümünde
baz› vak›flar bağlad›ğ›na dair kay›tlar bulunmaktad›r. Bu kay›tlara göre Paşa şimdi
ilçe merkezi olan Tomarza’y›, Tekgöz
(Yaln›z Göz) Köprüsü* yak›n›nda, Gergeme (şimdiki Bünyan İlçesi’nin Doğanlar
Mahallesi), Sar›oğlan’da* birer değirmen
ve müştemilat›n›, Yorgat Köyü’nde (Erkilet yak›n›nda, şimdi yok olmuş) dokuz k›ta evli bağ›, şehir içinde cami yak›n›ndaki
bir bahçeyi (şimdiki Mimar Sinan Park›),
Ambar Köyü’nde (şimdi mahalle) bir araziyi vakfetmiştir. Vakfiyesinde ayr›ca vakf›n görevlilerini, imaret ve han›n işletme
şekil ve ihtiyaçlar›n› belirtmiştir.
Kaynakça: Mehmet Çay›rdağ, “Mimar Sinan’›n
Kayseri’deki Eserleri”, Uluslararas› Dördüncü
Türk Kültürü Kongresi Bildirileri (4-7 Kas›m
1997), Ankara 1999, s. 163-168; M. Süreyya,
SO 2, C. I. s.208.
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AHMED PAŞA (KALAYLIKOZ)
III. Ahmed devri sadrazamlar›ndan (Kayseri/Molu Köyü, 1635 – ‹nebaht› 1715).
Babas› kalayc› olduğu için “Kalayl› Ahmed Paşa” lakab›yla şöhret buldu. Sadarete tayini s›ras›nda sarayda “Koz Bekçi-

ler Odas›”nda bekletildiğinden “Kalayl›koz” lakab›yla an›ld›. Kayseri’den ‹stanbul’a giderek saraya intisap etti. Burada
Mabeyinci Yusuf Ağa, K›zlar Ağal›ğ›na
getirilmesi üzerine o da Kahvecibaş› oldu. Daha sonra Sakabaş›l›kla Cidde’ye
hacca gitti. Yedi y›l Beylerbeylikle Cidde
Valiliği yapt›. Tahsili yoktu ancak parayla
pek çok şeyi elde edeceğini biliyordu. Bu
yolla Van Valiliğini elde etti (1688). Bir
süre sonra hem Vezir oldu hem de Kaptan-› Deryal›k makam›na getirildi. Kaptanl›ktan al›nd›ktan sonra Bozcaada’da
ikamete mecbur edildi (1690). Ancak bir
süre sonra Valide Gülnuş Sultan arac›l›ğ›yla Trabzon, Sivas ve K›br›s Valiliklerine, sonra da Sadaret (Başvekillik) Kaymakaml›ğ›na getirildi. Azak Seferi’ne
gönderildi ve orada iki y›l kayboldu. Yine
Valide Sultan’›n yard›m›yla kendini affettirip Kandiye Valiliğini elde etti, daha
sonra Sadarete getirildi (1704). Ancak
kendisinden sonra sadrazam olan Baltac›
Mehmed Paşa’n›n entrikalar› sebebiyle
bu vazifede ancak üç ay kadar kalabildi,
sonra azledildi. Azilden sonra Limni
Adas›’na sürüldü oradan 1705’te Hanya,
1706’da ‹nebaht› muhaf›z› oldu. Ancak
hakk›ndaki şikâyetler üzerine tekrar ‹stanköy’e sürüldü. Yine affedilip Kandiye’ye Valiliğine getirildi (1710). Şikâyetler
devam edince oradan tekrar ‹stanköy’e
sürüldü. 1712’de ‹nebaht› muhaf›zl›ğ›na
getirildi. Ard›ndan 1714’te Trabzon Valiliğine getirildi ise de bu göreve başlayamadan. 80 yaş›nda vefat etti.
Kibirli, azametli ve gereksiz yere övünen
biri olarak tan›nd›. Öyle ki Padişah III.
Ahmed’in tahta geçmesinde bile rolü olduğunu, daha önceki hükümdar III. Mustafa’n›n tahttan indirilmesine sebep olan
“Edirne Vak’as›”n› da kendisinin düzenlediğini iddia etmişti. Şairler onu bu huylar›yla ele alan şiirler yazm›şlard›r.
Kaynakça: Danişmend, ‹OTK, C. V. s. 51-52,
201; ‹stanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi, s.
452; M. Süreyya, SO 1, C. I. s. 231; Casim Avc›,
“Ahmet Paşa (Kalayl›koz)”, Yaşamlar› ve Yap›tlar›yla Osmanl›lar Ansiklopedisi, Yap› Kredi
Kültür Sanat Yay›nc›l›k, 2. Bask›, ‹stanbul
2008, s. 148-149.
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AHMED PAŞA (KAPTAN-I DERYA)
Kaptan-› Derya, devlet adam› (Kayseri/Pusatl› Köyü, 1806 – ‹stanbul, Eylül
1878). Kayseri’nin bir köyünden ‹stanbul’a giderek burada Kaptan-› Deryal›k’a
(Deniz Kuvvetleri Komutanl›ğ›) kadar
yükseldi. Yaklaş›k 1806 y›l›nda Kayseri’nin Develi İlçesi’nin Pusatl› Köyü’nde
doğdu. Babas›n›n ad› Mehmed’dir. On
yaş›ndayken babas›yla ‹stanbul’a gitti.
1825 tarihinde bahriye (deniz) neferi olarak askerliğe başlad›. Daha sonra çavuşluğa yükselerek görev ald›ğ› Karadeniz’de, iki geminin çarpışmas› üzerine
gemilerden birinin k›ç taraf›nda aç›lan
yaray› soğukkanl›l›kla tamir ederek bir
felaketi önlemesinden dolay› önce mülaz›ml›ğa (teğmen), yirmi gün sonra da yüzbaş›l›ğa terfi ettirildi. Bu rütbedeyken
kaptan olarak Sisam Adas›’nda Rumlar›n
ç›kard›ğ› isyan› bast›rmak üzere görevlendirildi. ‹syanda yaralanmas›na rağmen gösterdiği gayret, sebat ve metanetiyle asileri yakalay›p isyan› bast›rd›. Bu
hizmeti üzerine binbaş›l›ğa terfi ettirilip
iftihar nişan› ile ödüllendirildi. 1833 y›l›nda Trablusgarp’ta, sonra Girit ve M›s›r
isyanlar›nda görev ald›, rütbesi miralayl›ğa sonra da Riyale (Amiral) rütbesine terfi ettirildi. 1845 y›l›nda Mehmed Ali Paşa’n›n Kaptan-› Deryal›ğ›nda patrona (ferik, amiral), daha sonra da kapudane (birinci ferik, amiral) rütbelerine yükseltildi.
Mehmed Ali Paşa’n›n Kaptan-› Deryal›ktan al›nmas› sebebiyle alt› ay kadar aç›kta kald›. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa taraf›ndan hizmetleri takdir edilerek mülkiye rütbelerinden paşa rütbesinin ilk derecesi olan mirülümeral›ğa tayin edildi.
Yedi ay sonra deniz mirlivas› (tuğamiral),
iki üç ay sonra da ferik (tümamiral) oldu.
Osmanl›lar›n müttefikleri ‹ngiliz ve Frans›zlarla birlikte Ruslara karş› yap›lan K›r›m Harbi’nde, önce Kaptan-› Deryal›k
vekâletinde bulundu. Daha sonra Karadeniz Donanmas› Kumandanl›ğ›na tayin
edilerek bulunduğu Mahmudiye Gemisi
ile Sivastopol Savaş›’n› idare etti. Bu hizmetinden dolay› da kendisine vezirlik
(müşirlik, mareşallik) rütbesi verildi
(1854). Yine o tarihte donanmas›ndaki

altm›ş bin askerle K›r›m’›n bat›s›ndaki
Gözleve’ye gidip Rusya Donanmas› ile
savaşt›. Bu savaş› kumanda mevkiinde,
at›lan kurşunlardan elbisesi delik deşik
olduğu hâlde, maiyetinin ›srarlar›na rağmen yerinden ayr›lmayarak idare etti.
K›r›m Harbi sonunda 1856’da bar›ş yap›lmas› üzerine ‹stanbul’a gelen Ahmed
Paşa’ya harpteki hizmetini takdiren Padişah Abdülmecid taraf›ndan mücevherlerle süslü bir k›l›ç ve Mecidî Nişan›’n›n
birinci rütbesi verildi. 1857 tarihinde,
merkezi Rodos Adas› olan Cezayir-i
Bahr-i Sefid (Akdeniz Adalar›) Valiliğine
tayin edildi. Ayn› sene ‹stanbul’a çağr›larak Meclis-i Vâlâ Üyeliğine getirildi.
1860’ta ‹zmir Valisi oldu ve ayn› y›l sonradan ç›kan hadiseler sebebiyle Sayda
Valiliğine gönderilip Beyrut Liman›’ndaki gemilerin nezareti de kendisine b›rak›ld›. Sayda’dan sonra ikinci defa ‹zmir
Valisi oldu. 1864’te Yanya Valiliğine gönderildi, Yanya’da iken Yunan muharebesi ç›k›nca orada da önemli hizmetler
gördü. Yanya’dan bu defa merkezi Çanakkale olan Cezair-i Bahr-› Sefîd Valiliğine getirilerek (1866) burada beş alt› sene görev yapt›. Bu görevi esnas›nda Gelibolu’da bir de cami yapt›rd›. 1873’te de
Bahriye Naz›r› (Denizcilik Bakan›) olarak başkent ‹stanbul’a döndü. Bir buçuk
seneden fazla bu görevde kald›ktan sonra
azledildi ve Şûrâ-y› Devlet (Dan›ştay)
Üyeliğine atand›. Ayn› y›l ‹zmir’e, Bur-
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Kaptan-ı Derya Ahmed Paşa tarafından yaptırılan Ahmet Paşa Rüştiyesi
(Ortaokul) (N. Karakaya arşivi)
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sa’ya sonra tekrar ‹zmir’e vali oldu.
1875’te Adana Valiliğine gönderilmişse
de burada k›sa süre kald›.
1876 Nisan›’nda ikinci defa Bahriye Naz›r› oldu. Bu görevinde iken Serasker Hüseyin Avni Paşa, Sadrazam Mütercim
Rüştü Paşa, Midhat Paşa, Şeyhülislam
Hasan Hayrullah Efendi ile birlikte oluşturduklar› komite taraf›ndan Sultan Aziz
tahttan indirilip öldürüldü ve yerine V.
Murad tahta ç›kar›ld›. Sultan’›n hal’ edilmesi esnas›nda Ahmed Paşa tehdit için
donanman›n toplar›n› Dolmabahçe Saray›’na çevirdi. Sultan II. Abdülhamid
Döneminde Sultan Abdülaziz’in hal’i ile
ilgili aç›lan davada al›nan ifadelerde Ahmed Paşa’n›n, Padişah’›n tahttan indirilmesini ilk defa düşünen iki kişiden biri
olduğu ifade edilmiştir, diğeri ise Hüseyin Avni Paşa’d›r.
Sultan Abdülaziz’in hal’i ve V. Murad’›n
tahta ç›kar›lmas›ndan sonra Girit meselesini görüşmek üzere Midhat Paşa’n›n Konağ›’nda Sadrazam Mehmed Rüştü, Serasker Hüseyin Avni, Bahriye Naz›r› Kayserili Ahmed Paşa’n›n da içinde bulunduğu bir toplant› yap›ld›. Bu toplant›y›, Sultan Abdülaziz’in intikam›n› almak üzere
basan Çerkez Hasan isimli yüzbaş› öncelikle Serasker Hüseyin Avni Paşa üzerine
kurşunlar›n› boşaltt›. Bunun üzerine Ahmed Paşa hemen Çerkez Hasan’›n arkadan kollar›n› tutarak tabancas›n› ald›. Fakat bu defa Hasan, kamas›n› çekerek Ahmed Paşa’y› kol, kulak ve yüzünden yaralad›. Böylece elinden kurtulup can çekişmekte olan Avni Paşa’y› bu defa b›çakla
delik deşik etti. Bu arada Hariciye Naz›r›
Raşid Paşa korkudan öldüğü hâlde, onun
da baş›na bir iki kurşun s›kt›. Daha sonra
Sadrazam Rüştü Paşa, Kayserili Ahmed
Paşa ve Midhat Paşa’n›n sakland›klar›
odan›n kap›s›na yüklendi ve Sadrazamdan, kimseye bir şey yapmayacağ›n› söyleyerek Ahmed Paşa’n›n kendisine verilmesini istedi. Sadrazam onu soba demiri
ile uzaklaşt›rmaya çal›ş›rken bir taraftan
da gitmesi için nasihat etti. Bu arada Midhat Paşa’n›n kardeşi Ahmed, Hasan’› arkas›ndan yakalad›ysa da Hasan, kurtularak onu da öldürüp kaçt›. Bir müddet

sonra da yakalan›p as›ld›.
V. Murad’›n da hastal›ğ› sebebiyle hal’
edilmesinden sonra, Kanun-› Esasî’yi kabul şart›yla ayn› y›l (1876) tahta ç›kar›lan
II. Abdülhamid Döneminde, Sultan Abdülaziz hadisesi sebebiyle Ayan Meclisi
Azal›ğ›na tayin edilmek üzere Bahriye
Naz›rl›ğ›ndan al›nd› (1877). K›sa bir süre
sonra Rus Seferi münasebetiyle ‹stanbul’dan uzaklaşt›r›l›p Tuna Valiliğine gönderildi. Yine ayn› y›l Rusçuk Kumandanl›ğ›na tayin edildi ve burada düşman› oyalay›p sonra Varna taraflar›na geldi. Felaketle biten 1877–1878 Osmanl›-Rus Harbi
(93 Harbi) esnas›nda Rumeli’de, harp sahas›nda olan Ahmed Paşa, Padişah’a yazd›ğ› Eylül 1878 tarihli dilekçesinde, yaşland›ğ›n› ve kalp hastal›ğ›ndan mustarip
olduğunu belirtip ‹stanbul’a dönmek için
izin istedi. Sadrazam Servet Paşa da Padişah’a onun için arizayla istirhamda bulunmuşsa da, Sultan Abdülaziz hadisesinin
baş müsebbiplerinden olmas› dolay›s›yla
II. Abdülhamid, hatt-› hümayununda
“Mahut Kayserili Ahmed Paşa cahil ve garazkâr ve müntehip (f›rsatç›) bir zat bulunduğundan, vaktiyle Bahriye Nezaretinde iken maiyetinde bulunan baz› zabitan
ve neferat› hud’a (hile) ile iğfal ederek
amucam›n saray›n› bahren (denizden) abluka idüp hal’ine sebep olmuştur. Tarife
ne hâcet cümlenin malumudur. An›nçün
bu adama asla emniyetim yoktur. ‹stanbul’da bulunmas›n› katiyen kabul edemem” ifadeleriyle talebini şiddetle reddetti. Ayr›ca cevabı yaz› olarak Mabeyn Başkâtibi de Paşa’n›n ‹stanbul’a katiyen gelemeyeceğini belirttiyse de Ahmed Paşa bu
cevaptan bir ay sonra muhtemelen kalp
krizi geçirerek ‹stanbul’a geldi ve on gün
sonra da 72 yaş›nda vefat etti. Bu arada
onun hakk›nda Padişah’a ricada bulunan
Sadrazam Safvet Paşa da bu görevinden
azledilerek Paris Elçiliğine gönderildi.
Ahmed Paşa’n›n mezar› Süleymaniye
Camii k›blesinde, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi yolu üzerindedir. Deniz çapas› kabartmal› baş taş›nda “Hüvelbâki,
asakir-i bahriye-i şâhâne müşirân-› fiham›ndan esbak Kapudan-› Derya merhum
ve mağfurünleh Kayseriyeli Ahmed Paşa,
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ruhiyçün fatiha, sene 1296 fi 2 min şehr-i
Zilkade” yaz›l›d›r. Ahmed Paşa’n›n evi de
‹stanbul’da Süleymaniye’dedir. Kültür
Bakanl›ğ› harap hâle gelmiş olan eski
eser evi, istimlak ederek restore ettirdi.
Bina bugün Kültür ve Tabiat Varl›klar›
Bölge Kurulu Hizmet Binas› olarak kullan›lmaktad›r.
Ahmed Paşa memleketi olan Kayseri’de
bir rüşdiye (ortaokul) yapt›rdı ve iki çeşmeyi de tamir ettirip su yollar›n› yeniletti.
Okul, şimdiki Orduevi’nin kuzeyindeydi;
sonradan ilkokula çevrilen okul, zaman›m›za kadar gelmiştir. Eski güzel binas›
y›kt›r›l›p yerine betonarme bir ilkokul
yapt›r›ldı, sonra o da y›k›larak bugün yeri boş alan hâline getirildi. Okulun ilk yap›l›ş›nda kap›s› üzerinde şair Fevzî’nin*
yazd›ğ› şu kitabe bulunuyordu:
Kıldı bu mekteb ile Hazret-i Ahmed Paşa
Maskat-ı re’si olan Kayseri şehrin ihyâ
Hayra sarf etdi nükud-ı himemin ol Âsaf
Etdi hak yoluna bu dâr-ı ulûmu inşâ
Bu debistanı edip tâlib-i ilme tahsis
Eylesinler diye tahsil ulûm-ı şettâ
Nakd-i gûşişle haridâr olagör ey tâlib
Mahzen-i cevher-i ilm işte küşâd oldu sana
Resm-i zîbendesi gûyâ kafes-i Hak Kur’an
Bülbül-âsâ gel oku eyleme ömrün ifnâ
Mevkiinde ne dil-âver eser-i hayr oldu
Ede bânisine Hak ecr-i cezîli i’tâ
Geldi itmâmına Fevzî ne güzel bir tarih
Oldu dilkeş yapılup Mekteb-i Ahmed
Paşa
Sene H 1285 (M 1868/69)
Kitabe bugün kay›pt›r. Bu okulun kuzeyinden geçen caddenin ismi “Ahmet Paşa Caddesi”dir. Çeşmeleri ise kendi unvan›yla an›lan Bozatl› (Pusatl›’dan değişme) Mahallesi’ndeki,* eski yapt›ran›n ismini alm›ş olan Hac› Mehmet Çeşmesi
ile (Bu çeşme bugün Seyyid Burhaneddin
Mezarl›ğ›’na taş›nm›şt›r.) Karaimam Mahallesi (Eski Bahçebaş›’nda) Çeşmesi’dir.
Her ikisine de metnini şair Fevzi’nin yazd›ğ› ayn› kitabe konmuştur:
Sarf-ı himmet ederek eyledi Ahmed Paşa
Vatan-ı aslı olan Kayseri şehrin ihyâ
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Bildi muhtâc idi âb’a bu vilâyet halkı
Mâ-i ihsânı ile onları kıldı irvâ.
Çekdi bunda yol azıtmışdı bu mâ-i hayvan
İtdi emriyle yine hayatı bu mahalden icra
Yani tâ başdan alup yolların tecdid iderek
İtdi bu mâ-i hayâtı bu mahalden icra
Peder ü mâderinin rûhunu şâd itmek için
Böyle hayrâta anı kıldı muvaffak Mevlâ
Teşnegân söyledi menkût ile Fevzî târih
Ab’a kandırdı cihan halkını Ahmed Paşa
Sene H 1287 (M 1870)
Kitabenin tarihinden, Ahmed Paşa’n›n
çeşmeleri, Çanakkale Valiliği s›ras›nda
yapt›rd›ğ› anlaş›lmaktad›r. 1865 Kayseri
Depremi’nde y›k›lan Hasbek Mahallesi
Dilaver Paşa Mescidi’ni de onarttı.
Ahmed Paşa’n›n genel olarak ümmî (tahsilsiz) fakat zeki ve gözü pek, otorite sahibi bir asker olduğu anlaş›lmaktad›r. Hayrat›na ait yapm›ş olabileceği bir vakfiyesine rastlanmam›şt›r.
Kaynaklar: Karal, Osmanl›T, C.VII; ‹. Hakk›
Uzunçarş›l›, “Kayserili Ahmet Paşa Hakk›nda
‹kinci Abdülhamid’in Bir Hatt-› Hümayunu”,
Belleten, (1943), S. 25-27, s. 523-543; ‹stanbul
Kültür ve Sanat Ansiklopedisi, “Ahmed Paşa,
Kayserili (1806-1878)” mad., s. 455; M. Süreyya,
SO 1, C.I. s.305; Ömer Yürükoğlu, Kayseri Çeşmeleri, Kayseri, t.y., s. 63-67, s. 139-142; Hamit
Arbaş, “Çanakkale Kayserili Ahmet Paşa Külliyesi”, VI. Ortaçağ Türk Dönemi Kaz› Sonuçlar›
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ve Sanat Tarihi Sempozyumu, Bildiriler, Kayseri
2002, s. 55-65.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

AHMET PAŞA CAMİİ
bk. KURŞUNLU CAMİİ
AHMET PAŞA İPTİDAİYESİ (İLKOKULU)
bk. AHMET PAŞA
AHMET REMZİ DEDE bk. AKYÜREK,
AHMET REMZİ
AHMET REMZİ EFENDİ bk. AKGÖKTÜRK
AHMED REMZİ
AHMED RİFAT EFENDİ
Osmanlı Devri bürokratı (Kayseri, 1859/
60 - ?). Kayseri’de ilk ve orta öğrenimini
tamamlad›ktan sonra Kayseri Medresesinde beş y›l Arapça öğrendi. Galata Şer’î
Mahkemesi hademeliğine (3 Ağustos
1903), peşinden ayn› mahkemede muhz›rl›ğa (mübaşirliğe) atand› (13 Temmuz
1905) ve bu görevde bir süre kald› (14
Ekim 1909).
Kaynak: Albayrak, SDOU, C. I. s.211.
YUSUF TURAN GÜNAYDIN

AINSWORTH, WILLIAM FRANCIS
‹ngiliz tabiat bilgini ve gezgini (1807–
1896). W. H. Ainsworth’un yeğeni. F›rat
ç›ğ›r›nda, ‹ngiliz subay› Cherney taraf›ndan yönetilen geziye kat›ld› (1835). 1839
y›l›nda Kayseri’yi gezdi. Şehre ‹ncesu
üzerinden geldi. Diğer baz› seyyahlar gibi
Ermeni ve Rumlarla ilişki kurdu. ‹ngilizlerin Kayseri’de önemli ticaret acentas›n›n bulunduğu konusunda bilgiler verdi.
Bu gezi sona erince ressam Th. Russel ile
Doğu Anadolu’da ve Irak’ta araşt›rmalar›na devam etti. Ainshworth’un, W. J. Hamilton ve P. De Tchihatcheff’inkilerle
birlikte ortaya koyduğu çal›şmalar, Türkiye’nin tabiat›, özellikle jeolojik yap›s›
hakk›nda ilk temel kaynaklar› meydana
getirir.
Başl›ca Eserleri: Researches in Assyria,
Babylonia and Chaldea (Asur, Babil ve
Kalde’de Araşt›rmalar), 1838; Travels
and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and Armenia I-II (Anado-

lu, Mezopotamya, Kalde ve Ermenistan’da Geziler ve Araşt›rmalar, 2 cilt),
1842; A Personal Narrative of the Auphrates Expedition (F›rat Seferinin Şahsi
Bir Raporu), 1888.
Kaynakça: Meydan Larousse, C. I. s. 193; Eravşar, SKayseri, s. 121-128.
YAYIN KURULU

AİLE
Kayseri’de aileyi, hukuksal temelleri bak›m›ndan farkl›laşan Osmanl› ailesi ve
Cumhuriyet sonras› aile olmak üzere iki
çerçevede ele almak gerekir. Tarihsel ve
kültürel ortak paydan›n oldukça geniş olduğu ülkemizde, yerel düzeyde farkl›laşm›ş aile yap›lar›ndan söz edebilmek pek
mümkün olamamaktad›r. Bu itibarla özgün bir Kayseri ailesinden söz edemeyeceğimiz gibi, Türk ailesinin vas›flar›n›n
tamam›na yak›n›n›n, Kayseri’deki ailelerde de var olduğunu bilmemiz gerekir.
Osmanl› Dönemi: Osmanl› ailesinin kendine özgü özellikleri nedeniyle yeryüzünde bir tipoloji olduğu aç›kt›r. Ancak söz
konusu özelliklerin s›n›r›, Müslümanl›k
veya H›ristiyanl›k değildir. Her dine mensup grup (millet), aile hukukuna ilişkin işlemleri kendi dinî mahkemelerinde yerine getirmesine rağmen, bir Hollandal› aileyle Osmanl›-Ermeni ailesi aras›ndaki
fark, Ermeni ailesiyle Türk ailesi aras›ndaki farktan daha büyüktür. Osmanl›’daki gruplar›n dinî ve etnik farkl›l›klar›na
rağmen, ortak bir tipoloji oluşturacak
düzeydeki benzerlikleri, ayn› coğrafyada
as›rlarca yan yana ve iç içe yaşam›ş olmalar›ndan kaynaklanmaktad›r.
‹slam’a göre aile dinî ve sosyal bir kurumdur. Çünkü aile, nesebi sahih çocuklar›n vücut bulduğu, terbiye edildiği, fertlerin gayrimeşru ilişkilerden korunduğu,
akrabal›k bağlar›na ve veraset haklar›na
imkân vererek toplumu ahlaken ve iktisaden çöküntüye uğramaktan al›koyan yegâne müessesedir.
Osmanl› Dönemi aile araşt›rmalar›nda,
Tereke Defterleri ve Şer’iyye Sicilleri ana
kaynak konumundad›r. Şer’iyye Sicilleri
sadece Osmanl›’da kanunlar›n nas›l uyguland›ğ›n› gösteren belgeler olmay›p ay-
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n› zamanda aile yap›s›n›n, ailede ortaya
ç›kan sorunlar›n ve çözüme ilişkin yöntemlerin, aile bireylerinin toplumsal statülerinin belirlenmesinde birinci derecede önemli belgelerdir.
Muhtelif şehirlere ait kaynaklar›n Tereke
Defterleri’nin ve Şer’iyye Sicilleri’nin incelenmesine göre Osmanl› ailesi, çoğunlukla çekirdek aile biçimindedir, aile büyüklüğü ortalama 4 ila 4,5 civar›ndad›r.
Aile reislerinin ortalama % 90’dan fazlas› tek eşlidir, % 9,0’›n›n iki eşli olduğu
tespit edilmiştir.
Dönemin Kayseri Şer’iyye Sicilleri’ni
esas alan, XVII. Yüzy›l›n ‹kinci Yar›s›nda
Kayseri’de Kad›n ve Aile başl›kl› tez çal›şmas›n›n ve XVII. yüzy›l›n ilk yar›s›n›
kapsayan başka bir araşt›rman›n Kayseri
ailesiyle ilgili bulgular›, genel olarak Osmanl› ailesine ilişkin tespitlerle örtüşmektedir.
Söz konusu araşt›rmalara göre XVII. yüzy›l Kayseri ailesi yürürlükteki ‹slam Hukuku esaslar›na ve ‹slam inanc›na uygun
olarak oluşmaktad›r. Ailenin oluşum sürecinde ilk ad›m olarak ‘nişan’ müessesesi görülmektedir. Bu dönem evlenecek
çiftin birbirini daha yak›ndan tan›ma dönemi olarak öngörülmüştür. Nişan, evliliği zorunlu k›lmamakta, taraflar isterlerse nişan› iptal ederek evlenmeyi reddetme hakk›na sahiptir. Mesela Nisan 1618
tarihli bir belgeye göre, Develi Kazas›’na
bağl› Everek Köyü’nden Markos, ayn›
köyden Sefer’in k›z› Esma’n›n on iki y›ll›k
nişanl›s› olup elinde nişanl› olduklar›n›
ifade eden bir hüccet (delil) bulundurmaktad›r. Sefer k›z›n› ona vermekten
vazgeçince Markos, elindeki hüccete dayanarak Esma’n›n kendi nikâhl›s› olduğunu söylemeye başlam›şt›r. Mahkemede Sefer’e durum sorulduğunda, Markos’un elindeki nişan hüccetiyle nikâh
iddias›nda bulunmas›n›n çelişki olduğunu söylemiş ve davas›n›n mahkemece
dinlenmemesi gerektiğine dair bir fetva
getirmiştir. Söz konusu fetva incelendiğinde; “Erkek, mahkemede bir k›z için
nikâh iddias›nda bulunup sözünü tescil
edip delil getirse, sonra da nikâh davas›
ile şahit getirse şer’an dinlenir mi?” Ce-

Nafiz Akşehirlioğlu Ailesi - 1930ʼların sonu (O. Akşehirlioğlu Arşivi)

vap: “Allah bilir ki sözü çelişkiden ibarettir; davas› doğru değildir, işitilse geçerli
olmaz.” diye yaz›ld›ğ› görülmüş ve fetva
gereğince Markos’un Esma ile nikâhının
yasaklanmas›na karar verilmiştir.
K›zlar r›zalar› ya da haberleri olamadan
aileleri taraf›ndan nişanlanmalar› durumunda, nişan› iptal edebilmektedir. Mesela Saliha adl› bir k›z›n vekil tayin ettiği
Müderris Mehmed Efendi mahkemeye
gelerek; “Müvekkilim ad› geçen Saliha’y›
küçükken Mustafa adl› yeniçeriye gelin
aday› olarak belirlemişler. Hâlen baliğ oldum, dengim olmad›ğ›ndan evlilik aday›
kabul etmem dedi” diyerek nişan› bozdurmuştur.
Nikâh›n resmî bir görevli taraf›ndan k›y›lmas› zorunluluğu olmamakla birlikte,
Osmanl› yönetimi başlang›çtan itibaren
bu işlemleri kad›lar marifetiyle kontrol
alt›nda tutmaya çal›şm›şt›r. Ancak bu dö-
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1944 yılında düğün hatırası için bir araya gelen Dilaver Çağatay
ve ailesi (M. Şahin arşivi).

nemde Kayseri’de nikâh›n kad› taraf›ndan k›y›lmas› yayg›nlaşmam›şt›r ve nikâhlar›n büyük k›sm› kay›t alt›na al›nmam›şt›r.
Sicillerden anlaş›ld›ğ› üzere kad›nlar istemedikleri kişilerle evlenmeye zorlanamamaktad›r. Baba d›ş›nda akrabadan birinin küçük yaşta çocuğu nikâhlamas›
durumunda, ergenlik çağ›na erişmiş bulunan genç k›z›n nikâh› reddetme hakk›
mevcuttur. Kale ‹çi’nden Ayşe ad›nda bir
k›z›n, amcas›n›n küçükken k›yd›rd›ğ› nikâh› ergenlik çağ›na girince reddettiği;
“Hâlen ergenlik çağ›na erişip ak›l sahibi
oldum; önceleri amcam Mahmud’un,
Hayreddin oğlu Osman’a ettiği nikâh› kabul etmem. ‹şbu cemaziyelûlâ ay›n›n on
ikinci günü öğlen vakti feshettim…” biçimindeki kayttan anlaş›lmaktad›r.
Bütün Osmanl› topraklar›nda olduğu gibi Kayseri’deki zimmîlerin (H›ristiyan ve
Yahudilerin) aile hukuklar›n›, dâhil olduklar› inanç dairesi belirliyordu. Gayrimüslimler, kendi inanç ve geleneklerine
göre evlenip boşanabiliyorlard›, eğer isterlerse kad›ya müracaat haklar› vard›.
Fakat böyle bir durumda doğal olarak ‹slam Hukukuna göre hüküm veriliyordu.
Keşiş Grigor, baz› kimselerin yasalara
ayk›r› olarak, zimmîlere müdahale ettiklerini ve H›ristiyan halk›n rencide olduğunu ileri sürerek, bu tür müdahalelerin
engellenmesi için ferman talep etmiştir.

Kayseri Kad›s›na hitaben yaz›lan Haziran 1618 tarihli ferman, devletin bu konudaki politikas›n› ortaya koymaktad›r:
“(…) Buyurdum ki şerefli hükmümle vard›ğ›nda, hak üzere göresin; iş, arz olunduğu üzere olup, an›lan inançs›zlar kendi
dinleri üzere avrat al›p yahut kendilerince uygun olan şeyler şerefli şeriata ayk›r›
olmay›p, şeraite ayk›r› olarak mâni olurlar ise caiz değildir. Bunun yerine getirilmesini yasaklay›p onlar› bundan sonra
bu yönden rencide etmemeli ve korkutmamal›s›n. Temiz şeriat›n tersine, kanuna ve deftere z›t kimseye iş ettirmeyip
inatlaşmaya seğidip ald›r›ş etmeyen hakk›nda resmen bildirilmesi gerekeni yaz›p
bildir, bu husus için tekrar şikâyet ettirme.”
Evlilikle birlikte kad›nlar›n sahip olduğu
baz› haklar vard›r. Bu haklardan biri de
mehirdir. Mehir, nikâh akdi nedeniyle erkek taraf›ndan bizzat kad›na verilmesi
gereken mal veya parad›r. Mehir kad›n›n
tasarrufunda olup ödenmemesi durumunda kad›n kocas›n› dava edebilmektedir. Kale ‹çi’nde oturan Muharrem ad›nda biri, zevcesi Gülsüm’e 8000 akçelik
mehir borcunu ödeyebilmek için, ayn›
yerde bulunan bir evin yan› s›ra, üç döşek, üç yorgan, üç küçük hal›, on sahan
ve on iki orta boy kazan verdiğini beyan
etmiş, kar›s› da onun sözlerini tasdik ve
kabul ettiğini bildirmiştir.
Araşt›r›lan dönemde aile hukukuyla ilgili olarak mahkemeye intikal eden davalar›n büyük çoğunluğunun boşanma konusunda olduğu tespit edilmiştir. Boşanmalar›n yar›s› erkeğin tek tarafl› irade
beyan›yla (talak), diğer yar›s› da taraflar
aras›nda var›lan bir anlaşmayla (muhalea) gerçekleşmiştir. Uygulamada kad›n›n
kocas›ndan boşanabilmesi için muhaleadan başka bir yönteme sahip olmad›ğ› görünüyor. Teorik olarak kad›n›n nikâhtan önce koca aday›ndan boşanma
hakk› (muhayyerlik hakk›) talep edip almas› mümkündür. Bu şekilde kad›n, tek
tarafl› iradeyle boşanabilmektedir, ancak
bu yayg›n bir uygulama olmam›şt›r. Kar›s›n› boşayan erkek, iddeti tamam oluncaya kadar kar›s›na nafaka ödemekle yü-
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kümlüdür. Kad›n hamile ise nafaka süresi doğuma kadar uzar.
Osmanl› ailesinde, ailenin reisi erkektir.
Kad›n, erkeğinki kadar olmasa da önemli bir nüfuza sahiptir. Aile içi ilişkilerin ve
haklar›n tayininde, ‹slam’›n kad›na tan›d›ğ› haklar›n yan› s›ra, ‹slam öncesi aile
içi gelenekler de devam etmektedir. Bu
bak›mdan tarihsel dönem olarak mukayese edildiğinde Osmanl› ailesinde kad›n›n konumunun ve haklar›n›n diğer kültürlere göre oldukça geniş olduğu görülür. Kad›n, ailenin etkin bir unsurudur ve
kocan›n ölümü durumunda çocuklar›n
vesayeti konusunda öncelik hakk›na sahiptir. Kocas›n›, geçimini sağlamad›ğ›,
şiddet uygulad›ğ›, haklar›na riayet etmediği gibi gerekçelerle dava edebilmekte
ve talebi doğrultusunda mahkemeden
karar ç›kartabilmektedir. Ömer Çelebi’nin k›z› Servibani, kocas›n›n 31 kuruşuna el koyduğu iddias›yla davac› olmuş
ve paras›n› geri almak istemiştir. Ancak
Süleyman, kar›s›n›n bu iddias›n›; “Bir akçesini almad›m” diyerek inkâr etmiştir.
Sicildeki kayd›n alt›nda isimleri yaz›l› şahitlerden biri Bölükbaş› Süleyman
Bey’dir. Kad›n, henüz mahkemedeyken,
kocas›ndan çekindiği için bir güvence istemiş olmal› ki kocas›; “Ad› geçen kar›m›
şeriat emrine ters olarak döversem bölükbaş›m›za 1000 akçe nezrim olsun”
demek zorunda kalm›ş ve onun bu sözü
sicile kaydedilmiştir. 1 May›s 1610 tarihli
bir belgede, Kalenderhane Mahallesi’nden Hamza oğlu Muslu’nun da hatunu Teslime’yi “şeriat d›ş› olarak dövmeyip ve rencide etmeyip gücü yettiğince
nafakas›n› ve elbisesini görmeye söz verdiği” kay›tl›d›r.
Evliliğe ilişkin şer’i kurallardan başka, geleneksel birtak›m uygulamalar da söz konusudur. K›z›n ailesine verilen başl›k paras› ve k›za verilecek eşyan›n (çeyiz) niteliği ve miktar› toplumun kabulleri çerçevesinde belirlenmektedir. Ancak özellikle Tanzimat Öncesi Dönemde, Kayseri’de ailelerin âdeta birbirleriyle yar›ş›rcas›na başl›k paralar›n› ve çeyiz masraflar›n› aş›r› abartmalar› sonucu, kentin ileri gelenleri, buna bir çare bulmak için

toplan›p kararlar alm›şlard›r. Bu kararlar
söz konusu dönemde kentteki sosyal tabakalaşmay› yans›tmas› bak›m›ndan da
önemlidir.
Kayseri halk› al›nan kararlarla üç gruba
ayr›lm›şt›r. Düğünlerde her grubun azami yapabileceği masraflar şöyle belirlenmiştir: Birinci grup, ‘eşraf ve kudretli ileri
gelenlerden’ oluşuyordu. Varl›kl› kesimin önde gelenlerinin k›zlar› için yapacaklar› düğünlerde, nikâhtan iki gün önce ‘şerbet meclisi’ toplay›p 1000 kuruş
‘mihr-i müeccel’ (ertelenebilen mehir) ve
5000 kuruş ‘muaccele’ (5000 kuruşu
hemen ödenmek, 1000 kuruşu ise ileride
nikâh bozulursa verilmek üzere) ve elbise
bedeli için belirlenecek paray› alacaklar,
karş›l›ğ›nda k›zlar›na 20 kat elbise vereceklerdi. Ziyafetlerin ve düğünün süresi
bir haftay› geçmeyecekti. ‹kinci grup ‘haciyân’ (hac›lar) denilen orta hâlli kimselerle kamu görevlilerinin bir k›sm›n› kaps›yordu. Bunlar›n yedi yüz elli kuruş
‘mihr-i müeccel’ ile 3000 kuruş ‘muaccele’ almalar›, elbise bedeli karş›l›ğ›nda
da 15 kat çeyiz vermeleri uygun görülüyordu. Kalanlar üçüncü gruptu. Bunlar
yapacaklar› düğünlerde durumlar›na göre iki yüz elli kuruş ‘mihr-i müeccel’ ve
beş yüz kuruş ‘muaccele’ alacaklar, elbise
bedeli karş›l›ğ›nda ise 5 kat elbiseyi çeyiz
vereceklerdi.
Her grup için ayr› ayr› belirlenen bu paralar d›ş›nda ‘kadife cebe’, ‘altun saçl›k’,
‘sand›kl› kürk’, ‘hotoz’ ve ‘zar’ tabir olunan ‘divan pöstekisi’, ‘ocak yaşmağ›’ gibi
adlar alt›nda hediye ve eşya verilip al›nmas› yasaklan›yordu. Ayr›ca k›z taraf›n›n
vermekte olduğu ‘cariye’ bundan böyle
verilmeyecek, kent ve köylerde ‘başl›k’
ad› alt›nda şeriat d›ş› bir bedel istenip
al›nmayacakt›. Kayseri’nin ileri gelenlerinin ald›klar› bu kararlar›n uygulan›p uygulanmad›ğ›na dair bilgi bulunmamaktad›r. Ancak, Tanzimat’›n ilan›ndan k›sa
bir süre sonra devlet, ayn› soruna eğilmiş,
bütün imparatorlukta geçerli olmak üzere benzeri bir düzenlemeyi yönetmelik
şeklinde bütün illere göndermiştir.
Cumhuriyet Dönemi ve Günümüz:
Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra aile hu-
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kuku alan›nda köklü bir değişim gerçekleşmiştir. ‹sviçre Medeni Kanunu baz›
maddeleri değiştirilerek Türk Medeni
Yasas› olarak 1926 y›l›nda yürürlüğe girmiştir. Bu kanun’la evlenmenin devletin
yetkili k›ld›ğ› memurlar önünde yap›lmas› şart› ve tek eşlilik esas› getirilmiştir.
Kay›tl› evlilik d›ş›ndaki ikinci, üçüncü
birliktelikler evlilik statüsünde tan›mlanmam›şt›r. Kad›na, kanun’da belirtilen
hâllerde boşanmay› talep etme hakk› verilmiştir. Bunun yan›nda Türk aile yap›s›na uygun olarak, erkeğin aile içindeki konumu ‘aile reisi’ şeklinde tan›mlanm›ş ve
erkeğe birtak›m haklar ve ödevler tevdi
edilmiştir. Kad›n›n gelir getirici bir işte
çal›şmas›n›n kocan›n r›zas›na bağlanmas›, çocuklar›n eğitimi ve aile ikametinin
seçimi gibi hususlarda son karar›n erkekte olmas› gibi haklar yan›nda, ailenin geçiminin ve mesken temini gibi sorumluluklar da erkeğe yüklenmiştir. Bu Kanun,
günün ihtiyaçlar›na cevap veremediği,
eşler aras›nda eşitlik esas›ndan uzak olduğu, kad›n›n mağduriyetine yol açt›ğ›
gibi eleştiriler sebebiyle, 2002 y›l›nda kabul edilen Yeni Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle ortadan
kalkmıştır.
Bugün yürürlükte olan 2002 tarihli Kanun, günün ihtiyaçlar›na uygun olarak,
özellikle kad›n konusundaki eleştiri ve
talepleri karş›lamaya yönelik bir içerikte
düzenlenmiştir. Yeni yasa evlilik yaş›n›
iki cinsiyet için eşitleyerek 18 yaş›na yükseltmiştir. Yasal mal rejimi olarak ‘edinilmiş mallara kat›lma rejimi’ kabul edilmiş, eşlere sözleşmeyle kanun’da belirtilen mal rejimlerinden birini belirleme
hakk› tan›nm›şt›r. Aile reisliği statüsü kald›r›lm›ş, eşlerin aile ile ilgili konularda
yetki ve sorumluluklar› tam olarak eşitlenmiştir. Bu şekilde geleneksel ailedeki
farkl›laşm›ş cinsiyet rolleri ve bu rollerin
tabii uzant›s› olan sorumluluklar yok say›larak, ailede her iki eş de her türlü rol
ve sorumluluğa tâbi tutulmuştur.
Kanunun öngördüğü bu tam eşitlikçi demokratik aile modeli, bu konudaki talepleri karş›lamaya dönük olmas›n›n yan›nda toplumu ve aileyi bir hedefe yönlen-

dirmektedir Ancak mevcut duruma ilişkin bulgular farkl› bir aile tarif etmektedir. Aile ve Sosyal Araşt›rmalar Genel
Müdürlüğünün (ASAGEM) 2006 y›l›nda yapt›ğ› Türkiye Aile Yap›s› Araşt›rmas›’na göre; yemek yapmak (% 87), ütü
yapmak (% 84), sofra haz›rlamak (% 74)
gibi geleneksel kad›n işlerinin çoğunlukla (belirtilen oranlarda) kad›nlar taraf›ndan yap›ld›ğ›; buna karş›n fatura ödemek
(% 69), bak›m-onar›m tamir (% 68) gibi
erkeğin görevi say›lan işlerin çoğunlukla
(belirtilen oranlarda) erkekler taraf›ndan
yap›ld›ğ› tespit edilmiştir. Geleneksel aile
içi cinsiyet rollerinin değişiminde yasal
düzenlemelerden ziyade, kad›n›n istihdama kat›l›m›, gayrimenkul sahipliği, eşlerin eğitimi gibi faktörler daha etkili olmaktad›r. Aile içi rol dağ›l›m› bak›m›ndan geleneksel özellik gösteren Türk ailesi, sosyal ilişkiler bağlam›nda da hâlen
gelenekselliğini korumaktad›r. Ayn› araşt›rmaya göre ailenin birlikte yapt›ğ› sosyal faaliyetlerin baş›nda akraba ziyaretleri (% 65), komşu ziyareti (% 58) ve eşdost ziyareti (% 65) gelmektedir.
Sanayileşme ve kentleşmeye paralel gelişen yeni yaşam formu, geleneksel kurumlar› ve ilişki biçimlerini büyük ölçüde değiştirmiş veya tamamen işlevsiz b›rakm›şt›r. Aile, kurum olarak bu değişimden
etkilenmiştir. Ataerkil geniş ailenin yerini
çekirdek aile alm›şt›r. Geleneksel aile, iç
ilişkileri bak›m›ndan akraba ve komşuluk ilişkileri vas›tas›yla, d›ş müdahalelere
aç›k bir yap› arz ederken modern aile, iç
ilişkileri bak›m›n dan büyük ölçüde
özerkleşmiştir. Bu şekilde geleneksel destek mekanizmalar›ndan yoksun kalan ailede parçalanma (boşanma) görece artm›şt›r. ‹lk evlenme yaş› büyümüş, eş seçiminde ailelerin etkisi azalm›şt›r.
2006 y›l› itibar›yla Türkiye için erkeklerde 26,1 kad›nlarda 22,8 olan ilk evlenme
yaş›, Kayseri’de erkeklerde 25,4 kad›nlarda 21,6’d›r. Görüldüğü üzere bu husustaki değişim Kayseri için Türkiye ortalamas›ndan daha düşük olmuştur.
‹lk evlenme yaş› yükselmiş olmakla birlikte, ülkemizde evlilik yoluyla aile kurma
eğilimi hâlâ yüksektir. Bat› toplumlar›nda
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kurum olarak ailenin varl›ğ› % 20’lere kadar gerilemişken, ülkemizde aile formundaki hane halk› % 94 düzeyindedir. Bir
y›lda 1000 kişiye düşen evlilik say›s› olan
‘kaba evlenme h›z›’ Türkiye geneli için
2002’de 7,36 iken, 2006’da 8,72’ye yükselmiştir. Kayseri’de ise 2002’de 8,76
olan kaba evlenme h›z›, 2006’da 10,81’e
yükselmiştir. Evlenmeye ilişkin yönelim
ülke genelinde de Kayseri özelinde de artarak devam etmektedir. Kayseri için dikkat çekici olan bir diğer husus, kaba evlenme h›z›n›n Türkiye ortalamas›n›n üzerinde olmas›d›r.
Aile tipi bak›m›ndan ülkemizde 1968 y›l›nda % 19 ataerkil geniş aile, % 59,7 çekirdek aile, % 13,1 geçici aile ve % 8,3 parçalanm›ş aile şeklinde bir dağ›l›m söz konusuyken, bugün geniş aile % 13, çekirdek aile % 80,7, parçalanm›ş aile ise % 6
düzeyindedir. Ailedeki biçimsel değişimin as›l belirleyicisi kentleşme ve üretimin tar›mdan sanayiye ve hizmet sektörüne evrilmesidir.
Geçici aile, erkeğin ve/veya kad›n›n ana
babalar›, bekâr kardeşleri gibi yak›n akrabalar›n›n bulunduğu aile tipidir. Bu aile tipi, evrensel anlamda çekirdek aile
statüsündedir, fakat kendisine bir biçimde muhtaçl›k duyan yak›n akrabalar›,
özellikle yaşl› ana babalar› dâhil etmesi
bak›m›ndan geleneksellik içerir. 1968’de
korunmaya veya bak›ma muhtaç bireylere hizmet sunan kurumlar›n yetersizliğinden kaynaklanan geçici bir çözüm
olarak tan›mlanan ve bu yüzden ‘geçici’
denilen model, bugün hâlâ varl›ğ›n› sürdürmektedir. Çünkü Türk ailesi, modernleşme süreçlerine rağmen, ‘aile değerleri’ olarak tan›mlayabileceğimiz aileye ilişkin ahlaki kabulleri, görev, sorumluluk ve paylaş›m gibi değerleri muhafaza etmektedir. Yak›n geçmişte yaşad›ğ›m›z ağ›r ekonomik krizin, ayn› ölçüde toplumsal sorunlara yol açamamas›n›n alt›ndaki gerçek, ailelerin ‘geçici aile’lere dönüşebilme kabiliyetinde görülmelidir. Ülke genelinde olduğu gibi Kayseri’de de yaşl›l›k, özürlülük ve hastal›k
gibi sebeplerle bak›ma muhtaç durumdaki akrabalar, aile içinde sevgi ve şef-
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Kayseriʼnin ilk fotoğrafçılarından Mehmet Sırcan Ailesi, Anadoluʼnun ilk kadın
fotoğrafçısı olan eşi Akkadın Hanımʼla çocukları (M. Şahin Arşivi)

katle korunmaktad›r.
Bunun gibi çok önemli ve ikamesi olmayan fonksiyonlar› ile aile, baz› durumlarda
bu fonksiyonlar› icra edemez hâle gelebilmekte ve evlilikler boşanmayla neticelenebilmektedir. Ülkemizde boşanma say›s›, gelişmiş Bat› toplumlar›na ve bazı ‹slam ülkelerine oranla daha düşük düzeydedir. Belli bir y›l içinde her 1000 nüfus
baş›na düşen boşanma say›s› olan ‘kaba
boşanma h›z›’ 2007 itibar›yla 1,34’tür.
2002 y›l›nda 1,38 olan bu oran, 2003’de
1,32’yle, 2004’de 1,28’le, 2005’te 1,33’le,
2006’da ise 1,28’le değişiklik göstererek
küçük de olsa düşme eğilimi sergilemiştir.
Kayseri’de 2007 y›l› itibar›yla kaba boşanma h›z› 1,59 düzeyindedir.
Modern ve gelişmiş bir ilimiz olan Kay-
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seri’nin, sosyal ilişkiler bak›m›ndan, özellikle aileye ilişkin mevcut göstergeler çerçevesinde geleneksel değerleri muhafaza
ettiğini söyleyebiliriz. Gelişmiş Bat› toplumlar›ndaki aileye dair göstergeler (evliliklerin azalmas›, boşanmalar›n artmas›,
doğurganl›ğ›n düşmesi ve nüfusun yenilenmeyerek azalmas›, toplumun yaşlanmas› gibi) sanayileşme, kentleşme ve modernleşmeyle ortaya ç›kan yeni yaşam biçiminin sonucu olarak aç›klanabilir. Bu
izah ekonomik sosyal gelişmeyle ailenin
durumu aras›nda ters orant›l› bir ilişki
kurarak nispeten geleneksel olan toplumlar›n da geliştikçe benzer sorunlarla
karş›laşacağ›n› varsayar. Bu varsay›m›n
Kayseri için geçerli olmad›ğ›n› memnuniyetle söyleyebiliriz.
Frans›z Sosyolog Le Play, sağlam aile yap›s›na sahip topluluklar›n, oturakl› cemiyetler olduğunu söyler. Gerçekten de
böyle toplumlar› y›kmak kolay değildir.
Aile, şiddetli sosyal ve kültürel değişimlere karş› dayan›kl› olduğu takdirde, toplum büyük sars›nt›lar yaşamaz. Bu bağlamda Türk aile yap›s› belli değişimlere
uğrasa bile özü ve vücut bulduğu değerler sistemi bak›m›ndan sağlam olmas›
nedeniyle yukar›da bahsedilen nitelikleri
taş›maktad›r.
Türk ailesi tan›mlamas› içinde yer alan
Kayseri ailesi, ülke ortalamas›ndan birkaç detayla farkl›laşmakta ve bir nebze
daha geleneksellik içermektedir. Ayr›ca
evliliğe ilişkin geleneksel ritüeller ve uygulamalar (erkek ailelerinin oğullar›na eş
seçmeleri, erkek taraf›n›n dillere destan
tak›lar› ve k›zlar›n çeyizlerindeki zenginlik ve çeşitlilik gibi) bu maddenin çerçevesine dâhil edilmemiş olsa da, ülke genelinde Kayseri’nin özelliği olarak bilinmektedir. Kayseri’de dikkat çeken bir diğer husus da sanayi dünyas›ndaki ‘aile’
şirketlerinin yayg›nl›ğ›d›r. Bu durum da
aile bağlar›n›n güçlülüğünün ve aile değerlerine olan inanc›n göstergesi olarak
kabul edilmelidir.
Kaynaklar: Aile Yap›s› Araşt›rmas› 2006, ASAGEM ve TU‹K, TU‹K Matbaas›, Ankara 2006;
Ali Aktan, “XVII. Yüzy›l Başlar›nda Kad› Sicillerine Göre Kayseri’de Evlenme ve Boşanmaya
‹lişkin Uygulamalar”, KYTSB 4, s. 21-40; Hamza

Aktan, “‹slam Aile Hukuku”, Türk Ailesi C. II. s.
396-433; ‹lber Ortayl›, Osmanl› Toplumunda
Aile, Pan Yay›nc›l›k, 7. Bas›m, ‹stanbul 2006;
Musa Çad›rc›, Tanzimat Döneminde Anadolu
Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yap›s›, Türk
Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1997; Mustafa
Kaplan, XVII Yüzy›l›n ‹kinci Yar›s›nda Kayseri’de Kad›n ve Aile, (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans
Tezi), GÜSBE, Ankara 2004; Osman Eravşar,
Seyahatnamelerde Kayseri , Kayseri 2000;
Ömer Demirel, Adnan Gürbüz, Muhiddin Tuş,
“Osmanl›larda Ailenin Demografik Yap›s›”,
Türk Ailesi C. I. s. 97-161; Serim Timur, Türkiye’de Aile Yap›s›, Hacettepe Üniversitesi Yay›n›,
Ankara 1972.
NESRİN AFŞAR ÇELİK

AKAN, MÜMİN (HASBEKLİ HOCA)
Kur’an kursu hocas›, imam (Selanik/Barakl› Köyü, 1902 - Kayseri, 19 Ocak
1989 ). Kur’an öğ ren me ye Kö yü’n de
başlad›. 16 yaş›nda babas›yla Türkiye’ye
geldi. Giresun, Zile, Suşehri’ni dolaşarak Yozgat’›n Güllük Köyü’ne yerleşti.
Bir taraftan okumak, haf›zl›ğ›n› ve Arapças›n› geliştirmek, diğer taraftan geçimi
temin için Yozgat’›n Sar›kaya İlçesi’nin
Hasbek beldesine geçti. Kayseri’ye buğday satmaya geldiği günlerden birinde
Hunat Camii’nde Kur’an okudu ve okuyuşu cemaati çok etkiledi. Cemaat ve
şehrin ileri gelenleri kendisini Kayseri’ye yerleşmeye raz› ettiler. Böylece Hac› Seyyid Mehmet Efendi’nin Kumaş
Mağazas›nda tezgâhtar olarak çal›şmaya
baş ladı. Ay n› za man da Kur ra Ha f›z
Mahmut Efendi’den ders alarak haf›zl›ğ›n› geliştirdi. Hoca’n›n yerine geçecek
bir aday olarak kurra haf›z oldu. Kayseri’ye Hasbek Beldesi’nden geldiği için
“Hasbekli” nam›yla tan›nd›. Hocas›n›n
ölümü üzerine Hunat Camii’nin imam
hatiplik görevini üstlendi ve ayn› camide
bulunan Kur’an Kursunun baş›na geçti.
Bu kurs 1948 y›l›nda Taşç›oğlu’nun vakfettiği binaya taş›ndı. Kursun ad› Taşç›oğlu Haf›z Okulu oldu. Bu kurs daha
sonra Taşç›oğlu Kur’an Kursu ad›n› ald›.
Haf›z okulu düzenli olarak her y›l sonu
30–40 aras›nda mezun verir. Buradan
mezun olan öğrenciler din ilimleri alan›nda önemli mevkilere gelmişlerdir.
Hasbekli Hoca bu okulda öğretmenlik
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1952 yılından bir
hatıra.
Önde solda
Ahmet Leblebici
Hoca ve Mümin
Akan Hoca
(Taşçıoğlu Kurʼan
Okulu arşivi)

yaptı. Ayn› zamanda Hunat Camii’nde
imam hatiplik görevine devam etti. Diyanet ‹şleri Başkanl›ğ›n›n haz›rlad›ğ› bir
kanunla yürüttüğü iki görevden birini
tercih etmek zorunda kaldı ve okulu tercih etti. Ölümüne kadar bu görevde kald›. Evli ve dört çocuk babas›yd›.
Kaynakça: M. Zeki Bozdoğan, Hasbekli Haf›z
Mümin Hoca ve Taşç›oğlu Haf›z Okulu, Kur’an-›
Kerim ve ‹slami ‹limlere Hizmet Vakf› Yay›nlar›,
Ankara 1995.
YAYIN KURULU

AKAY, ABDULLAH
Şair (Bünyan, 1930-). Bünyan Medresesinin kurucusu Müderris H. Hüseyin Efendi’nin torunu, Kundurac› H. Hüseyin Hoca’n›n oğludur. Kayseri Sanat Enstitüsünün Motorculuk Bölümünü bitirdikten
sonra Silahl› Kuvvetlerin ‹stihkâm Okulunda okuyarak Teknisyen Astsubay olarak orduya kat›ld›. Bu görevini sürdürürken Ankara’da Akşam Tekniker Okulu
Makine Bölümünde de okudu. Çeşitli
dergilerde şiirleri yay›mland›. Baz› şiirlerinde “Melâlî” mahlas›n› kulland›.
Eserleri: An›lar›n Ç›ğl›ğ› (1982); Tükenişe
Kadar Sevmek (1984); Uzat Yeşil Ellerini
(1985); Bir Şair Geçti; Rüzgâr (1988);
Islak Güneş (1995); Yalnız Ağaçlar
(1995); Aynalar Gülücük Bekliyor (1998)
Kaynakça: Satoğlu, Ansiklopedi, s. 6; Kalkan,
KŞ, s. 182.
ATABEY KILIÇ

AKBAŞ, METİN
Şair, yazar (Kayseri, 1937–1997). ‹lkokulu

ve ortaokulu Bünyan’da, liseyi Kayseri’de
bitirdi. Hukuk Fakültesinde okurken öğrenimini yar›da b›rakt›. Askerlik dönüşü
memuriyete girdi. 1960 y›l›ndan itibaren
Kayseri’de ç›kan gazete ve dergilerde
makaleler, şiirler yay›mlad›. Varl›k ve
Dost dergilerinde çeşitli ürünler yay›mlad›. Şiirle iç içe bir yaşam sürdürdü.
DÖRTLÜK
Seni ben gönlüme sultan, beni kurban
bilirim
Seni beklerken ağarmış nice bir tan
bilirim
Seni dört pençesi kandır, canavardır
dediler
Seni ben derdime derman, canıma can
bilirim

Abdullah Akay

EM‹R KALKAN

AKBAŞ, SEYİT BURHANETTİN
Şair, yazar ve öğretmen (Bünyan, 1965–)
‹lk, orta ve lise öğrenimini Kayseri Bünyan’da tamamlad›ktan sonra F›rat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümünü bitirdi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Halk Edebiyat› alan›nda yüksek lisans yapt› (1993). Edirne,
Bünyan ve Kayseri’de öğretmenlik yapt›.
Kayseri 75. Y›l Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden sonra Atatürk Lisesi’nde Türk
dili ve edebiyat› öğretmenliği görevini
sürdürmektedir. Yaz› hayat›na, ‹brahim
Sümer ile ç›kard›ğ› Bünyan’›n Sesi gazetesiyle başlad›. Bu gazetede on y›l süreyle
köşe yaz›lar› yazd› ve “Filiz” adl› bir sanat
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köşesi düzenledi. 1992 y›l›nda Bünyan
Kültürü isimli dergiyi Bünyan Kültür ve
Turizm Derneği ad›na ç›kard›. Bu dergi
on üç say› devam etti. Malatya ‹nönü
Üniversitesinin düzenlediği “Masal Derleme Yar›şmas›”nda Kayseri Masallar›
ile ödül ald› (1989). Kayseri Erciyes dergisinde, Kayseri yöresinin kültürel özelliklerini anlatan makaleleri yay›mland›.
Ayr›ca Kayseri’de yay›n yapan yerel Erciyes TV’de on y›l boyunca “Bindall›” adl›
kültür ve sanat program›n› haz›rlay›p
sundu. Erciyes TV için “Şehitlerimiz”,
“K›z›l›rmak Belgeseli”, “Kayseri Doğa
Belgeseli”, “Yöre Yöre Kayseri”, “Yamula Baraj›” ve “Erciyes’ten Rodoplara”
isimli belgeselleri haz›rlad›.
Eserleri: Yaban Çiçeği (1993); Bünyanl›
Âş›k Mustafa (1994); Bünyan ve Yöresi
Halk Edebiyat› Folklor ve Etnografyas›
(1994); Şair ve Yazarlar Sözlüğü (M. Necati Demircan ile, 1996); Kayseri Yöresine Yerleşen Türk Boylar› (1997); Türk
Edebiyat› Tarihi 2 (Necati Demircan ile,
1999); ‹mla K›lavuzu (Necati Demircan
ile, 1999); Gesi Bağlar› Türküsü (Mehmet Özet’le birlikte, 2001); Başar› Sevmekle Başlar (2003); Kayseri’de Yörükler ve Türkmenler (2005); Sen Ben Aşk
(2007)
YAYIN KURULU

AKBIYIKOĞLU HASAN AĞA VAK’ASI
1820 y›l›nda Kayseri’de birçok cinayet işleyip devlete isyan eden yeniçeri zorbas›n›n yapm›ş olduğu olaylar. 22 Ramazan
1820 tarihinin ikinci gecesi (12 Haziran)
Akb›y›koğlu Hasan Ağa isimli bir yeniçeri, etraf›na toplad›ğ› 14 kişilik eşk›ya grubuyla, teravih namaz›ndan sonra Nakibüleşraf Kaymakam› (Peygamber soyundan gelenlerin işlerini görmek üzere görevlendirilen kişi) Molla Zâhid’in Lala
Paşa (Lale)* Mahallesi’ndeki evini basarak kendisini ve amcas›n› katledip, konakta bulunan misafir eşraftan baz›lar›n›
da yaraladı. O sabah hadise duyulunca
eşraf telaşa düştü ve herkes kendi baş›nın
çaresine bakmaya başladı. Sağa sola dağ›lan eşraf nihayet şehirde Feyzizade*
Fethullah Efendi’nin Konağ›’nda topla-

n›p durumu görüşmeye başladılar. Bu
sırada eşk›ya Hasan Ağa o zaman köy
olan Talas’›* bastı, birçok kişiyi katlederek mallar›n› yağmaladı. Daha sonra
Kayseri’de Fethullah Efendi’nin Konağ›’ndaki toplant›y› haber alan Hasan Ağa
9 Temmuz Cuma günü, 500 kadar adam›yla konağ› bastı; Fethullah Efendi, konağ› saran eşk›yayla mücadele ederken,
bir yandan da gizlice Mütesellim (Mutasarr›f Vekili) Akçakayal› (Akçakayal›oğullar›*) Salih Ağa’ya haber göndererek
imdat istedi. Ancak evvelden beri yeniçerilerin taraftar› olan Salih Ağa, mesul
mevkide bulunmas›na rağmen baştan beri hadiselere müdahale etmediği gibi bu
imdat çağr›s›na da cevap vermeyip şehri
bu hâlde b›rakarak Akçakaya’daki çiftliğine çekildi. Çaresiz, eşk›yayla büyük bir
mücadeleye giren Fethullah Efendi, çarp›şarak konağ›ndaki muhasaray› yar›p
Akçakaya’ya*, ayn› zamanda akrabas›
(eniştesi) olan Salih Ağa’n›n yan›na s›ğ›ndı, ancak Salih Ağa’n›n kendisini kabul
etmek istemediğini görerek buradan Hisarc›k’a* geçti ve bir adam›n›n yan›na iltica etti. Yak›n› zannettiği bu adam onu
Hasan Ağa’ya haber verdi. Hasan Ağa’n›n
adamlar› Hisarc›k’a gelip Fethullah Efendi’yi teslim aldılar ve yolda öldürüp kesik
baş›n› bir m›zrağ›n ucuna geçirip şehirde
teşhir ettiler. Diğer taraftan konakta bulunan eşraftan Güpgüpzade Hac› Bekir
Ağa (Güpgüpoğullar›*), Fethullah Efendi’nin oğlu Âdil, yeğeni Nazif Efendi, Tosunbayraktar Ağa, Gesili Bey’in yeğeni ve
20 kadar zevat daha katledilip konak
yağma edilerek yak›ldı. Bu hengâmede
Feyzizade ailesinden sadece küçük bir
çocuk olan Hilmi haremden bir kad›n›n
sahiplenmesiyle kurtulabildi. Yine toplant›da bulunan ileri gelenlerden Müftü
Hac› Halil Efendi konak yak›n›ndaki Seyfullah Efendi Camii’ne kaçtı, ancak eşk›ya onu da orada katletti. Hatta bir ifadeye
göre camiyi de ateşe verdiler. Bu hadiselerden sonra Hasan Ağa vilayete gelip
mutasarr›fl›k makam›na geçti ve kendisini mütesellim ilan etti. Birkaç gün sonra
hadiseleri bast›rmak üzere Kayseri Mutasarr›fl›ğ›na tayin edilen Borlu Müftüzade
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Hac› Hüseyin Paşa, karş› koymay› önlemek için Hasan Ağa’y› da resmen mütesellim (vekil) tayin etti. 1 Ağustos 1820 tarihinde Hac› Hüseyin Paşa’y› 500 adam›yla karş›layan Hasan Ağa, bir müddet
sonra Paşa’n›n çevre köylerden 15.000
civar›nda asker toplamas› üzerine durumdan endişe ederek birkaç adam›yla
Hac› Bektaş Kasabas›’na kaçtı ise de, Hüseyin Paşa onu orada yakalatarak getirip
Kayseri Meydan›’nda (At Pazar›*) ast›rdı
ve arkas›nda kalan diğer adamlar›n› da
ortadan kald›rdı. Bu hadiselerin manevi
yönüyle ilgili bir hadise anlat›l›r. O zamanda şehirde dolaşan Koltukçu denilen
meczup bir zat bir gün Molla Zâhid Efendi’yi yolda çevirip “Molla Zâhid, çocuklar açt›r” diye bağ›r›r. Molla Zâhid de bunu kendisine sayg›s›zl›k kabul edip
adamcağ›z› görevlilerine dövdürtür. Bunun üzerine halk aras›nda ermiş olduğu
kabul edilen biçare adam “Osman Efendi’nin oğlunun (Molla Zâhid) anas›n› ağlatt›m” diye inler ve nihayet birkaç gün
sonra bu hadiseler meydana gelir.
Kayseri Müzesine hediye edilen Emin
Karakaya koleksiyonu içerisinde bulunan arkas› t›rt›kl› bir palan›n Hasan
Ağa’ya ait olduğu ifade edilmiştir.
Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu) ; ‹lyas
Gökhan, Kayseri’nin 191 Numaral› Şer’iyye Sicili, H. 1234 / M. 1820-1821-1822, (Bas›lmam›ş
Yüksek Lisans Tezi), EÜSBE, Kayseri 1994; ‹lyas
Gökhan, “Akb›y›koğlu Hasan Ağa Hadisesi”,
Türk Dünyas› Tarih Dergisi, (Eylül 1996), S 117,
s. 35-38.

AKÇAKAYA
Osmanl›lar zaman›nda Kayseri sancağ›n›n merkez kazas›n›n Cebel-i Ali* / Ali
Dağ› Nahiyesi’ne bağl› olan köydür. İlk
defa 1484 tarihli Defter’de kaydedilmiştir.
Defterlerde “Ağcakaya” ve “Akcakaya”
şekillerinde kaydedilmiştir. Bu tarihte
köye bağl› Dikük, Kayser, Honak ve Argun mezralar›ndan elde edilen 7350 akçelik gelir, Kayseri Sancağ› Emîr-i âlemi
(Sancaktar›) Hac› Ayvaz’a t›mar olarak
tahsis edildi. Ayn› zamanda köyün gelirlerinden bir k›sm› da Hoca Mehmed,
Oruç Fakih ve Seydi Kâs›m’›n oğullar›na
mülk olarak verildi. 1500 tarihinde geliri
zeamet olarak tahsis edilen köyde 76 nefer nüfus ikamet etmekte olup bunlar
aras›nda “şeyh”, “fakih” ve “hoca” unvanl› kimseler de bulunmaktad›r. Akçakaya
Köyü’ne bağl› mezralar›n gelirlerinin bir
k›sm›, köyde bulunan Akçakaya Mescidi’ne vakfedilmişti. 1584 tarihinde gelirinin bir k›sm› Hac› ‹skender’in oğlu Han
Yunus’a tahsis edilen köyün toplam geliri 10.000 akçeydi. 1484’te 79 nefer,
1500’de 78 ne fer, 1523’te 87 ne fer,
1570’te 105 nefer ve 1584’te ise 112 nefer
Müslüman Türk nüfus ikamet etmekteydi. 1834 tarihli Temettuat kayd›na göre
köyde ikamet eden nüfusun say›s› 465’ti.
Akçakaya’da; çevresindeki köylerin aksine hiçbir zaman gayrimüslim nüfus
bulunmamıştır. Köyün başl›ca mahsulle-

MEHMET ÇAYIRDA⁄

AKCAN, MEHMET
Şair (Akk›şla, 1925–1992). ‹lkokul mezunudur. Ailesinin geçim külfetine katk›da
bulunabilmek için inşaat işçiliği, ›rgatl›k,
çobanl›k gibi işlerde çal›şt›, çiftçilik yapt›.
1952 y›l›nda Tar›m Kredi Kooperatifine
memur olarak girdi ve müdürlüğe kadar
yükseldiği bu görevinden l980 y›l›nda
emekli oldu. Şiire memuriyetinin ilk y›llar›nda başlad›. Uzun y›llar yaz›p biriktirdiği şiirlerini toplayın kitap hâline getirdi
(1983).
Eserleri: Köyden Esintiler (1983)
EM‹R KALKAN

Akçakaya Somuncu Baba Camii ve bir sokak
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ri buğday, arpa, bostan ve bahçe ürünleri
olup elma, kay›s›, kiraz ve ceviz üretimi
yap›lmaktayd›. Hayvanc›l›k ve ar›c›l›ğ›n
da yap›ld›ğ› köyün y›ll›k gelir ortalama
8000– 10.000 akçe civar›ndayd›.
Buradan yetişen önemli şahısların başında, meşhur mutasavvıf, şair “Somuncu
Baba” ismi ile anılan Şeyh Hamid-i
Kayserî (Velî)* gelmektedir. Ona ait olan
bir kısmı kayaya oyulmuş tekke-cami
ayaktadır. Somuncu Baba’nın babası
Musa Kâni’nin mezarı da Kayseri merkezinde idi. İş dünyasının önemli ailesi
Sabancı’ların kökleri de bu köydendir.
Son durumu ise Zincidere’ye bağlı bir
mahalledir.
Kaynakça: BOA, 38, s. 104, 151–152; Maliyeden
Müdevver Defterleri 20, vr. 43b-44a; Tapu-Tahrir Defteri 387, s. 206; Tapu-Tahrir Defteri 976,
s. 48-49; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-› Kadîme Arşivi (TK. KKA. TD) Tapu-Tahrir Defteri 136, s. 150a-150b; Kayseri Temettuat
Defteri, (1250 / 1834 Tarihli), hzl. ‹smet Demir,
Kayseri, 1998, s. 535–552; ‹nbaş›, 16.YBKayseri,
s. 94.
MEHMET İNBAŞI

AKÇAKAYA AŞAĞI MAHALLE CAMİİ
Şeyh Hamit Sokağ› üzerinde yer alan ve
günümüzde kullan›lan cami, kuzey-güney doğrultuda uzanan bir harim mekân›yla, kuzeyde üç bölmeli bir son cemaat
yerinden oluşmaktad›r. Caminin beden
duvarlar›nda kaba yonu moloz taş, taş›y›-

Akçakaya Aşağı Camii içi (Y. Özbek)

c› elemanlar ve üst örtüsünde ahşap malzeme kullan›lm›şt›r. Bat› cephesi sokağa
bakacak şekilde aç›k b›rak›lan son cemaat yeri, iki ahşap sütuna at›lm›ş kirişlerle
üç bölmeli olarak düzenlenmiştir ve üst
örtüsü de ahşap tavand›r. Ahşap direklere oturan dekoratif bağdadi kemerlerin
yüzeyine madalyon içinde maşallah yaz›s› ve H 1271 (M 1855) tarihi işlenmiştir. Bu
tarih caminin inşa y›l› olmal›d›r. Zira cami içinde Arap harfleriyle kâğ›t üzerine
yaz›lm›ş bir panoda, caminin H 13191321/M 1901-1903 y›llar›nda da bir onar›m geçirdiği belirtilmektedir. Caminin
kuzey duvar›n›n doğu ve bat› ucuna, oldukça yüzeysel iki mihrabiye nişi yerleştirilmiştir. Kuzey cephenin ortas›na yerleştirilen bas›k kemerli giriş kap›s›n›n
üzerinde, s›va üzerine kalem işi boyayla
yap›lm›ş vazo içinde k›vr›m dal ve çiçek
betimlemesi gözlenir. Yap›n›n kuzeydoğu köşesinden merdivenle ulaş›lan köşk
minaresi, çat›n›n kuzeydoğu köşesine inşa edilmiş olup dört taş sütuna at›lan dekoratif kemerciklerin taş›d›ğ› bir külaha
sahiptir ve külah içine boyayla yaz›lm›ş
ibarelere bak›l›rsa 1931 y›l›nda inşa edilmiştir.
Caminin kuzey-güney doğrultudaki harimi, mihraba dik üç sahnl›d›r. Harim mekân› ikişer s›ra hâlinde üçerden toplam
alt› ahşap sütunla bölümlenmiştir. Ahşap
direklere at›lan kirişlerin üzerine doğubat› doğrultuda olacak şekilde yerleştirilen kirişler, ahşap levhalarla kapat›lm›şt›r. Ahşap tavan›n sonraki tamiratlar s›ras›nda boyanm›ş olduklar› gözlenmektedir. Harim mekân›n›n içi, zeminden 1,50
m yüksekliğe kadar ahşap lambrilerle
kaplanm›şt›r. Yap›n›n doğu duvar›nda
dolap olarak düzenlenmiş nişler gözlenir. Caminin bat› cephesi dört pencere
aç›kl›ğ›na sahiptir. Doğu ve güney cephede ikişer pencere bulunurken, kuzey cephede üç pencere aç›kl›ğ› dikkati çeker.
Güney cephedeki pencereler renkli camlarla süslenmiştir. Bat› cephedeki pencerelerden ikisi zemine inecek kadar büyük
ve içeri doğru genişleyen tarzda tasarlanm›şt›r. Caminin mihrab› mermer levhalarla yenilenmiş olup ahşaptan yap›lm›ş

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

AKÇ

/ 71

minberi herhangi bir özelliğe sahip değildir. Harim mekân›n›n kuzey cephesinde
kad›nlar mahfili bulunmaktad›r. Süsleme
olarak yap›da dikkati çeken unsur son
cemaat yerindeki dekoratif kemerlerde
bulunan madalyonlar, kap› üzerindeki
kalem işi bezemelerdir. Muhtemelen caminin içinde de kalem işi süslemeler bulunmaktayd›.
Akçakaya Aşağı Camii Çeşmesi
Çeşme, Aşağ› Mahalle Camii’nin kuzeydoğusunda Şeyh Hamit Sokağ› üzerindedir. Düzgün kesme taş malzemeyle inşa
edilen çeşmenin sivri kemeri üzerinde kitabesi bulunmaktad›r. Çeşmenin kitabesinin ilk sat›r›n›n üstünde tarih ibaresi
olarak Arap rakamlar›yla 153 yaz›l›d›r. Bu
ibare, H 1530’lu bir tarihe referans veremeyeceğinden eserin H 1153 y›l›nda inşa
edilmiş olduğunu göstermektedir. Dolay›s›yla çeşme 1740–1741 y›llar›nda inşa
edilmiştir.
Çeşme doğudan bat›ya eğimli bir arazinin bat› yüzüne yap›lm›ş olup arkas›nda
mahzeni yer almaktad›r. Tek cepheli ve
tek kemerli olarak yap›lm›şt›r. Çeşme nişini örten sivri kemer yanlarda çeşme
duvar›na oturur. Sivri kemerin kilit taş›nda bir rozet kabartmas› dikkati çeker.
Çeşmenin ayna taş› yoktur. Niş içindeki
taşlardan birinde üç lüle deliği görülmektedir. Çeşme duvar›n›n güneyinde
iki oluk yer almaktad›r. Muhtemelen bu
oluklar mahzen dolduğunda suyun d›şar› boşalmas›n› sağlamaktad›r. Saçakta on
dört küçük konsol dizisi dikkati çeker.
Çeşme önünde siyah bazalttan yap›lm›ş
yalak yer almaktad›r. Kemer kilit taş›ndaki rozet kabartmas› d›ş›nda saçakta
bulunan konsol dizisi yap›da görülen bezemelerdir.

Akçakaya Aşağı Camii Çeşmesi (Y. Özbek)

taş malzemenin kullan›ld›ğ› caminin kuzey cephesinde bulunan giriş mekân›
sonradan yap›lm›şt›r. Kuzey cephenin
ortas›nda bulunan ve son y›llarda yenilendiği anlaş›lan kap›dan cami harimine
geçilmektedir. Kap›n›n üstünde mermer
üzerine yaz›lm›ş kitabe bulunmaktad›r.
Caminin hariminin üst örtüsü belli aral›klarla doğu ve bat› duvarlara at›lm›ş iki
sivri kemerle taş›nmaktad›r. Üst örtü, kuzey-güney doğrultuda at›lm›ş ahşap kirişler üzerine tahta kaplamal› olup, d›ştan
kiremitli k›rma çat›yla kapat›lm›şt›r. Caminin kuzey ve doğu cephelerinde pencere aç›kl›ğ› yoktur. Bat› ve güney cephelere ikişer pencere aç›lm›şt›r. Kuzey tarafta kad›nlar mahfili yer almaktad›r.
Mihrap mermer malzemeyle yenilenerek

Akçakaya Aşağı Camii
Çeşme kitabesi (Y. Özbek)

YILDIRAY ÖZBEK

AKÇAKAYA YUKARI MAHALLE CAMİİ
H 1225 (M 1810–1811) y›l›nda Nals›zzade
Hac› Salih Ağa taraf›ndan inşa ettirilmiştir. Bu bilgiyi kitabeden öğrenmekteyiz.
Günümüzde ibadete aç›k olan cami, kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir plana sahiptir. Tamam›nda düzgün kesme

Akçakaya Yukarı Mahalle Camii (Y. Özbek)

Akçakaya Yukarı Mahalle
Camii kitabesi (Y. Özbek)
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özgün yap›s›n› kaybetmiştir. Taştan yap›lm›ş olan minber birkaç silme d›ş›nda
herhangi bir özellik taş›mamaktad›r. Caminin tek şerefeli minaresi orijinal değildir. Orijinal minare güneybat› köşede yer
almakta olup, minber minare tarz›ndad›r. 4,88 m yüksekliğindeki minare dört
taş sütuna at›lm›ş kemercikler ve külah
bölümünden oluşur. Yap›da herhangi bir
süsleme unsuru yoktur.
YILDIRAY ÖZBEK

AKÇAKAYALIOĞULLARI
Kayseri’de XVIII ve XIX. yüzy›lda öne ç›kan ailelerden birisidir. Ailenin çeşitli
fertleri bu yüzy›llarda Kayseri’de bazı
resmî görevlerde bulundular. Aile bu ismini eskiden müstakil bir köy iken şimdi
Talas İlçesi’nin Zincidere beldesine bağl›
Akçakaya Mahallesi’nden alm›şt›r. Akçakaya ayn› zamanda Somuncu Baba (Şeyh
Hamid-i Veli)’nin* ve zaman›m›z›n önemli iş adamlar›ndan Sabanc›lar›n* da köyleridir.
Akçakayal›oğullar›’ndan Sad›k Ağa’n›n
ismine ilk defa, Kayseri Şer’iyye Sicilleri’nde rastlanmaktad›r. 1787 y›l›nda Osmanl› Devleti’nin Rusya ve Avusturya’ya
açm›ş olduğu sefer için, Kayseri’nin varl›kl› şah›slar›ndan Zennecizade* Hac›
Ahmed ile biraderi Mustafa ve Bektaşzade* Bektaş ve Akçakayal› Abbaszade Sad›k Ağalar›n haz›rlayacaklar› silahl› ikişer
yüz atl› ile Edirne’de Ordu-yı Hümâyûn’a
kat›lmalar› Padişah (III. Selim) ferman›yla emredildi ve ad› geçenler maiyetleriyle
birlikte yola ç›ktılar.
Bu tarihte Ordu Defterdarl›ğ› ile Reisülküttap (D›ş ‹şleri Bakanl›ğ›) vekâletinde
bulunan Kayserili Mehmed Raşid Efendi’yi* ziyaret eden Zennecizade ve Bektaşzade’ye Raşid Efendi’nin “Sizden başka Kayserili ağalardan daha kim var?”
şeklindeki sorusuna, Kayseri’nin yerlisi
olan bu ağalar, “Akçakayal› Sad›k Ağa
nam›nda bir köylü var ise de kendisinin
ve maiyetindeki atl›lar›n ehemmiyeti
yoktur” demeleri üzerine, aslen Kayseri’nin Isp›d›n (Bağp›nar) Köyü’nden olan
Raşid Efendi’ye bu sözler ağ›r gelmiş.
Bunun üzerine Sad›k Ağa’y› getirtip ona

iltifat ederek onu Kayseri Mütesellimliğine (mutasarr›f vekilliği) tayin ettirmiştir.
Bunun üzerine Akçakayal› Abbaszade
Sad›k Ağa 1792 tarihinde Kayseri’ye gelerek mütesellimlik görevine başladı. Ayn› y›l Kayseri ve Niğde sancaklar› mutasarr›fl›ğ› Mehmed Paşa’ya verildi. Sadık
Ağa da mütesellimlikten al›nm›ş ise de
yine ayn› y›l Kayseri sancağ› ‹brahim Paşa’ya verilince Sadık Ağa tekrar mütesellim oldu.
1803 tarihinde Ömer Paşa, Kayseri Mutasarr›fl›ğ›na tayin k›l›ndı, ancak ayn› zamanda ad› geçenin idam ferman› da Kayseri Naipliğine (Kad›l›k) gönderildi.
Ömer Paşa durumu tahkik etmek üzere
gizlice Kayseri’ye gitti ve babas› gibi mütesellim olan Akçakayal› Sad›k Ağazade
Salih Ağa’n›n konağ›na misafir oldu. Ancak konakta kendisine yap›lan fevkalade
ikrama itimat edip istirahata çekilen
Ömer Paşa, Kayseri’nin Yeniçeri Serdar›
Karamehmed Ağazade* Veli Ağa’n›n
adamlar› taraf›ndan uykuda yakalan›p
Kale zindan›na hapsedildi ve orada idam
edildi. Bunun üzerine Kayseri ve Bozok
(Yozgat) Mutasarr›fl›ğ›, Cabbarzade (Çapanoğlu) Süleyman Bey’e verildi ve Mütesellim Salih Ağa da değiştirildi.
1815 y›l›nda Tuna sahillerindeki kalelerin
tamirat› için Devlet taraf›ndan Kayseri
sancağ›ndan istenen 10.000 kuruşun
toplanmas›nda Kayseri eşraf› içerisinde
Akçakayal› Abbasîzade Salih Ağa da görev aldı. Ayn› y›l Kayseri ve Bozok sancaklar› mutasarr›fl›ğ›na Ahmed Paşa tayin edildi, Kayseri mütesellimliğine de
Salih Ağa getirildi. Sivas’ta ç›kan kar›ş›kl›klar› önlemek üzere Ahmed Paşa ve Salih Ağa beş yüz atl›yla Sivas’a resmî görevle gittiler ve olaylar›n yat›şt›r›lmas›na
yard›mc› oldular.
1817 y›l›nda cirit oynad›ktan sonra aniden
vefat eden Mutasarr›f Ahmed Paşa’n›n
yerine Hac› Bekir Paşa tayin oldu, Hac›
Bekir Paşa Rum ve Ermeni cemaatinden
al›nan vergilerde yap›ld›ğ› iddia edilen
yolsuzluklardan, eşraftan Osman Efendioğlu Molla Zâhid, Feyzizade* Fethullah
Efendi ve Akçakayal› Sad›k Ağazade Salih Ağa’y› mesul tutarak bunlar› hapsetti
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ayr›ca her birinden 32’şer kese ceza paras› aldı. Neticede bir daha memleket işlerine kar›şmamalar› için teminat olarak
bunlar› serbest b›raktı. 1818 Şubat›’nda
Salih Ağa ve Fethullah Efendi Kayseri’den Adana’ya kaçarak, orada bulunan
Cebbarzade (Çapanoğlu) Mehmed Paşa’ya* s›ğ›ndılar. Fethullah Efendi buradan ‹stanbul’a gittiyse de bunlar›n sürgün
edilmesi için verilen ferman üzerine Sadık Ağa Adana’dan, Molla Zâhid de Kayseri’den sürgüne gönderildiler.
1820 y›l›na gelindiğinde Salih Ağa’n›n yine mütesellim olduğunu görmekteyiz.
Aynı y›l patlak veren şehirdeki yeniçeri
zorbas› Akb›y›koğlu Hasan Ağa Vak’as›’nda*, eşk›ya Kayseri’de katliam yaparken
Salih Ağa hadiselere müdahale etmediği
gibi, Akçakaya’daki çiftliğine çekilerek
tamamen tarafs›z kalıp bir bak›ma rakiple ri nin or ta dan kal d› r›l ma s› na göz
yumdu.
Akçakayal›zade Salih Ağa’n›n ismine
1852 y›l›nda da Kayseri eşraf›ndan olarak tesadüf edilmektedir. XIX. yüzy›l
başlar›nda Kayseri’de vak›f kurmuş iki
kardeşten Güpgüpzade Hac› Mustafa
Ağa’n›n 14 Nisan 1806 tarihli birinci vakfiyesinde mülk sahibi olarak Akçakayal›
Salih Ağa’n›n ismi geçtiği gibi, 1872 Vergi Tahriri’nde de Kayseri’nin çeşitli mahallelerinde ayn› aile efrad›na rastlanmaktad›r.
Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu) ; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 75, 108, 141, 163, 204,
205, 223; ‹lyas Gökhan, “Akb›y›koğlu Hasan
Ağa Hadisesi”, Türk Dünyas› Tarih Dergisi, (Eylül 1996), S 117, s. 35-38.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

AKÇALI, KÖKSAL
Şair, öğretmen (P›narbaş›, 5 Şubat
1956–). Kayseri Erciyes ‹lkokulunda başlad›ğ› eğitimini, Pazarören Mimarsinan
Lisesinde tamamlad›. Kayseri Eğitim
Enstitüsünden mezun oldu. Sivas Şark›şla Kümbet Köyü’nde öğretmen olarak
göreve başlad› (1974). Fransa’da, Türkçe
ve Türk Kültür dersleri öğretmenliği yapt› (1993–1998). Ahmet Baldöktü ‹lköğretim Okulunda görev yaparken emekli oldu (2003). Kayseri’de iki y›l yay›mlanan

Çemen şiir dergisinde genel yay›n yönetmeliği yapt›. Doğuş Edebiyat dergisinin
kurucular› aras›nda yer ald›. Doğuş Edebiyat, Erciyes, Hakses, Küçük Dergi, Töre, Milli Eğitim ve Kültür, Türk Ocağ›,
Öğretmen Armağan›, Baldöken Kalemler, Çemen, Kayseri Kültür Ocağ› gibi
dergilerde yaz›lar›n› yay›mlad›. Kimi şiirlerinde “Asabi” mahlas›n› kulland›. Kayseri Kültür ve Turizm Derneği, Türk Güreş Vakf›, Türk Ocağ› Kayseri Şubesi ve
‹LESAM gibi kuruluşlarda üyeliği bulunmaktad›r. Kayseri Rehberlik ve Araşt›rma Merkezi Aile Birliği Denetim Kurulu
Başkanl›ğ› yapmaktad›r. Evli ve üç çocuk
babas›d›r.
Eserleri: Görülen Lüzum Üzerine (2001)
YAYIN KURULU

AKDAMAR, EMİN
Şair (Kayseri, 16 Eylül 1955 - Kuşadas›, 4
Ağustos 2006). Şiirleri Yaz›t, Yaz›l›
Günler, Damar, Eşik, Kavram Karmaşa,
Edebiyat ve Eleştiri, ‹mlas›z, Varl›k, Şiir
Ülkesi, ‹nsanc›l, Karş›, Bahçe, Biçem, Bireylikler gibi dergilerde yay›mland›. Bir
grup arkadaş›yla birlikte bir dönem Eşik
dergisini ç›kard›.
Eserleri: Ağustos Yazdan Say›lmaz
(1996); Rehgüzar (2005)
VE VEYA
sözcükler kalır
o yolculuk bir tünele girer yeniden
aşık oldu
ve adet edindi
sahipsizken el değiştirmek miydi bu
ansızın dinmesi miydi fırtınanın
başka bir fırtına mıydı
gazel kalır
acısı bir bir öldürür onu
o acısına dokunmaz
şarkıyı tüketmektir
şarkıyı dinlemek
çay demler
çay içer
ve
veya:
sözcükler kalır
o yolculuk bir tünele girer yeniden
ALİM GERÇEL

Emin Akdamar

Köksal Akçalı
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AKGÖZTÜRK, AHMET REMZİ
EFENDİ (GÖZÜAK)
Öğretmen, müftü, Kayseri milletvekili
(Kayseri, 1871 – 4 Kas›m 1938). Ulemadan Göncüzade Nuh Necati Efendi’nin
oğludur. ‹lk ve orta öğrenimini Kayseri
S›byan Mektebi ve Rüştiyesinde tamamlad›ktan sonra Pervaz Bey Medresesinde
eğitim ve öğrenim görerek 15 Kas›m
1898’de müderrislik icazeti aldı. K›sa sürede gösterdiği başar›dan dolay› 31 Ağustos 1898’de Terakki Mektebi başöğretmeni oldu. 1898–1909 y›llar› aras›nda
Ahmet Paşa, Fevziye ve Terakki Mekteplerinde başöğretmenlik yaptı. 20 Kas›m
1910’da Adana Sultanisi din bilgisi öğretmeni oldu. 21 Ağustos 1911’de Kayseri
Müftülüğüne getirildi. 2 Nisan 1919’a kadar bu görevi sürdürdü. ‹stanbul’un işgalinden sonra iktidara gelen Hürriyet ve
‹tilaf F›rkas›, Şeyhülislam Mustafa Sabri’nin Kayseri’deki propagandas›na meydan vermediğinden, Müftülükten ve Kayseri Medresesindeki müderrislik görevinden azledildi. Sivas Kongresi’nin kararlar›na uygun olarak dava arkadaşlar›yla
birlikte Kayseri’de Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurulmas›na yard›mc› oldu ve
başkanl›ğ›na seçildi. Şeyhülislam Dürrüzade Abdullah’›n Millî Mücadele’ye karş›
yay›mlad›ğ› fetvaya cevap teşkil eden ve
Ankara Hükümetinin meşruluğunu savunan Ankara Müftüsü Rifat (Börekçi)
Efendi başkanl›ğ›ndaki Âlimler Heyeti’nin haz›rlad›ğ› 22 Nisan 1920 tarihli
fetvay› imzalayanlar aras›nda yer aldı.
TBMM’nin I. Dönemi için yap›lan seçimde Kayseri Milletvekili olarak 23 Nisan
1920’de Meclis’in aç›l›ş›nda haz›r bulundu. Meclis’te ‹rşad ve Şer’iyye ile Evkaf
komisyonlar›nda çal›ştı. Bir süre Şer’iyye
Komisyonu’nun başkanl›ğ›n› yaptı. Meclis’te genellikle Müftü Ahmet Remzi
Efendi veya Müftü Remzi Efendi olarak
an›lm›şt›r.
Kayseri Müftüsünün ölümü üzerine 10
May›s 1920’de Kayseri Müftülüğüne
atandı. 5 Eylül 1920’de kabul edilen “Nisab-› Müzakere Kanunu”, memurlukla
milletvekilliğinin bir kişi üzerinde bulunmas›n› yasaklamas› üzerine 11 Ekim

1920’de üç ay izinli olarak Kayseri’de bu-

lunduğu s›rada müftülüğü üstlenmesi
için yap›lan telkinlere uyarak 2 Kas›m
1920’de Meclis Başkanlığına sunduğu
telgraf dilekçesiyle Kayseri Müftülüğünü
tercih ettiğinden, milletvekilliğinden istifa ettiğini bildirdi. 9 Kas›m 1920 oturumunda dilekçesi okundu ve istifas› kabul
edildi. Büyük Zafer’den sonra benimsenen medeni yeniliklere ve özellikle şapka
giyilmesine karş› ç›kt›ğ›, Nakşibendî Tarikat›n› yaymaya çal›şt›ğ› ve ink›laplar
aleyhinde camilerde vaaz verdiği, ‹çişleri
Bakanl›ğ›n›n 24 Kas›m 1925 tarihli yaz›s›n›n Diyanet ‹şleri Reisliğine ulaşmas›
üzerine 29 Kas›m 1925’te müftülük görevinden al›ndı. Kayseri Sul tanisinde
(lisede) Farsça öğretmenliğini 30 Eylül
1927 tarihine kadar sürdürdü. Bundan
sonra din konusundaki araşt›rma yaz› ve
faaliyetlerine devam etti.
Müftü Remzi Efendi vefatından sonra
Seyyid Burhaneddin Mezarl›ğ›’nda toprağa verildi. Evli ve alt› çocuk babas›yd›.
Arapça ve Farsça bildiği resmî hâl tercümesinde yaz›l›d›r.
Eserleri: Kayseri Raşit Efendi Kütüphanesinde kay›tl› ve ‹slam dininin kurallar›,
Kur’an ve Hadis yorumlar›yla ilgili Arapça telif ve tercüme eserleri mevcuttur.
Bunlar› şöyle s›ralayabiliriz: Enzari’l-câhid ve’l-muanid fî meşruiyyeti’z-zikri’lcehrî fî’l-cevami ve’l mesâcid, el-Cevheretü’r-remziyyetü’l-ferdiyye manzumetü’l-ahlak›’l-azudiyye, Melceü’n-necat li
muztarrati’z-zevcat, ‹rşadü’l-gârî fî beyân-› DÂD ve’t-TÂ el-câri âlâ elsineti’ttalî ve’l-mukri, Risâle fî ulûmin şetta, Kitâbü’l-vakf ve’l-ibtidâ. Müştâkü’l-fuad fî
şerhi’l-üstad (bas›lmam›ş) ‹rşâdü’l-kâri fî
beyâni’l-kâili’l-cârî (bas›lmam›ş). Ayr›ca
Kâmil b. Derviş ‹brahim b. Ahmed elEdirnevi’nin Mühamü’l-fukaha fî tabakâti’l-Hanefiyye adl› eserin baş k›sm›na fihrist ilave etmiştir.
Kaynakça: Kalaç, Kitabım; Ali R›za Karabulut,
‹smail Hakk› Mercan, Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesindeki Türkçe, Arapça, Farsça Basmalar Kataloğu, Kayseri 1993; Ali R›za Karabulut,
Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesindeki Türkçe,
Arapça, Farsça Yazmalar Kataloğu, Emek Matbaas›, Kayseri 1982; Çoker, TPT (1919-1923), C.
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III, s. 639-640; Kaz›m Öztürk, TBMM Albümü,
Önder Matbaas› Yay›nlar›, Ankara 1973; Öztürk, TPT, TBMM Vakf› Yay›nlar›, Ankara 1995;
Albayrak, SDOU C. I. s. 208.
SERDAR SAKİN

AKIN GAZETESİ
Günlük yay›nlanan gazetedir. 1965 y›l›nda ç›kmaya başlad›. ‹lk sahibi Mustafa
Şapç›’d›r. ‹mtiyaz sahipliğini bir dönem
Abdullah Satoğlu devrald›. Daha sonra
bu görevi Hac› Ali Şapç› üstlendi.
Daha sonra gazete Akın Günlük, en
sonunda Kayseri Akın Günlük* olarak
Mustafa Erarslan tarafından çıkarılmaya
başlandı.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 196.
MAHMUT SABAH

AKKAYA, AHMET MÜNİR
Kayseri Mutasarr›f› (‹stanbul, 1871 – Ankara, 1947). ‹zmir Rüştiyesinde orta
(1885), Mülkiyenin idadi k›sm›nda lise
öğrenimini tamamlad› (1893). Mekteb-i
Mülkiyeden mezun oldu (1896). Ayd›n
vilayetinde maiyet memuru olarak göreve başlad› (1896). Palamut, Karaburun,
Foça Nahiyeleri’nde müdürlük yapt›
(1897– 1901). Kaymakaml›ğa terfi ederek
Alaşehir (1905), Ödemiş (1907), Bergama (1908) Kaymakaml›klar›nda bulundu. Gölce (1911), Menteşe (1912) sancaklar› mutasarr›fl›ğ›na getirildi. Mülkiye
Müfettişliği Teşkilat›n›n kurulmas› üzerine (1914), Birinci S›n›f Mülkiye Müfettişliğine nakledildi (1914). Bursa ve ‹zmir
Bölgesi Mülkiye Müfettişlikleri görevini
yürüttü (1915). Mülkiye Müfettişliği yaparken ayn› zamanda Saruhan Sancağ›
Mutasarr›fl›ğ›na getirildi (1915). Kudüs
(1916), Kayseri (1917) müstakil mutasarr›fl›ğ›na atand›. Ard›ndan Ma’mûretü’lAzîz (Elaz›ğ) (1918) ve Erzurum Valiliğine
getirildi (1919). Türkiye Büyük Millet
Meclisi Dahiliye Vekaleti Müsteşarl›ğ›na
atand› (1922). Ayn› zamanda Teftiş Heyeti Genel Müdürlüğü görevini de yürüttü
(1922– 1925). Müsteşar bulunduğu s›rada
TBMM’nin II. Dönem ara seçimlerine
kat›ld›. Yap›lan seçimde ‹zmir milletvekili seçildi (1925). Dahiliye, Memurin Muhakemat, Muvazenei Maliye komisyonla-
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r›nda çal›şt›. Dahiliye Komisyonu sözcülüğü yapt›.
Kaynakça: ‹çişleri Bakanl›ğ› Arşivi, 722 numaral› Özlük Dosyas›; Öztürk TPT (1923-1927), C. III. s. 429-430.
YAYIN KURULU

AKKIŞLA
Kayseri iline 80 km mesafede bulunan
Akk›şla’n›n yüzölçümü 546 km2dir. Doğusunda P›narbaş›, bat›s›nda Sar›oğlan,
kuzeyinde Gemerek, güneyinde P›narbaş› ve Bünyan ilçelerinin yer ald›ğ› Akk›şla’n›n halk›, Orta Asya’dan göçebe oba
olarak gelmiş ve bugünkü ilçe s›n›rlar›
içerisine yerleşmiştir.
Yaklaş›k 300 y›l önce konargöçer Türkmen topluluğunun “k›şlak” olarak kulland›ğ› yörenin tarihi hakk›nda kesin ve
net bilgi yoktur. Kuruluş tarihi tam olarak tespit edilemeyen yerleşim merkezi
hakk›ndaki ilk bilgiler, belgelerde, “Kuzugüdenli” ad›yla H›nz›r Dağ›’n›n eteklerinde 45 köyün bağl› olduğu bir nahiye
merkezi olarak 1804 y›l›nda tespit edilmiştir. Elde edilen ilk belgelerde ilçeye,
tahminen bir Türkmen beyinin ad›na
bağl› olarak “Conal›” ismi verildiği kaydedilirken bir başka belgede ise bu ismin
boy ismi olan “Kuzugüdenli” olduğu
görülmüştür. Üçüncü olarak konargöçer
hâlde yaşayan halk›n k›ş mevsiminde köyün kurulduğu yeri mekân tutup yaz gelince yaylalara ç›kmas›ndan dolay› “K›şlak” ad›nı aldığı belgelerde geçer. Son
olarak ilçenin kuzeyinde yer alan kayalar›n beyaz olmas›ndan dolay› “Ak” ve
üçüncü ismi olan “K›şlak” kelimesinin
sonundaki “–k” harfinin düşmesi sonucu
oluşan “k›şla” kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş olan “Akk›şla”
ad› verilmiştir.
Hâlen ayn› isimle an›lan ilçe, önceleri Sivas vilayetine bağl›yken 1895 yılında
Bünyan-ı Hamid ismini alan Sarımsaklının kaza merkezi olması ve Kayseri
Sancağına bağlanması üzerine nahiye
olarak Bünyan’a bağlandı. 1953 y›l›nda
teşkilatl› nahiye hâline gelen ve 1954
yılında belediye teşkilat› kurulan Akk›şla,
19 Haziran 1987 tarih ve 19.507 say›l›
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Akkışla - genel görünüm
(www.akkısla.gov.tr)

Akkışla Yoğurt Bayramı
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Resmi Gazete’de yay›mlanan 3392 say›l› Kanun’la,
Kululu ve Gömürgen adl› 2
kasaba ve Ortaköy, Ganişeyh, Gümüşsu ve Alevk›şla
adl› 5 köyün bağl› olduğu bir
ilçe merkezi hâline getirildi.
Deniz seviyesinden yüksekliği 1350 m olan ilçenin arazi yap›s›, genelde dağl›k bir
görünüm arz etmektedir.
Topraklar›n›n % 60’›n› oluşturan, güneybat› ve kuzeybat›dan doğuya uzanan dik ve sarp, yer yer
tatl› meyilli s›rtlardan oluşmuş dağlar,
derin vadilerle yar›lm›şt›r. Bölgenin en
yüksek noktas› olan H›nz›r Dağ›, Akk›şla
ve P›narbaş› ilçeleri aras›nda yer almaktad›r. Yazlar› s›cak ve kurak, k›şlar› soğuk
ve kar yağ›şl› olan karasal iklim hâkimdir. Metrekareye 400–500 mg yağ›ş
düşen, bu ilçe topraklar›ndan doğan Kesdoğan ve Ac›su Çaylar› K›z›l›rmak’a dökülmektedir.
Genel olarak bozk›r bitki örtüsüne sahip
olan ilçede yerleşim yerleri meyve ve kavak ağaçlar›yla kapl›d›r. 20.000 hektar›n›n kullan›lmayan arazi olduğu ilçede
arazisinin 10.000 hektarl›k k›sm› orman
ve 15.000 hektarl›k k›sm› ise çay›r ve mera alan›d›r. Bundan dolay› halk›n geçim
kaynağ› tar›m ve hayvanc›l›ğa dayanmaktad›r. Nüfusunun çoğunluğu ufak çapl›
tar›m ve hayvanc›l›kla meşgul olan ilçenin geri kalan k›sm› da yurt içinde ve d›ş›nda geçici veya kadrolu işçi, memur ya
da esnaf olarak çeşitli sektörlerde çal›şmaktad›r.
Hayvanc›l›kla uğraşan kesim, verimi art›rmak için yaz›n yaylalara ç›kmakta, k›ş›n hayvanlar›n› ağ›llara çekmektedir.
Bugün bilinen en önemli yaylalar Üsküdar, Büyük Pamucak, Orta Pamucak,
Küçük Pamucak, Sultanyurdu, Ar›c›oğlu’nun Yurdu isimleriyle an›lmaktad›r.
Tar›m ürünleri olarak yem bitkileri, buğday, arpa, çavdar; baklagillerden nohutla yeşil mercimek üretilmektedir. ‹lçede
bir Tar›m Kredi Kooperatifi hizmet vermek te dir. Ta r›m sal fa ali yet ler ti ca ri
amaçla değil halk›n kendi ihtiyaçlar›n›

karş›lamak amac›yla yap›lmaktad›r. Son
zamanlarda tar›mla uğraşanlar›n say›s›nda azalma görülmekteyse de süt toplama merkezinin faaliyete geçmesiyle
birlikte hayvanc›l›kla uğraşanlar›n say›s›nda bir art›ş olduğu görülmekte ve bu
art›ş›n devam edeceği düşünülmektedir.
Yurt d›ş›nda yaşayanlar›n her y›l genelde
haziran ve temmuz aylar›nda ilçeye gelmesiyle sosyal yaşant›da büyük bir canlanma meydana gelmektedir. Bu yüzden
de ilçede evlilik ve nişan gibi törenler bu
aylarda yap›lmaktad›r. Ayr›ca halk›n hayat›n› renklendiren bir başka eğlence de,
Türkmen geleneğinin bir sonucu olarak
kutlanan festivaldir. Oğuz Türkleri’nden
Ba yat ve Ba y›n d›r Bo yu’ na men sup
Türkmenlerden oluşan Akk›şla İlçesi’nde her y›l geleneksel olarak Üsküdar
Yaylas›’nda, dünya medeniyetine Türklerin bir hediyesi olan yoğurt, “Yeni Yoğurt Bayram›” ad›yla kutlanmaktad›r.
Bunlar›n haricinde halk›n sosyal hayat›na katk›da bulunacak sinema, kültür sitesi, çocuk bahçesi, dinlenme park› veya
lunapark gibi eğlence yerleri bulunmamaktad›r.
‹lçedeki bir diğer önemli ekonomik faaliyet alan› dokumac›l›kt›r. Yöreye has kökboyas›yla Gömürgen Kasabas› ve Ganişeyh Köyü’nde kilim, heybe, seccade vb.
el sanatlar›yla hal› dokumac›l›ğ› yap›lmaktad›r.
Şen Mahalle, Uğurlu Mahallesi, Yeni Mahalle, Yeşil Mahalle ve Yukar› Mahalle
olmak üzere beş mahalleye sahip ilçe
merkezinde yerleşim genel olarak birbirine oldukça yak›n yap›lm›ş konutlarda
sağlan›rken, son dönemlerde bahçe aralar›na veya arsalara insanlar›n kendi imkânlar›yla yapt›klar› müstakil modern yap›lar ön plana ç›km›şt›r.
2000 y›l› genel nüfus say›m› sonuçlar›na
göre ilçe merkezinin nüfusu 3265, bağl›
köylerin nüfusu 6599, toplam 9864
iken; 2007 y›l› say›m›nda ilçe merkezinin nüfusu 2624, bağl› köylerin nüfusu
3569, toplam 6193 olmuştur. Büyük
oranlarda göç yaşanm›şt›r. Bu da nüfusun h›zla düşmesine sebep olmaktad›r.
Biri merkezde olmak üzere 5 ilköğretim
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okulu ve yine merkezde 1 lise bulunmaktad›r. 2004–2005 Öğretim Y›l›’nda Akk›şla Lisesine bağl› 66 öğrenci kapasiteli Yat›l› Erkek Öğrenci Yurdu aç›lm›şt›r.
Ayr›ca 6 yatakl› bir Öğretmen Evi ve Lokali mevcuttur. ‹lçe nüfusunun okuryazar oran› 1937 y›l›na kadar oldukça düşükken 2008 y›l›nda bu oran % 98’e ç›km›şt›r. Okuryazar nüfusun % 45’i ‹lköğretim, % 30’u lise ve % 25’i yüksekokul
mezunudur. Son y›llarda ilçe merkezinde lisenin aç›lmas›ndan dolay› yüksekokul mezunlar›nda gözle görülür bir art›ş
olmuştur. ‹lçeye bağl› Gömürgen Kasabas›’nda 1 adet kütüphane bulunmaktad›r.
Kaynakça: Ahmet Uğur, Akk›şla, Fon Matbaas›,
Ankara t. y.; http://www.akkisla.gov.tr/http://
www.fotoajans.net/?q=akkisla, TÜİK 2007 say›mlar›.
GÜLBADİ ALAN

AKKIŞLA CUMHURİYET İLKOKULU
Günümüzde Akk›şla Öğretmen Evi olarak kullan›lan eser, bir bodrum kat üzeri ne tek kat l› ola rak in şa edil miş tir
(1935). Eserin kitabesi olmamakla birlikte, yöre sakinleri ilçedeki en eski okulun
bu ya p› ol du ğu nu be lirt mek te dir ler.
Okulun beden duvarlar›n›n köşelerinde
düzgün kesme taş, duvarlar›nda kaba
yonu moloz taş, taban döşemesinde ve
üst örtüsünde ahşap malzeme kullan›l-

Akkışla Cumhuriyet İlkokulu (Y. Özbek)

m›şt›r. Akk›şla Cumhuriyet ‹lkokulu doğu-bat› doğrultuda dikdörtgen olarak tasarlanm›şt›r. Doğu ve bat› kanatlar güney ve kuzey cephelerden biraz daha d›şa taş›r›lm›şt›r. Okula, kuzey cephenin
ortas›na aç›lm›ş yuvarlak kemerli an›tsal
olmayan bir kap›dan girilmektedir. Kap›
önünde ikisi duvara bitişik ikisi bağ›ms›z
kare kesitli dört ince ahşap direğin taş›d›ğ› üçgen al›nl›kl› bir sundurma yer almaktad›r. Sundurmal› sahnl›ğa üç yönden dört basamakl› bir merdivenle ç›k›lmaktad›r. Kap›dan girince geçilen mekân doğu-bat› doğrultuda dikdörtgen bir
koridordur. S›n›flara dağ›l›m bu koridordan yap›lmaktad›r. Koridorun kuzey
duvar›nda giriş kap›s›n›n iki yan›nda ikişerden yuvarlak kemerli dikdörtgen biçimli dört pencere aç›kl›ğ› görülmektedir. Koridorun güney kanad›nda üç s›n›f
bulunmakta olup yaklaş›k ayn› ölçülerdeki bu s›n›flar›n güney cepheleri üçer
pencereyle boşalt›lm›şt›r. S›n›flar doğubat› doğrultuda dikdörtgen planl›d›r.
Okulun doğu ve bat› kanad›nda güney
ve kuzey cephelerden d›şa taş›r›lan bölümlerinde de ikişer s›n›f bulunmaktad›r. Buradaki s›n›flardan güney taraftakiler kuzey taraftakilerden daha büyük
olarak tasarlanm›şt›r. Simetrik olarak
yap›lan bu düzenlemede güney taraftaki
s›n›flar›n yan duvar›na üçer, arka duva-
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r›na da birer pencere aç›lm›şt›r. Kuzey
taraftaki s›n›flar›n ise yan duvar›nda ikişer, ön ve girişe bakan duvarlar›nda da
birer pencere yer almaktad›r. Bütün
pencereler ayn› düzende yap›lm›şt›r.
Okulda tüm mekânlar›n üzeri alttan
kaplamal› düz ahşap tavanla örtülmüştür. Üst örtü, çinko levhalardan bir çat›yla kapat›lm›şt›r.
YILDIRAY ÖZBEK

di’nin derslerine devam edip Arapça,
sarf, nahiv, mant›k, kelam, hadis ve tefsir
okuyarak icazetname ald› (1908). Bir
müddet ‹stanbul’a giderek ilim tahsil etti.
Ticaret ve sanatla uğraşt›. Kayseri’ye dönünce Kayseri K›z Mektebi müderrisliğine tayin edildi (1919). Kayseri Umumi
Azal›ğ›’na seçildi (1921). 1922 y›l›nda ç›kan bir kanunla memuriyetle meclis azal›ğ›n›n birlikte yürütülemeyeceğinden,
meclis azal›ğ›ndan ayr›larak öğretmenliğe devam etti. Daha sonra Raşit Efendi
Kütüphanesine memur olarak tayin edildi (1925). Ayn› y›l Kayseri Merkez Vaizi
olarak atand› (1925). Uzun süre yapt›ğ›
bu görevi süresince Kayseri Taşç›oğlu
Kur’an Kursunun gelişmesine, Kayseri ‹l
Müftülüğünün modern bir binaya kavuşmas›na özel gayret sarf etti. Kayseri K›z›lay Şubesinin başkanl›ğ›nı yapt›. Özel dinî eğitim almak isteyen kişilere fahri olarak ders verdi (1945–1950). Kayseri
‹mam Hatip Okulu binas›n›n yap›lmas›na, hizmete aç›l›p eğitim faaliyetini sürdürmesine katk› sağlad›. Kayseri ‹l Müftülüğüne atand› (1950). Bu görevdeyken
vefat etti.
Eserleri: Nisayat› Mucibat
Kaynakça: KİMA

Akköy Barajı (B. Akbaş)

FEVZİ ERARSLAN

AKKÖY BARAJI
Yeşilhisar’da, Asarc›k Deresi üzerindedir. Baraj, sulama ve taşk›n önleme
amac›yla Devlet Su İşleri’nce 1967 y›l›nda yapılm›şt›r. Gövde dolgu tipi, toprak
ve kaya dolgu olup gövde hacmi 0.430
hm3tür. Yüksekliği 41,5 metredir. Sulama
alan› 946 hektard›r.
Kaynakça: www.dsi.gov.tr
YAYIN KURULU

AKSAKAL, HACI HÜSEYİN
Müderris, müftü (Kayseri, 1878– 6 Aral›k
1952). Babas› Seyit Ahmet Efendi, annesi
Havva Han›m’d›r. ‹lk tahsilini Mekteb-i
‹btidaiyede tamamlad›ktan sonra Poyraz
Medresesi müderrislerinden Salih Efendi’nin derslerine devam etti. Onun vefat›
üzerine Hac› Zekeriya Efendi Medresesi
müderrisi Külekçizade Hac› Ali Efen-

Hacı Hüseyin Aksakal

AKS

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

AKSEL, DOĞAN ÜMİT
Şair, yay›nc› (Kayseri, 1946 – Kayseri, 4
Nisan 2008). Gazetecilik ve matbaac›l›k
yapt›. Erciyes Yay›nlar›n› kurdu. Baz› gazetelerde sanat sayfas› yönetti. Onlar,
Hamleciler, Beşi Bir Yerde, ‹mece ve
Oluşum adl› antolojileri haz›rlad›. Kimi
şiirleri bestelendi.
Eserleri: Seni Unutmayacağ›m (1973);
Onlar (1974); Sevi; Nadas; Özgürlük Ezgisi; Yasak Sevi (1982); Bir Sensiz Sonbahar (1985); Sen Seversen (1987); Benim
Şark›lar›m (1989); ‹ki Tutsak (1990); Birisi Var; O Şark›; Nice Mutlu Y›llara; Senden Sonras›; Seni Unutamad›m
EM‹R KALKAN

AKSOY, MEHMET HALİT
Kayseri Valisi (‹brad›, 1882 – ?). Eğridir
Ortaokulunu ve Konya Lisesini bitirdi.
‹stanbul Hukuk Mektebinden mezun oldu. Belvine Kazas› Bidayet Mahkemesi
Genel Muavini olarak göreve başlad›
(1908). Avanus (1911) ve Keskin Kazas›
Bidayet Mahkemesi Başkanl›ğ› yapt›
(1914). ‹stanbul, Aksaray, Ayasofya Polis
Merkezinde memur olarak görev yapt›
(1917–1918). Keskin (1918) ve Eğridir Kazalar›’nda kaymakam olarak bulundu
(1919). ‹aşe Encümeni Heyet-i Teftişiye
Müdürlüğüne getirildi (1919). Bu görevin
ard›ndan Ayvac›k (1920), Ezine (1921)
Keskin Kaymakam› oldu (1923). Bu görevlerini müteakip Kozan (1924), Maraş
(1925), Bitlis (1926) Valiliğine atand›. Ankara Belediyesi muavinliğinin (1926) ard›ndan Denizli (1927), Zonguldak (1932),
Kayseri (1941) Valisi olarak görev yapt›.
Kayseri Valiliğinin ard›ndan tekrar Zonguldak Valiliğine atand› (1942) sonra
emekli oldu (1947).
Kaynakça : ‹çişleri Bakanl›ğ› Arşivi, 1176 numaral› Özlük Dosyas›.
YAYIN KURULU

AKSOY, METİN İLYAS
Kayseri Valisi (Kastamonu, 1939–). Ankara Atatürk Lisesinin Fen Bölümünü bitirdi (1959). Ankara Devlet Su ‹şleri Daire Reisliği Zat ‹şleri Müdürlüğünde memur olarak göreve başlad› (1958). Siyasal

Bilgiler Fakültesin den mezun oldu
(1963). Ankara’ya kaymakam aday› olarak atand› (1963). Dereli (1968), Espiye
(1969), Şenkaya (1971), Ilg›n (1973) Kaymakam› olarak görev yapt›. Üçüncü S›n›f
Mülkiye Müfettişliği’nden (1976), Birinci
S›n›f Mülkiye Müfettişliğine yükseldi
(1976), daha sonra da başmüfettişliğe
yükselerek Teftiş Kurulu Başkanl›ğ›nda
Müşavir Müfettişliği (1979) ve Teftiş Kurulu Başkanl›ğ› yapt› (1984–1985). Erzincan (1985–1991), Kayseri (1991–1992) vilayetlerine vali olarak atand›. Ard›ndan
Merkez Valiliği (1992), Olağanüstü Hal
(OHAL) Genel Sekreterliği (1996), ‹çişleri Bakanl›ğ› Müsteşar› (1997–1998), Samsun (1998–2000) ve Merkez Valisi
(2000) oldu, daha sonra Kamu Etik
Kurulu başkanı seçildi (2007). Mülkiyeliler Birliği ile Türk ‹dareciler Derneği
üyesidir. Evlidir.
Kaynak: ‹çişleri Bakanl›ğ› Arşivi, 9279 numaral› Özlük Dosyas›; Mücellidoğlu , Mülkiyeliler,
C. VII. s. 4322-4323.
YAYIN KURULU

AKSOYOĞLU, TAHSİN
Kayseri Valisi (Kütahya, 1920 –). Haydarpaşa Lisesini bitirdi (1939). ‹stanbul
Hukuk Fakültesinden mezun oldu
(1942–1943). Mürefte Nahiyesi’ne müdür
aday› olarak tayin edildi (1943). Sonra
Tekirdağ’a kaymakam aday› olarak görevlendirildi (1944). Ad›yaman (1946),
K›z›ltepe (1949–1953), Bozcaada (1955),
Akçakoca (1955), Bozdoğan (1957), Bolvadin (1960) Kaymakaml›klar›nda bulundu. Bolu Vali Muavini (1961), ard›ndan da Kayseri Valisi oldu (1964). Tetkik
Kurulu Başkanl›ğ› emrinde çal›şt› (1966),
ayn› Kurum’da Tetkik üyeliği yapt› (1971).
Daha sonra Merkez Valisi olarak meslek
hayat›na devam etti (1972).

Doğan Ümit Aksel

Mehmet Halit Aksoy

Tahsin Aksoyoğlu

Kaynakça: ‹çişleri Bakanl›ğ› Arşivi, 5327 numaral› Özlük Dosyas›.
YAYIN KURULU

AKSU, HÜSEYİN
Kayseri’ye sürülen Erzincan Milletvekili.
(Erzincan, 1893 – 12 Aral›k 1976). Uşağ›
aşiret Reisi Mir Hüseyinzade Seyyid Ali

Metin İlyas Aksoy
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Ağa’n›n oğludur. ‹lk ve orta öğrenimini
Erzincan Rüştiyesinde tamamlad›. Aileden toprak sahibi olarak tar›mla meşgul
oldu. Birinci Dünya Savaş›’nda aşiretten
derlediği milis kuvvetlerinin baş›nda Tercan-Erzincan aras›nda Ruslara karş› savaşt›. Millî Mücadele’nin başlamas›yla yörede asayişin korunmas› için önlemler ald›. TBMM’nin I. Dönem seçimlerinde Erzincan Milletvekili seçildi (1920). Milletvekilliği esnas›nda Seyyar Jandarma Komutanl›ğ›na getirildi. Milletvekilliği sonunda dört y›l Erzincan’da Meclis-i
Umumi Azal›ğ›, sekiz y›l Erzincan Cengice Nahiyesi Cumhuriyet Halk Partisi başkanl›ğ› yapt›. Ayr›ca Türk Tayyare Cemiyeti ve Ziraat Odas›nda üye olarak bulundu. Dersim ‹syan›’ndan sonra aşiretlerin bat›ya sürülmesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu karar›yla önce Kastamonu’ya (1938) daha sonra Kayseri’ye
(1940) sürüldü. Sürgünlerin sebebi olarak da 1926’dan 1938’e kadar süren Dersim ‹syan› gösterildi. Kastamonu sürgünü dönemindeki faaliyetleri hakk›nda
fazla bilgi yoktur. Ard›ndan Kayseri’ye
geliş karar› 1940’da ç›kmas›na rağmen
1941 y›l›n›n ilk aylar›nda Kayseri’ye geldi.
Buraya geldiğinde herhangi bir görevi ve
geliri yoktu. Burada Cumhuriyet Halk
Partisi il idaresiyle temas kurmuş olmas›na rağmen Erzincan’daki CHP üyeliğini
Kayseri’ye naklettirmedi. Burada geçici
olarak kurulmuş olan Bina Tahrir Komisyonu Reisliği yapt›. Bunun d›ş›nda
herhangi bir resmî görev yapmad›. Buradaki sürgünü Bakanlar Kurulu’nun 5 May›s 1947 tarihinde ç›kard›ğ› karara kadar
sürdü.
Kaynakça: Çoker, TPT (1919-1923), C. III. s. 378;
Salih Özkan, “Cumhuriyet Döneminde Sürgünler ve Erzincan Eski Milletvekili Hüseyin Aksu’nun Kayseri’ye Sürgün Edilişi”, KYTSB 4, s.
404-407.
YAYIN KURULU

Nafiz Akşehirlioğlu

AKŞEHİRLİ HAFIZ OSMAN EFENDİ
Müderris, müftü (Akşehir, 1734 – Kayseri, 1811). Babas› Akşehirli Mahmud’un oğlu Abdullah’t›r. Osman Efendi ilk tahsilini Akşehir’de tamamla d›ktan sonra,
1747’de Kur’an’› h›fzedip haf›z oldu. Ak-

şehir’de dört y›l kadar Arap, sarf ve nahviyle ilgili eğitim ald›ktan sonra, önce Afyonkarahisar’a, ard›ndan Konya’ya gitti.
Konya’da bir süre daha ilim tahsil ettikten sonra Kayseri’ye geldi. Burada bir süre durduktan sonra ‹stanbul’a gitti ve
1755’te, Rü’ûs-› Hümâyûn imtihan›na
(medrese mezunlar›n›n müderrislik imtihan›) girerek ehliyetini ispat ederek doğum yeri olan Akşehir’e geri döndü. Akşehir’de Reisü’l-kurra Sinoplu Haf›z Mustafa’n›n dersine devam ederek Kur’an’›n
yedi okunuş şeklini tahsil etti. Hâdim Kasabas›’nda meşhur âlim Hâdimli Müftü
Efendi’den Hayâlî’yi, Kad› Beyzâvî Tefsîri’ni ve diğer tefsirleri okuduktan sonra,
‹brad› Medresesi Müderrisliğine ard›ndan Akşehir Medresesi Müderrisliğine
tayin oldu. Burada bir müddet görev yapt›ktan sonra Kayseri’ye gitti. Kayseri’de,
müderris olarak hemen ilim yaymaya
başlad›. K›sa zamanda ders halkas›na
pek çok öğrenci kat›ld›. Olağanüstü bir
şöhret kazanmakla kalmad› ve Kayseri
Müftülüğü görevi de kendisine verildi.
Osman Efendi, 1799’da ikinci, 1808’de
ise üçüncü defa Kayseri Müftüsü olarak
görevlendirdi. Bu arada müderrislik görevini de b›rakmad›, birçok âlim ve icazetnameli talebe yetiştirdi.
Kaynakça: Koçer, Ulemâ, s. 38; A. Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler), s. 55-56.
ATABEY KILIÇ

AKŞEHİRLİOĞLU, NAFİZ
Belediye Başkan Vekili (Kayseri, 1886 –
Kayseri, 19 Ekim 1957). Babas› Arif Bey,
annesi Dürriye Han›m’d›r. ‹lk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamlad›.
Konya Hukuk Mektebinde başlad›ğ› öğrenimini ‹stanbul Hukuk Mektebinde bitirdi. Konya’da iken medrese eğitimi de
ald›. Hukuk Mektebini bitirince (1913)
Maraş’a savc› olarak tayin oldu. Askerlikten sonra Kayseri’de avukatl›k yapmaya
başlad›. Kayseri’de iki defa Belediye Başkanl›ğ› yapan Ahmet Hamdi Bey’in ilk
başkanl›ğ› zaman›nda Belediye Meclis
Üyeliğine seçildi. Ahmet Hamdi Bey’in
şehrin ileri gelenleriyle aras›nda ç›kan
anlaşmazl›klar sebebiyle başkanl›ktan is-
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tifa etmesi üzerine onun yerine vekâleten
Kayseri Belediye Başkanl›ğ›na atand›
(1922). Yaklaş›k sekiz ay vekâleten başkanl›k yapt›. Ahmet Hamdi Bey’in Kayserililer taraf›ndan ikinci kez Belediye Başkanl›ğ›na seçilmesiyle Belediye Başkanl›ğ›ndan ayr›ld›. Kayseri’de bir süre Baro
Başkanl›ğ› da yapt›. Evli ve dört çocuk
babas›yd›.

dirileri (10-11 Nisan 2003), (Doç. Dr. Ayhan Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. Hasan Ali Şahin ile birlikte), Kayseri ve Yöresi Tarih
Araştırmaları Merkezi Yayını, Kayseri
2003; Kayseri’nin 1910’lu Yıllarda Yayınlanan İlk Gazetesi Erciyes, (Metin ve Değerlendirme) (Yrd. Doç. Dr. Özen Tok’la
birlikte) Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kültür Yayınları, 2008.

Kaynakça: Day›oğlu, Belediye Başkanlar›, s. 2930; Çal›şkan, Kayseri Belediyesi, s. 71.
ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

YAYIN KURULU

AKTAN, ALİ
Öğretim üyesi, tarihçi (Kütahya/Simav,
1954). İlkokulu Kuşu Kasabasında bitirdi
(1964). Ortaöğrenimini İzmir İmam Hatip
okulu (1971) ve İzmir Namık Kemal Lisesi’nde tamamladı (1972). Ankara İlâhiyat
Fakültesinden mezun oldu (1977). Doktorasını Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde yaptı (1984). Daha
sonra yine aynı üniversitede İslam Tarihi
Anabilim dalında doçent oldu (1990). Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi
Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim
Dalında göreve başladı (1991). Aynı bölümde profesör oldu (1996). Evli iki çocuk
babasıdır.
Eserleri: Osmanlı Paleografyası ve Siyasî
Yazışmaları, Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı Yayını, İstanbul 1995; İslâm Tarihi (Başlangıçtan Emevîlerin Sonuna Kadar), Erciyes Üniversitesi Yayını, Kayseri 2003;
Yayına Hazırladığı Kitaplar: I. Kayseri ve
Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (11-12
Nisan 1996); (Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı
ve Yrd. Doç. Dr. Ramazan Tosun ile birlikte),Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi
Tarih Araştırmaları Merkezi Yayını, Kayseri 1997; II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (16-17 Nisan 1998),
(Yrd. Doç. Dr. Ayhan Öztürk ile birlikte),
Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları
Merkezi Yayını, Kayseri 1998; III. Kayseri
ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri
(06-07 Nisan 2000), Doç. Dr. Ramazan
Tosun ve Yrd. Doç. Dr. Ayhan Öztürk ile
birlikte), Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi Yayını, Kayseri 2000; IV.
Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bil-

AKTAN, GÜNTAÇ
Gazeteci, radyo ve televizyon muhabiri
(Kayseri, 1945–). Ankara ‹ktisadi Ticari
‹limler Akademisini bitirdi. Gazeteciliğe,
Kayseri Emel gazetesinde muhabir olarak başlad› (1964). Ülker ve Anadolu gazetelerinde çal›şt›. Kayseri Spor dergisini
yay›mlad›. Askerlik dönüşü TRT’de aç›lan s›navlar› kazanarak göreve başlad›
(1973). Muhabir olarak Diyarbak›r’a
atand›. 1977’de radyodan ayr›larak televizyona geçti. Televizyon Haberler Müdür Yard›mc›s›, TRT 2 Haber Müdür
Yard›mc›s› olarak çal›şt›. 1990 y›l›nda
Merkez Haberler Müdürlüğüne getirildi.
1999 May›s›’nda başlayan ‹mral› Davas›’n› baş›ndan sonuna kadar izleyerek halka duyurdu. 2001 y›l›na kadar 640 program yapt›. Sağl›k sorunlar› nedeniyle
program yap›mc›l›ğ›n› b›rakt›. TRT D›ş
Yay›nlar Başkan Yard›mc›s› olarak
emekli oldu (2008).

Güntaç Aktan

EM‹R KALKAN

AKTAN, REŞAT
Bakan, öğretim üyesi (Kayseri, 1917 –
1977). Kayseri ‹nönü ‹lkokulu, Tokat Ortaokulu ve Sivas Lisesinde okudu. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünde yüksek
öğrenimini tamamlad›. California Üniversitesinde (Berkeley) doktoras›n› tamamlad› (1950). Yurda döndüğünde Tar›m Bakanl›ğ› Ziraat ‹şleri Genel Müdür
muavinliğine atand›. Siyasal Bilgiler Fakültesinde asistanl›ğa başlad› (1951). Türkiye’de Ziraat Mahsulleri Fiyatlar› konulu teziyle doçent oldu (1954). Bu görevine
ek olarak TODA‹E’de Genel Müdür yard›mc›l›ğ› yapt› (1958). Ard›ndan profesörlüğe yükseldi (1960). Ayn› y›l Tar›m

Reşat Aktan
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Bakanl›ğ› Müsteşarl›ğ›na getirildi. Daha
sonra bu görevinden ayr›ld› (1962). Siyasal Bilgiler Fakültesi Bas›n ve Yay›n Yüksek Okulu Müdürlüğüne seçildi (1966).
Bu görevinin sonra ermesinden (1968)
sonra 38. Sadi Irmak Hükümetinde G›da-Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakan› oldu
(1974–1975).
Eserleri: Rize’de Çay (1946); Meyva ve
Sebzeleri Nas›l Kurutursunuz (1948); Agricultural Policy of Turkey with Special
Emphasis on Land Tenure (teksir, 1950);
Maliye Ders Notlar› (1953); Türkiye’de
Ziraat Mahsulleri Fiyatlar› (1955); Türk
Milli Geliri: 1938 ve 1948-1951 (ortak yay›n, 1955); Ekonomik ‹dare ve Planlaman›n Usulleri (1959); Müşterek Pazar Karş›s›nda Türkiye Ziraat› (1960); Analysis
and Assessment of the Economic Effects,
Public Law 480 Title (1965); Yönetimde
Başar› Esaslar› (1965); Türkiye Ziraat›nda Prodüktivite (1966); Türkiye ‹ktisad›
(1972); Türkiye’de Yüksek Verimli Buğday Türlerinin Yay›lmas› (1979).
Kaynak: Mücellidoğlu, Mülkiyeliler, C. III. s.
1215-1216; Prof. Dr. Reşat Aktan’a Armağan, An-

kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay›nlar›, Ankara 1982, s. VII.
YAYIN KURULU

AKYÜREK, AHMET REMZİ
Son Mevlevi şeyhlerinden (Kayseri, 1872
- Kayseri, 6 Kas›m 1944). ‹lim, irfan ve fazilet sahibi bir mutasavv›f ve şairdir. Kay-

Ahmet Remzi Akyürek bazı dostları ile, oturanlar: (sağdan) Suud Ebussuudoğlu, Tahir Olgun, Ahmet Remzi Akyürek, Zâhid Hasırcıoğlu, Abdülbaki Baykara; ayaktakiler: Hulusi Karadeniz, Baha Kâhyaoğlu
(İ. Kara Arşivi)

seri Mevlevihanesi’nde doğdu. Soyca
Mevlevi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ahmet Remzi’nin ceddi Seyyid
Süleyman Türâbî’dir. Kayserili olan Süleyman Türâbî Mevlânâ dergâh› postnişini Mehmed Said Hemdem Çelebi’nin
mürşididir. Süleyman Türâbî’nin Mevlânâ soyundan geldiği bilinmekle beraber
bunu ispat edecek elde herhangi bir belge yoktur. Remzî-nâme adl› eserin yazar›
Hüseyin Vassaf Bey bu hususu Ahmet
Remzi Dede’ye sormuş ve ondan ceddi
hakk›nda “Öyle bir Şeref-i manevileri
varsa yaz›lmamakla zayi olmaz” cevab›n›
alm›şt›r.
Konya’dan Kayseri’ye göçen Süleyman
Türâbî 1835’de Kayseri’de öldü. Mezar›
Mevlânâ’n›n hocas› Seyyid Burhaneddin
Hazretlerinin Türbesi’ndedir. Ahmet
Remzi Dede, Türâbî’nin mezar taş›ndaki
manzum kitabeyi dokuzar m›sral› k›talardan oluşan bir musammat (beyitleri kafiyeli dört k›s›mdan ibaret manzume) hâline getirdi. Seyyid Süleyman Türâbî’nin
oğlu Seyyid Ahmed Remzi el-Mevlevî’dir. Bu zat da Kayseri Mevlevihanesi’nde şeyhlik yaptı. 1865’te öldü, Seyyid
Burhaneddin Hazretlerinin Türbesi’nde
babas›n›n yan›na gömüldü. Seyyid Ahmed el-Mevlevî’nin oğlu Seyyid Süleyman Ataullah Efendi, Ahmet Remzi Akyürek’in babas›d›r. Süleyman Ataullah
1872’de Kayseri Mevlevihanesi’nde 50 y›l
şeyhlik yaptı, bir ara Kayseri Müftülüğü
görevinde de bulundu (Ahmet Remzi Dede, Topkap› Saray› Müzesi Türkçe Yazmalar Kataloğu No: 2711’deki mecmuadaki şiirlerinin sonunda aile şeceresini
yazm›şt›r).
Akyürek, s›byan mektebini ve rüştiyeyi
bitirdi, ayn› zamanda babas› Ataullah
Efendi’den ve eniştesi Göncüzade Nuh
Efendi’den özel dersler gördü. Ulemadan
Müridzade Ali Efendi’den icazetname ald›. Babas› Ataullah Efendi şair olmamasına rağmen şiir sever ve şiirlerin anlamlar›n› da bilirdi. Oğluyla yak›ndan ilgilenen
Ataullah Efendi okuduğu manzumelerle
oğlunu eğlendirmeye çal›şt›ğ› için küçük
yaşlardan itibaren ona şiir zevkini tatt›rdı. Babas›n›n okuduğu şiirlerden etkile-
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nerek kendisinde de şiir söyleme hevesi
uyanmaya başlad›. Küçük yaştan itibaren
yazd›ğ› şiirlerini, babas›n›n dostlar›ndan
Hisarl›kç›zade Salim Efendi ve Sami
Efendi düzelterek onun şiir ve edebiyat
zevkini geliştirdiler. ‹lk olarak Konyal›
Şem’î’nin Divan’›n› okuyarak şiir deneyimini art›rd›. Şair Sami Efendi, Ahmet
Remzi Efendi’ye ‹ran edebiyat›n›n ünlü
mutasavv›f şairi Câmî’nin eserlerini okutarak onun Farsças›n› geliştirdi.
‹bnül Emin Mahmud Kemal ‹nal’›n naklettiğine göre Ahmet Remzi Efendi rüştiyede şehadetnamesini ald›ğ› s›rada idare
meclisi üyelerinden Rifat Bey “Mevlevîdir sevdiğim her dem külâh eyler bana”,
m›sra›n› okuyunca Ahmet Remzi Efendi
derhâl “Sen külâh etme beyim kimse külâh etmez sana” deyivermiş. F›kray› nakleden ‹bnül Emin bu haz›r cevab›na bin
aferin demekten kendisini alamam›şt›r.
Ahmet Remzi Efendi, 1892’de ‹stanbul’a
giderek Dîvân-› Muhasebât’a mülaz›m
(stajyer) olarak devam etti. Bu arada Yenikap› Mevlevihanesi Şeyhi Celâleddin
Efendi’ye intisap edip el ald›. Daha önce
babas› taraf›ndan sikke giydirildiği hâlde
Celâleddin Efendi taraf›ndan yeniden
sikke giydirildi. Bu s›rada Ahmet Remzi
Efendi’nin Veled Çelebi (‹zbudak) yard›m›yla Fuzulî’nin bir gazeline yazd›ğ› tahmisi bast›r›ld›.
Ahmet Remzi Efendi ‹stanbul’da bir y›l
kadar kald›ktan sonra Kayseri’ye döndü.
Ahmet Remzi Efendi, ilim irfan sahibi,
Mevlevi ve şair bir zat olan Kayseri Mutasarr›f› Naz›m Paşa’n›n yard›m›yla Kayseri ‹dadisinde ahlak ve ulum-› diniyye
(din dersi) hocal›ğ›na tayin olundu. Bir
yandan da medreselerde okuyan ve kendini yetiştirmek isteyen talebelere Mevlânâ’n›n Mesnevî’sini, Şirazl› Sa’dî’nin Gülistan ve Bostan adl› eserlerini ve Farsça
tan›nm›ş baz› eserleri okuttu. Böylece
birçok gencin yetişmesine yard›mc› oldu.
Ahmet Remzi Efendi Meşrutiyet’in ilan›ndan sonra izinli olarak gittiği Konya’da Vahid Çelebi’nin isteği üzerine
Kayseri’deki görevinden istifa ederek
Konya’ya gitti. Dergâh›n camisinde her
sabah Çelebizadelere Mesnevî-i Şerif

Mevlevi Şeyhi Ahmet Remzi Dede (Akyürek) (İ. Kara Arşivi)

okuttu. Hatta Vahid Çelebi, Çelebizadelere “Bir şeyhzade sizlere Mesnevî okutuyor.” diye Ahmet Remzi Efendi’yi onlara
örnek göstermiştir.
Konya’da bir y›l kadar kald›ktan sonra
Kütahya Mevlevihanesi’ne şeyh vekili
olarak gönderildi. Kütahya’da gençlere
dersler verdi. Ramazan ay›nda her gün
ikindi namaz›ndan sonra Mesnevî okuttu. Kütahya’da dokuz ay kald›ktan sonra
Kastamonu Mevlevihanesi şeyhliğine tayin olundu (1909). Harap bir hâlde bulduğu Mevlevihane’yi tamir ettirdi, hücreleri temizletti ve bahçesini düzenletti. Şair ve Edip Süleyman Nazif o s›rada Kastamonu Valisidir. Ahmet Remzi Dede ile
ilk görüştüğünde “Meşihat›n›z pedermande midir?” (Babadan kalma m›d›r?)
diye sorar. O da “Hay›r Hudâ-dadd›r.
(Hay›r, Tanr› vergisidir); lehülhamd berhayatt›r ve Kayseri Mevlevihanesi şeyhidir.” diye cevap verir. Mevlevilik tarihin-
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Ahmet Remzi Akyürek kütüphanecilik yaptığı yıllarda (H. Mazıoğlu Arşivi)

de baba ile oğlunun ayn› zamanda iki ayr› tekkede şeyhlik yapmas›na pek rastlanmam›şt›r.
Ahmet Remzi Dede, Kastamonu Mevlevihanesi’nde şeyhlik yaparken Konya
dergâh› makam› Halep Mevlevihanesi’nin durumunu incelemesi ve o çevredeki tekkeleri de gözden geçirilmesi için
görevlendirdi. Bunun üzerine Halep’e
gitti. Ayr›ca Antep, Urfa, Şam, Kudüs şehirlerini dolaşt›, oralar›n ileri gelenleri ve
âlimleriyle de tan›şt›. 1913 tarihinde Halep Mevlevihanesi şeyhliğine atand›. Bu
Mevlevihane’nin işlerini yoluna koydu ve
o havalide zay›flam›ş olan Mevleviliği
canland›rd›. Halep Mevlevihanesi’nde
yap›lan ayinlere halk büyük ilgi gösterdi.
Bunlar›n aras›nda Museviler ve Ermeniler de vard›. I. Dünya Savaş› başlay›nca
Mücâhidîn-i Mevleviyye adl› gönüllüler
taburunun baş›nda bulundu ve Filistin
Cephesine, Şam’a ve Medine’ye gitti. Hz.
Peygamber’in türbesi Ravza-› Mutahhara’y› ziyaret etme mutluluğuna da erişti.
Kendisine Gönüllü Mevlevi Taburu’ndaki üstün gayreti dolay›s›yla Harp Madalyas›, Berat ve Nişan› verildi.
1924 tarihinde ‹stanbul’da Üsküdar Mevlevihanesi şeyhliğine atand›. O s›ralarda
Mevlevihane oturulamayacak kadar harap durumdayd›. Daha önce gittiği yerlerde yapt›ğ› gibi buran›nda her taraf›n›
onartm›şt›. Dostlar› yeni durum için sevinçlerini şiirlerle belirttiler. Yenikap›

Mevlevihanesi şeyhi Abdülbaki Dede’nin
tarih manzumesi Remzi Dede’nin odas›na as›ld›. Buradaki Şeyhliği süresince semahanede 15 günde bir ayin düzenledi,
belli günlerde camilerde Mesnevî-i Şerif
okuttu. ‹stanbul Meclis-i Meşâyih Üyeliği, Medresetülirşadda tasavvuf müderrisliği, Üsküdar Müftülüğü idaresinde tekkelere ait işlere bakan mecliste üyelik görevlerinde bulundu.
2 Eylül 1925 tarihinde tekke ve zaviyelerin kapat›lmas› üzerine Üsküdar Selimağa Kütüphanesi Başmemurluğuna (Müdürlüğüne) tayin olundu. Mevlevihane
hayat boyu olmak şart›yla kendisine verildi. Remzi Dede, Kütüphane’de yoğun
bir çal›şmaya girdi. Kitaplar›n tasnif ve
tanzimiyle uğraşt›. El yazmas› eserlere ait
fişler haz›rlatarak bunlarda eserin yazar›
ve konusuna ait önemli bilgiler verdi. ‹lgisini çeken Arapça birkaç eseri de Türkçeye tercüme etti. Mevlânâ yolunda kazand›ğ› engin insan sevgisi, derin bilgisi
ve öğretme aşk›yla kendisine başvuranlar›n müşküllerini halletti. Kütüphane’ye
gelen araşt›rmac›larla ilgilenerek yetişmelerine yard›mc› oldu.
1 Şubat 1937’de Selimağa Kütüphanesindeki görevinden istifa etti. Bu s›rada kendisi gibi eşi de yaşl› olup birbirlerine bakamayacak durumdayd›lar. Ankara’ya
yerleşerek üç k›z› ve torunlar›yla birlikte
rahat ve mutlu yaşad›lar. Bu arada şiir
yazmay› da b›rakmadı. Şiir onun için su
ve ekmek gibi aziz ve gerekliydi. K›zlar›,
torunlar› ve yeğenleri hakk›nda yazd›ğ›
şiirlerle zamanını geçirdi.
Ankara’da daha çok ortanca k›z› Lütfiye
C›ng›ll›oğlu’nun yan›nda kald›. Remzi
Dede bir gün yürüyüş yaptığı sırada
zamanın Milli Eğitim Bakan› Hasan Âli
Yücel’le karşılaştı. Ankara’da art›k k›zlar›nda kalmak zorunda olduğunu öğrenince “Bütün gün evde kalmaktan usan›rs›n›z. Ankara’da Eski Eserler Kütüphanesinde el yazmas› pek çok eser vard›r.
Orada sizin uzman olarak bulunman›z
çok yararl› olur.” diye teklifte bulunarak
kabul etmesini rica eder. Kitaplarla haş›r
neşir olmaktan ve ilim taliplerine yard›m
etmekten büyük mutluluk duyan Remzi
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Dede yaş›n›n ilerlemiş olmas›na rağmen
teklifi kabul eder. Eski Eserler Kütüphanesi o zaman, Atatürk Bulvar›’ndan
Ulus’a giderken sağda Kediseven Sokağ›’ndayd›. Kütüphaneler Genel Müdürü
Aziz Bey, Kütüphane Müdürü Hamdi
Bey’dir.
Ahmet Remzi Dede, Türkçeyi en iyi bilenlerdendir. Onda engin bir Türkçe sevgisi vard›. Divan edebiyat› tarz›ndaki şiirlerinde Arapça ve Farsça sözcükler ve
tamlamalar bulunmakla beraber dili sağlam, ifadesi Türkçedir. Türkçeyi bütün
zenginliği ve anlam incelikleriyle kullandı. Atasözleri, deyimler, konuşma kal›plar›, hatta bazen mahallî sözcükler ve
söyleyişler bile gözünden kaçmam›şt›r.
Ahmet Remzi Dede’deki Türk dili sevgisi
onda güçlü bir Türklük ve milliyetçilik
duygusu meydana getirmiştir. Mevlânâ
gibi Ahmet Remzi Dede de Türklüğüyle
öğünmüştür. Atatürk’ten daima “Türk
Büyüğü” diye söz etmiştir. Atatürk’ün k›l›c› karş›s›nda Yunanl›lar›n ‹zmir’i terk
etmeleri üzerine şu en güzel beyti söylemiştir:
Çıkdı bir san’atlı târîh Lûtf-ı Hak oldu
delîl
Kaçdı “tîg-ı Mustafâ”dan işte Yunan-ı
sefîl
Ahmet Remzi Akyürek’i Kayserili hemşerileri son Osmanl› Mebuslar Meclisine
üye seçmelerine rağmen istifa ederek
gitmedi (1919). Ayr›ca Atatürk kendisine
milletvekilliği önermişse de Remzi Dede
yetişme tarz›n›n bu görev için elverişli olmad›ğ›n› belirterek özür dileyip kabul etmemiştir.
Ahmet Remzi Dede gayet zeki, bilgisi derin büyük bir âlim, son derece alçakgönüllü, gösterişten hoşlanmayan gerçek
bir mümin ve tam bir derviştir. ‹lme ve
terbiyeye önem veren, doğru sözlü, nur
yüzlü büyük bir insan ve güçlü bir şairdir.
‹lim okuyarak öğrenilir. ‹rfan da nefis terbiyesiyle kazan›l›r. Şairlik ise f›trîdir yani
Allah vergisi olup yarat›l›şta vard›r. Âlim,
arif ve şair olan Remzi Dede, divan edebiyat› şiirinin ve millî halk edebiyat›m›z›n

Ahmet Remzi Akyürekʼin Seyyid Burhaneddin
Türbesi bahçesindeki mezarı

zevkine sahipti. Şiirlerini hem aruz hem
de hece vezniyle yazdı. Divan edebiyat›
şiirleri “elsine-i selâse” Arapça, Farsça
sözcüklerle ve tamlamalarla yazdı. Farsça olarak yazd›ğ› Divançe’si henüz bas›lmam›şt›r. Aruz vezniyle ve ebced harflerinin say›s›yla tarih düşürmekte çok ustad›r. Tan›d›ğ› kişiler, özellikle Kayseri’nin
köklü aileleriyle âlimlerinin ölümlerine
tarih düşürmüştür. Bu arada kay›npederi
Feyzizade Feyzullah Efendi’nin* 1225/
1810’da ölü mü ne tarih düşürmüş tür.
Kendi k›zlar›n›n, torunlar›n›n ve yeğenlerinin, ayr›ca tan›d›ğ› dostlar›n›n çocuklar›na doğum tarihleri düşürmüştür. Kültür adamlar›m›z ve edebiyatç›lar›m›z için
tarihleri vard›r. Hasan Âli Yücel’in Milli
Eğitim Bakan› oluşunu manzum tarihle
tespit etmiş, Mehmet Âkif Ersoy’un, Abdülhâk Hâmid’in ve daha birçok şahs›n
ölümlerine tarih düşürdü.
Remzi Dede’nin gönlü her türlü yeniliğe
aç›kt›. Teknik ilerlemelerden yararlanarak yap›lan faydal› yap›lardan memnun
olup onlar için tarihler yazdı. Böylece
Remzi Dede yaşad›ğ› devri bütün yönleriyle şiirlerine aksettirdi.
Ahmet Remzi Dede’nin yaş› epeyce ilerlemiş olduğundan son nefesini ata, baba
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diyar›nda vermek arzusuyla Kayseri’ye
döndü ve orada hayata gözlerini yumdu.
Dedelerinin, babas› Şeyh Ataullah Efendi
ve kardeşi Şeyh Hüsameddin Efendi’nin
gömülmüş olduklar›, Mevlânâ’n›n hocas›
Seyyid Burhaneddin Muhakk›k-› S›rdân
Hazretlerinin Türbesi’ne defnedildi. Cenazede halk çok kalabal›k olup tabut parmaklar üzerinde taş›nd›. Şairlerden Nuri
Gencosman, Tâhirü’l-Mevlevî (Olgun),
avukat Bitlisli Hulûsi, Arif Nihat Asya,
Şevket Kutkan Ahmet Remzi Dede’nin
vefat›na manzum tarihler düşürdüler.
Onun ilminden ve edebî birikiminden istifade edenler aras›nda Süheyl Ünver, Feridûn Nafiz Uzluk, Saadettin Nüzhet Ergun, Nihat Çetin, Ziver Tezeren, Hakk›
Süha Gezgin, Arif Nihat Asya ve M. Kadir Keçeoğlu (Yaman Dede)’dur.* Özellikle Feridûn Nafiz Uzluk yedi y›l Dede
ile birlikte kalm›ş ve kitaplar›n› yazarken
Dede’den yararlanm›şt›r.
Ahmet Remzi Dede’nin yazd›ğ› eserlerinin hepsi bast›r›lmam›şt›r. Bas›lm›ş olanlar çok faydal› kitaplard›r. Bas›lm›ş eserlerinden biri olan Miftahü’l-Müellifin
Fihristi adl› eseri onun çok büyük bir sab›rla çal›şan bir ilim adam› olduğunu
göstermektedir. Bu eseri sayesinde Bursal› Mehmed Tâhir Bey’in üç cilt olan
Osmanl› Müellifleri’nden yararlanma
imkân› artmıştır.
Eserleri: Bas›l› olanlar: Manzum Kavâid-i
Fârisî (1898); Tuhfetü’s-Sâ’imîn (1898);
Âyîne-i Seyyid-i S›rdân (1898); Mir’ât-›
Zeyne’l-Âbidin (1899); Münâcât-› Hazret-i Mevlânâ (1917); Bir Günlük Karaman Seyahatnamesi (1908); Bergüzar
(1915); Tarihçe-i Aktâb (1912); Gülzâr-›
Aşk (1918); Reh-nümâ-y› Ma’rifet (1928);
Tuhfe-i Remzî (1925); Fihrist-i Hûb; Üslûb-i Mergûb; Miftâhü’l-kütüb ve Esâmî-i
Müellifîn Fihristi (1927); Zâviye-i Fukarâ
(1948); En-Nüshatü’ş-Şâfiyye fî-Tercemeti’s-Sohbeti’s Sâfiyye (1948); Mahbûbü’l-Ehibbe (1982). Bas›lmam›ş eserleri:
Kayseri Şairleri; Lübb-i Fazîlet; Tabs›ratü’l-Mübtedî ve Tezkiretü’l-Müntehî Tercümesi; Divan; Farsça Divançe.
Ahmet Remzi Dede’nin bas›lmam›ş olan
eserleri Hasibe Maz›oğlu’nun Ahmet

Remzi Akyürek ve Şiirleri (Ankara 1987)
adl› kitab›nda bulunmaktad›r.
Kaynakça: Maz›oğlu, ARAŞ, s. 78-79; ‹bnülemin, SATŞ, C. III. s.1429; Hüseyin Vassaf, Remzî-nâme, s. 9; Kalaç, Kitabım.
HASİBE MAZIOĞLU

ALÂEDDİN ALİ BEY
Eratna Devleti Sultanı (Kayseri, Ocak
1353 – Kazâbâd, Ağustos 1380) Babas›
Sultan G›yâseddin Mehmed* idi. Anas›
hakk›nda bilgi sahibi değiliz. Ünlü ‹slam
âlimi Kayserili Abdülmuhsin’den* ders
ald›. Babas› gibi zay›f iradeli, zevke ve eğlenceye düşkün bir şahsiyetti. Babas›n›n
şehit edilmesi üzerine, henüz on üç yaş›n› doldurmam›ş olan Ali Bey, 13 Ekim
1365 tarihinde “Sultanu’l-Azam Alâeddin” unvan›yla Eratnal› taht›na dördüncü sultan olarak oturtuldu. Babas› zaman›nda başlayan fitne ve kar›ş›kl›klar, ülkenin her taraf›na yay›ld› ve önlenemedi.
Asker-sivil, devlet-hükümet erkân› aras›nda ortaya ç›kan ikilik ve rekabet, ülkeyi korkunç bir anarşi içine soktu. ‹dari
düzen bozuldu, devlet otoritesi kalmad›,
hak ve adalet ortadan kalkt›, din ve diyanette sapmalar oldu. Cahiller, bilgili insanlara galip geldi. S›radan insanlar, yönetici oldu. ‹ktisadi ve zirai hayat çöktü.
‹lim ve kültür hayat› söndü. Köylü ve şehirli aras›nda hoşnutsuzluk had safhaya
ulaşt›. Sultan Ali bu duruma hâkim olamad›. Aslen Türk olduğu hâlde kendini
Moğol sayan Sultan, devlet ve hükümet
idaresini bir Moğol gence b›rakt›. O, Moğollar›n gözdesi olurken Türklerin kin ve
nefretini kazand›. Bu durum, Eratnal›
emîr ve valilerin başlar›na buyruk hareket etmelerine yol açt›. Bundan faydalanan Karamanl›lar Kayseri’yi işgal etti.
Sultan Ali, Sivas’a kaçt›. Sonra Kad› Burhaneddin Ahmed’in* Karamanl›lar› şehirden ç›karmas› üzerine tekrar Kayseri’ye döndü. Kad› Burhaneddin Ahmed
ile or tak se fer ler dü zen le di. Ç›k t› ğ›
Amasya seferinde vebaya yakaland› ve
öldü. Cenazesi Tokat’ta y›kan›p kefenlendi. Gerekli dinî, resmî tören yap›ld› ve
Kayseri’ye nakledildi. Babas›, dedesi ve
ninesinin gömülü olduğu Köşk Medre-
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sesi içindeki kümbete defnedildi. On beş
y›l hüküm sürdü ve öldüğünde yirmi sekiz yaş›ndayd›. ‹yi bir iz b›rakmad›. Sultan Alâeddin Ali’ye ait mermer kitabe,
Kayseri Etnoğrafya Müzesinde* bulunmaktad›r.
Kaynakça: Ahmed Tevhid, “Benî Eretna”, TOEM (1330), C. V, S. 25, s. 13-22; Esterâbâdî,
Bezm1, s. 79 vd.; Esterâbâdî, Bezm2, s. 86 vd.;
Faruk Sümer, “Anadolu’da Moğollar” SAD I
(1969), Ankara 1970, s. 124 vd.; ‹nâyetullah
Efendi, Eratna Tarihi, Süleymaniye Murat Molla
/Lala ‹smail ktp., nr. 744/7, vrk. 153-154; ‹smail
Hakk› Uzunçarş›l›, “Sivas-Kayseri ve Dolaylar›nda Eretna Devleti” Belleten XXXII/126
(1968), s. 181 vd.; Kemal Göde, Eratnal›lar
(1327-1381), Tarih Kurumu Yay›n›, Ankara 1994,
s. 102 vd.; Yücel, KBAD, s. 124 vd.
KEMAL GÖDE

ALÂEDDİN ALİ BEY
(ÇELEBİ-ZEYNEL ÂBİDÎN)
Kad› Burhaneddin Devleti Hükümdar›
(1385–Kayseri, 1442). Kad› Burhaneddin’in öldürülmesinden hemen sonra
tahta kimin geçeceği meselesi ortaya ç›kt›. Sultan’›n hayatta kalan tek oğlu Alâeddin Ali Bey idi. Devlet erkân› ve emîrler,
henüz çocuk yaşta olmas›na rağmen bu
şehzadeyi hükümdar ilan etti. Bu durumu f›rsat bilen Akkoyunlu Kara Yülük
Osman Bey, Sivas şehrini muhasaraya
başlad›. Bunun üzerine yeni hükümdar
Alâeddin Ali Çelebi, Kara Tatar Bey’inden yard›m istedi. Kara Tatarlardan Sivasl›lara yard›m için kalabal›k bir kuvvet
geldi. Kitab-› Diyarbakriyya’ya göre gelen bu kuvvet, Tatarlar ile Türkmenler
aras›nda Sivas-Karabel aras›ndaki mevkide meydana gelen çarp›şmada Tatar
kuvvetleri yenilerek geri çekildi. Kara
Yülük Osman Bey’de bu olay üzerine
tekrar şehri muhasaraya başlad›. Bu durum karş›s›nda güçsüz kalan Sivasl›lar,
şehirlerinin Türkmenler taraf›ndan yağmalanmas›ndan ve yaklaşan Timur tehlikesinden korkmuş olacaklar ki Osmanl›
Padişah› I. Bayezid’e haber göndererek
yard›m istediler. Bunun üzerine daha önce Amasya’y› alm›ş olan I. Bayezid, büyük oğlu Süleyman Çelebi’yi mühim bir
kuvvetle Sivas’a gönderdi. Akkoyunlu
Kara Yülük Osman Bey mağlup edildi.

Şehir de Süleyman Çelebi’ye teslim oldu.
Alâeddin Ali Bey ise, Sivas’›n Osmanl›lar
taraf›ndan işgalinden sonra eniştesi Dulkadiroğlu Nas›ruddin Mehmed Bey’in
yan›na gitti. Burada bulunduğu s›rada
eniştesiyle Karamanoğlu ‹brahim Bey
aras›nda meydana gelen savaşa kat›ld›
(1435–1436). Daha sonra Osmanl› hizmetine girdi. Ümera s›n›f›ndan ûlema s›n›f›na geçen Alâeddin Ali Çelebi, baba,
dede yurdu ve ayn› zamanda valilik yapt›ğ› Kayseri’ye yerleşti. Burada büyük
hürmet ve itibar gördü. Babas›ndan ve
kendinin k›sa süren sultanl›ğ›ndan dolay›
“Sultan” ve ûlema s›n›f›nda eserler vererek kabul gördüğü içinde “İmam” unvan›n› alarak “‹mam Sultan” olarak an›ld›.
Alâeddin Ali yahut Kayseri’de bilinen
diğer adı ile Zeynel Âbidîn 1442 y›l›nda
Kayseri’de öldü. Alâeddin Ali Bey’in ad›na telif edilmiş Tuhfe-i Alâi ad›nda Farsça lügat olduğu kaynaklarda belirtilmektedir.
Kaynakça: Yücel, ABHA-II, s. 204-206; Erkiletlioğlu, Geniş Kayseri, s.285.
YAYIN KURULU

ALÂEDDİN ALİ ESVED (Kara Hoca)
Âlim (öl. 1398). Doğum tarihi belli değildir. Genç yaş›nda ‹ran’a gitmiş. Burada
ilim tahsilini ikmal ettikten sonra Anadolu’ya döndü. Onun Kayseri ile alakas›, ilk
Osmanl› müderrisi ve emîni olan Davûd
el Kayserî’nin* çağdaş› ve takipçisi olmas›ndand›r. Erken dönem Osmanl› âlimlerinden Mevlânâ Taceddin Kürdî vefat
edince, ‹znik Medresesi müderrisliğine
Gazi Sultan Orhan Bey taraf›ndan tayin
edildi. Medresede ders verirken, ayn› zamanda telif ve tasnif işleriyle de meşgul
oldu. Bu cümleden olmak üzere f›k›h
mecmuas› Vikâye’ye Müşkilât-› furû’ ve
madelât-› f›kh ad›yla şerh yazarak anlaş›lmas›n› kolaylaşt›rdı. Şakâyik-i Numâniye
müellifi bu şerhin iki cildini de görmüştür. Uzunçarş›l›’ya göre Künûzu’l-envâr
ile Mecmaü’l-fuâd adl› f›k›h kitaplar›n›
Sultan Murad Hü davendigâr (1362–
1389)’a, Şerh-i müşkilât-› Kur’ân ile Şerh-i
müşkilât-› ehadîs unvanl› eserlerini de
şehzadeliğinde Y›ld›r›m Bayezid Han
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(1389– 1402)’a, Haşiye-i Tefsîr-i Keşşâf’›
da Vezir-i Azam Çandarl› Halil Hayreddin Paşa’ya ithaf etti. Usul-i f›k›hla ilgili
Muğnî adl› kitab› da şerh etti.
Alâeddin Ali Esved’in kabri ‹znik’te, Şerefzade Mahallesi’ndedir. Kabir kitabesinden anlaş›ld›ğ›na göre babas›n›n ad›
Ömer’dir. Devrin ünlü mutasavv›flar›ndan Cemaleddin Aksarâyî’den de yararlanan Alâeddin Ali Esved’in Künûzu’lenvâr adl› eserinin 1423 tarihli bir nüshas› Nuru Osmaniye Kütüphanesinde mevcuttur.
Kaynakça: Bursal›, OM 1,C. I. s. 351; Uzunçarş›l›,
OT, C. I. s. 536; Mecdi Mehmed Efendi, Şakâyik-i Numâniye ve Zeyleri (Hadaiku’ş-Şakâyik),
hzl. Abdülkadir Özcan, Çağr› Yay›nlar›, ‹stanbul
1989, I. s. 29-55.
MUSTAFA KESKİN

ALÂEDDİN ERATNA
Devlet kurucusu, hükümdar (? – Kayseri,
1352). Aslen Doğu Türkistanl› bir Uygur
Türk’üdür. Ad›n›n yaz›l›ş› ve okunuşu da
farkl›d›r. Uygur Türkçesinde “‹ri inci,
cevher, k›ymetli taş” anlam›ndad›r. Eratna da iri yar› olduğundan bu isim verilmiş olmal›. Babas› ‹lhanl› emîrlerinden
Taycu Bahşi (Müslüman ad›yla Kayseri
Emîri Cafer Bey) ve anas› Tükelti Hatun’dur. Eratna’n›n Tar›mtaz, Sünüktaz,
Ebu Feridun ve Burak Bey olmak üzere
dört erkek, biri Karamanoğlu, diğeri Timurtaş ile evlendikleri bilinen iki de k›z
kardeşi bulunmaktad›r. Sülipaşa, Ağa diye an›lan Toğa Hatun ve ‹sfahanşah adlar›nda üç de eşi vard›. Eratna yaş s›ras›yla;
Şeyh Hasan, Cafer ve Mehmed Beyler olmak üzere üç erkek çocuğa sahipti.
Eratna, emîrlik döneminde, çocukluğundan beri ‹lhanl› Saray›’nda önemli hizmetlerde bulundu. Olcaytu Han zaman›nda Anadolu’da bulunan Moğol ordusu f›rka komutanl›ğ› yapt› ve önemli
emîrler aras›na girdi. Ebu Said Bahad›r
zaman›nda ise Eyalet Naz›rl›ğ› görevinde
bulundu. Çobanl› Emîr Çoban’›n itimad›n› kazand›. Emîr Temürtaş’a k›z kardeşini vererek ona naip oldu. Merkezi Kayseri olan ‹lhanl›lar›n* Anadolu Genel Valiliğini, M›s›r’a iltica eden eniştesi Temürtaş’tan vekâleten devrald› ve bu göre-

vi başar›yla yürüttü.
Emîr Eratna, Umumi Valilik döneminde;
Celayirliler, Memluklular, Dulkadirliler,
Karamanl›lar ve Çobanl›lar ile ilişkiler
kurdu. ‹lhan Said Bahad›r, 1328’de Celayirli Şeyh Hasan’› Anadolu Valiliğine tayin etti. Şeyh Hasan, bu görevi üzerine almay›p bağl›l›ğ›na güvendiği Eratna’y› vekil b›rakt›. Emîr Eratna durumu çok iyi
idare ederek ‹lhan Ebu Said Bahad›r’a
olan bağl›l›ğ›n› korudu ve Anadolu’yu
adaletle idare etti. Kald›ğ› naiplikte Emîr
Eratna, merkez seçtiği Sivas’ta devlet kurma yolunda faaliyetlerini sürdürdü. Ebu
Said Bahad›r Han’›n 1335’te ölümünden
sonra Celayirliler ve Memluklulara bağl›
kald›. Dulkadirliler ve Çobanl›lar ile aras› aç›ld›. Çobanl› Şeyh Hasan’a karş› kazand›ğ› Karanbük zaferiyle (1343) Emîr
Eratna, istiklalini elde etti ve “Alâeddin”
unvan›yla Eratnal› Sultan› oldu. Önce Sivas, daha sonra Kayseri merkez olmak
üzere, kendi ad›na hutbe okutup sikke
kestirdi. Sultan Alâeddin Eratna, Anadolu içinde ve d›ş›nda komşu beylik ve devletlerle olan münasebetlerinde ak›ll› ve
dirayetli bir siyaset takip ederek varl›ğ›n›
tehlikeye atmad›. Orta Anadolu’da ‹lhanl›lar›n y›k›lmas›yla kurduğu devleti, Celayirli Şeyh Hasan’a ve Melik Eşref’e, hatta
Türkmen Beyleri’ne karş› zaman zaman
Memluklular›n desteğini ustaca kullanarak devam ettirdi. Böylece Sultan Alâeddin Eratna, Anadolu Beylikleri ve komşu
devletler aras›nda ününü duyurdu ve
kendini tan›tt›. Sultan Eratna’ya tâbi emîr
ve beylerden hiçbiri ona asla itaatsizlik
etmediler.
Türk tarihinin Beylik ler Döneminde
1327’den 1352’ye kadar çeyrek yüzy›l
“emîr”, “noyan”, “umumi vali”, “sultan”
olarak önemli görevler yaptı. Hâkim olduğu topraklarda kültür ve imar faaliyetlerinde bulundu. Sultan Alâeddin Eratna
18 Şubat 1352 tarihinde Kayseri’de vefat
etti. Eşi Sülipaşa Hatun için 1339’da yapt›rd›ğ› Kayseri Köşk Medresesi* avlusundaki türbeye defnedildi. Tecrübeli bir asker ve devlet adam› olmas›n›n yan› s›ra
dindar, iyiliksever, adil ve âlim bir sultan
olan Alâeddin Eratna, bu özellikleri ve
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sakal›n›n seyrek oluşu sebebiyle halk aras›nda “Köse Peygamber” lakab›yla ün kazand›.
Kaynakça: Abdullah Kâşanî, Tarih-i Olcaytu,
Süleymaniye Ayasofya ktp., nr. 3019, vr. 139b;
Ahmed Tevhid, “Benî Eretna”, TOEM (1330),
V/25, s. 13-22; Esterâbâdî, Bezm1, s. 79 vd. ve Esterâbâdî, Bezm2, s. 86 vd.; Faruk Sümer, “Anadolu’da Moğollar” SAD I (1969), Ankara 1970,
s. 20 vd.; H. Edhem, Kayseriyye, s. 111-116, ayn›
eser: H. Edhem, Kayseri (Göde), s. 132-142; ‹.
Hakk›, R. Nafiz, Sivas Şehri, ‹stanbul 1928, s. 6276; ‹nayetullah Efendi, Eratna Tarihi, Süleymaniye Murat Molla /Lala ‹smail ktp., nr. 744/7,
vrk. 153-154; ‹smail Hakk› Uzunçarş›l›, “SivasKayseri ve Dolaylar›nda Eretna Devleti”, Belleten XXXII (1968), S 126, s. 161-189; Kemal Göde, Eratnal›lar (1327-1381), Tarih Kurumu Yay›n›, Ankara 1994, s. 17 vd.; Kemal Göde, Sultan
Alâeddin Eratna, Ankara 1990, s. 1-72; Şebânkâreî, Mecmau’l-Ensâb, Süleymaniye Yeni Cami
ktp., nr. 909, vr. 275a-b; Yücel, KBAD, s. 22 vd.;
Yaz›c›zade Ali, Selçukname, Topkap› Revan Bölümü, nr. 1391, vr. 445b-446a.
KEMAL GÖDE

ALÂEDDİN KEYKUBAD I
Anadolu Selçuklular›n›n onuncu ve en
büyük hükümdar› (1220–1237). I. Alâeddin Keykubad Kayseri’ye büyük alaka
duymuş ve şehri devletinin as›l başkenti
olarak kullanmıştır. Halk›n “Uluğ Keykubad” ve “Sultan Alâeddin” olarak and›ğ›
büyük Sultan, Osmanl›lar›n 10. Hükümdar› Kanuni Sultan Süleyman gibi Türk
tarihinin büyük simalar›ndan biridir.
Şehzadeliği s›ras›nda Tokat Valisi iken,
babas› I. G›yâseddin Keyhüsrev’in 1211 y›l›nda Bizans ile yapt›ğ› Alaşehir Muharebesi’nde şehit olmas› üzerine, ümeran›n
karar›yla ağabeyi I. ‹zzeddin Keykavus’un Kayseri’de tahta ç›kmas›na karş›
ç›kt›. Ordusu ile Tokat’tan Kayseri’ye gelerek ağabeyini burada kuşatt›. Ancak
Keykavus’un yan›ndaki devlet erkân›n›n
tedbirleri nedeniyle teşebbüsünde muvaffak olamayarak Ankara’ya çekildi, bir
y›l sonra da devletin kuvvetlerine burada
teslim oldu ve ağabeyi onu öldürmeyerek
Malatya yak›n›nda bir kaleye hapsetti.
Keykâvus’un 1220 y›l›nda evlats›z olarak
vefat› üzerine Alâeddin Keykubad emîrler
taraf›ndan saltanata davet edildi. Malatya’dan Sivas’a gelip ağabeyinin türbesinin

Alâeddin Eratna adına basılmış altın sikke (İstanbul Arkeoloji Müzesi)

bulunduğu bu şehirde birkaç gün kald›ktan sonra, Kayseri’de merasimlerle karş›lanarak başkent Konya’da tahta ç›kt›.
Saltanat› boyunca başkent Konya’dan
çok, Selçuklular›n “Dârülfeth” dedikleri
Kayseri’de kald› ve yapt›rd›ğ› yeni sarayla burayı âdeta devletin ikinci başkenti
hâline getirdi. Bilhassa yaz mevsimlerinde, devletin idaresi ve elçilerin kabulü
burada olurken seferlere de yine buradan
çıkıldı. Saltanat›n›n ilk y›l›nda ç›km›ş olduğu Alanya (Alâiye) Seferi neticesi bu
şehri fethetti ve şehrin valisi Kyr Vart’›n
k›z›yla antlaşma gereği evlendi. Her ne
kadar devrin Selçuklu tarihçisi bu k›za
Kyr Vart’›n kölelerinden biri diyorsa da
Sultan’›n bu k›zla alakal› özel antlaşma
yaparak zevceliğe kabul etmesi onun herhangi bir köle olmad›ğ›n›, Kyr Vart’›n
antlaşmayla verdiği k›z› olduğunu gösterir. Selçuklularda Mahperi ismini alan fakat halk taraf›ndan kendisine büyük melike manas›nda Hunat (Huand) Hatun* ismi verilen bu hay›rsever Hatun, Alâeddin
Keykubad’dan sonra tahta ç›kan II. G›yâseddin Keyhüsrev’in annesi olup kocas›
gibi o da hayat›n›n çoğunu Kayseri’de geçirdi ve burada güzel eserler vücuda getirdi. Alâeddin Keykubad, Alanya’n›n fethinden sonra k›ş mevsimlerini bu güzel
beldede, bazen de Antalya’da geçirdi.
1223 y›l›nda otoriteleri, kendisini rahats›z
eden ve söz geçirmekte zorland›ğ› devletin ileri gelen tecrübeli emîrlerini, Kayseri merkezinde (‹ç Kale’nin kuzeyinde,
meydanda) bulunan ve Devlethane* denilen saraya davet ederek bunlar›n birçoğunu ortadan kald›rd›. Böylece idarede
tam hâkimiyeti ele alarak yeni seferlere

I. Alâeddin Keykubad adına
1220 yılında Kayseriʼde
basılmış sikkenin ön ve arka
yüzü (M. Çayırdağ Arşivi)
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girişti. Adana Sis (Kozan)’deki Ermeni Devleti’ni
kendine bağlad›ktan sonra
1226 y›l›nda doğudaki Eyyubi ve Artuklular üzerine yürüdü; buralarda birçok kale
fethedip esirler alarak Kayseri’ye döndü. Sefer sonunda Artuklular›n elçile rini
burada kabul etti.
1227 y›l›nda M›s›r Eyyubi
Hükümdar› Melik Adil’in
k›z› Gaziye (Melike Adile)
Alâeddin Keykubad I. Dönemine ait bir kitabe Hatunu* Malatya’ya getirteAnlamı: “Bu mübarek yapı Keyhüsrevʼin oğlu rek burada evlenen Sultan
şahların en büyüğü âlemdeki sultanların efendisi
halifenin delili, fatih, büyük sultan Alâeddin için diğer şehirlerde olduğu
Keykubadʼın emriyle 621 senesi aylarında tamam- gibi Kayseri’de de düğün
landı.” (M. Çayırdağ)
merasimleri yap›ld› (Bu han›m›n mezar›, Kayseri’de
Çifte Kümbet* ismi ile an›lan türbededir). Ayn› y›l Kayseri’de şimdiki Şeker Fabrikas› Gölü’nün çevresinde yazl›k Keykubadiye Saray›’n›* yapt›rd›.
1228 y›l›nda Erzincan Mengücek Hükümdar› Davud Şah’›n elçilerini ve sonra
da kendisini Keykubadiye Saray›’nda kabul etti. Misafirlerine saray arkas›ndaki
Meşhed Ovas›’nda* nam›na eğlenceler
tertip edip anlaşmalar yapan Sultan, Davud Şah’›n daha sonra anlaşmalara uymamas› üzerine ayn› y›l Kayseri’den hareketle Erzincan’a vard› ve bu devleti ortadan kald›rarak topraklar›n› ülkesine
katt›. Konya’da Beyşehir Gölü üzerine,
Kubadâbâd ismini alan ikinci bir saray›n
yap›lmas›n› emreden Sultan, yine Kayseri’de Keykubadiye Saray›’ndan Kastamonu Uç Beyi Hüsameddin Çoban’›, K›r›m
Seferi’ne sevk etti ve orada Suğdak ve civar›n› fethettirdi. Ayr›ca Karadeniz sahillerine tecavüzlerde bulunan Trabzon
Rumlar›n› itaate almak için Trabzon’u da
muhasara ettirdi.
Orta Asya’da ortaya ç›kan ve Türk-‹slam
dünyas› için büyük tehlike teşkil eden
Cengiz Han – Moğol ‹stilas›’na karş› mücadele ederek Kafkasya’ya çekilen Harezmşah Türk Hükümdar› Celaleddin
Mengüberti’nin tehlike karş›s›nda ittifak
I. Alâeddin Keykubadʼın Kubateklif eden ilk mektubunu Kayseri Saradâbâd Sarayında bulunan çini
y›’nda alan Sultan, cevabi mektubunu ve
üzerine işlenmiş resmi

elçilerini karş›l›k olarak gönderdi. Bu
tehlike karşısında Kayseri, Sivas ve
Konya surlarını tahkim ettirdi. Buna ait
Kayseri İç Kale surları üzerinde tarihsiz
bir kitabesi bulunmaktadır. Yine kendi
yaptırdığı ilave surların üzerinde de
hangi binaya ait olduğu belli olmayan H
621 (M 1224) tarihli bir kitabesi daha
vardır. Bu dostluk gösterileri birçok defa
tekrarlanm›ş ise de Celaleddin’in Selçuklular›n müttefiki olan Eyyubilerin elindeki Ahlât’› zapt ve tahrip etmesi ve Selçuklu Erzurum Meliki Cihanşah ile Alâeddin
Keykubad’a karş› ittifak yapmas› üzerine
Keykubad haz›rlad›ğ› orduyla Kayseri’den harekete geçip 10 Ağustos 1230’da
onu ve müttefiklerini Erzincan yak›n›ndaki Yass›çimen’de büyük bir mağlubiyete uğratt›. Savaş sonras› büyük ganimetler elde eden Sultan, Erzurum Melikliğini de ortadan kald›r›p şehir ve civar›n›
merkeze bağlad›. Bu arada Moğollar karş›s›nda mücadele eden Harezmşah’›n gücü de s›f›ra indi. Zaferi müteakip Kayseri’ye dönen Sultan, burada şehir halk› taraf›ndan büyük merasimlerle karş›land›.
1234 y›l›nda Selçuklu ülkesine tecavüzlerde bulunan Eyyubi ve Artuklular› sevk ettiği orduyla Harput’ta (Elaz›ğ) mağlup
eden Sultan, 1235 y›l›nda Güneydoğu
Anadolu’da Eyyubilerin elinde kalan kaleleri ele geçirmek için emîrlerin ve ordunun Kayseri Meşhed Ovas›’nda toplanmas›n› emretti. Bu arada çok sevdiği kumandan Kemaleddin Kamyar’›* da, devletin başkenti durumuna gelmiş bulunan
Kayseri’nin subaş›l›ğ›na tayin etti. Kayseri’den Eyyubiler üzerine yürüyüşe geçen
Sultan, Urfa’yı ve diğer bazı şehirleri ald›ktan sonra k›ş›n yaklaşmas› üzerine Kayseri’ye döndü ve civar hükümdarlara fetihlerini haber veren fetihnameler gönderdi.
1237 y›l› başlar›nda Moğol Han› Ogeday
(Oktay) Han’dan gelen elçileri Kayseri
Saray›’nda kabul eden Sultan, Han’›n
kendisini “il”, yani bağ›ml› devlet olmaya
davet eden mektubunu, Moğol belas›na
bulaşmamak için, kabul ettiğini belirten
bir mektupla cevaplad›. Bu arada kendisiyle ittifak yapmak isteyen bir k›s›m Eyyubi meliklerinin elçileri de Kayseri’ye
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geldi. Kayseri’de onlarla birlikte Abbasi
Halifesi’nin, Moğollar›n ve H›ristiyan
krallar›n da elçileri bulunuyordu. Bu arada Ramazan Bayram› gelmiş ve bayram›,
Meşhed Ovas›’nda ordunun merasimi,
çeşitli gösteriler ve oyunlarla; elçiler, devlet adamlar› ve halka verdiği ziyafetlerle
geçiriyordu. Ancak bayram›n dördüncü
günü (31 May›s 1237) yediği yemekten zehirlenerek 45–46 yaşlar›nda hayat› sona
erdi. Cesedi burada mumyalan›p Konya’ya, ecdad›n›n türbesi olan Alâeddin
Camii avlusundaki Kümbethane’ye gönderildi. Cesedin mumyalanmas› esnas›nda ç›kar›lan iç organlar›’nın, Kayseri’de
Keykubadiye Saray›’nda defnedildiğine,
böylece Keykubad’›n da Osmanl› padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman’ınki gibi iki yerde mezar›n›n olduğuna inan›l›r. Nitekim saray›n kal›nt›lar› aras›nda
hâlâ mevcut olan ve halk›n Keykubad’›n
türbesi olduğunu söylediği üst kat› y›k›lm›ş dört ayakl› bir yap› bulunmaktad›r.
Büyük Sultan Keykubad’›n ölümünden
sonra devlet işleri kar›ştı, onun veliaht
olarak tayin ettiği Adile Sultan’dan olan
ortanca oğlu K›l›çarslan değil de Hunat
Hatun’dan olan büyük oğlu Keyhüsrev,
emîrlerden baz›lar›n›n ihtilaliyle tahta
ç›ktı. Genç Sultan’›n liyakatsizliği sebebiyle k›sa sürede Anadolu, Moğol ‹stilas›’na uğray›p devlet tam manas›yla bağ›ml› hâle geldi.
Keykubad Dönemi içerisinde Kayseri’de
yukar›da bahsi geçen surlar ve saraydan
başka, bizzat Sultan taraf›ndan Sivas yolu
üzerine Sultan Han›* yapt›r›ldı. Maraş ve
Malatya yolu üzerine, emîrlerden Celâleddin Karatay* taraf›ndan Karatay Kervansaray›’nın* yapımına başlanıldı. Yine
uzmanlar›n görüşüne göre Hunat Hatun
taraf›ndan, Sultan’›n ölümü ve oğlu II.
G›yâseddin Keyhüsrev’in tahta ç›kmas›
üzerine 1238 y›l›nda yap›lan Hunat Camii* Külliyesi’nden olan Hunat Medresesi ve Hamam›* da Keykubad taraf›ndan
yapt›r›ldı.
Kaynaklar: ‹bn Bîbî, el-Evamir, C. I; Turan, SZT,
s. 293, 302; Osman Turan, “Keykubad I” mad.,
‹A C.VI. s. 646-647; M. Zeki Oral, “Kayseri’de
Keykubadiye Saraylar›”, Belleten, S. 68, s.
501,517; H. Edhem, Kayseri (Göde); Oktay Asla-

napa, Türk Sanat› II, s. 155; Haluk Karamağral›,
“Kayseri’de Hunad Camii’nin Restorasyonu”,
‹lahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXI, s. 199 vd.; Çay›rdağ, KTA, s. 28-37.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

ALACA KÜMBET
Hu nat külliyesinin gü ne yin de, Ta las
caddesi üzerinde, Yoğunburç’un karş›s›ndadır. ‹nşa kitabesi olmayan eserin
XIV. yüzy›l›n sonu veya XV. yüzy›l›n baş›nda inşa edildiği söylenebilir. Eser, kübik bir gövdenin üst k›sm›n›n pahlanmas›yla elde edilen sekizgen kenarl› kasnak
üzerinde yükselen içten kubbe d›ştan piramidal külahla örtülüdür. Yap›da tamam›yla kesme taş kullan›lm›şt›r. Türbenin bat› cephesindeki dikdörtgen pencerelerin üst k›sm›nda yat›k dikdörtgen
şeklinde yer alan, kabartma olarak tek sat›r hâlinde düzenlenen kitabede; “Bu türbe merhum Emîr Sadreddin Ömer bin
Cemaleddin Muhammed’indir” şeklinde
ibare yer almaktad›r. Kitabenin bir bölümü ve tarih k›sm› tam olarak okunamam›şt›r. Tarih kısmında yüzler hanesinde
5, onlar hanesinde ise 8 rakamı okunabilmiştir. Dolayısıyla eser 580’li yıllarda
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ALA

/ 91

92 /

ALA

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

inşa edilmiştir. H 580 (M 1184-1185) yılında Emîr Cemaleddin bin Mehmed için
yapılmış olduğu söylenebilir.
Kare şeklindeki gövdenin pahlar› güneyde üçgen, kuzeyde dörtgen şeklindedir.
Üst kat› itibar›yla bir metreden fazla bir
bölümü, yol seviyesinin alt›nda kalm›ş
bulunan eserin alt kat›na dair bir iz yoktur. Kap›n›n eşik seviyesi, as›l zemin, belki de oturtmal›k seviyesi olarak düşünülmelidir.
‹çten ve d›ştan kare planl› olan türbenin
giriş aç›kl›ğ›, kuzey cephesinin doğu köşesine kayd›r›lm›şt›r. Giriş kap›s› yanlarda ve üstte düz bir silmeyle çerçevelenmektedir. Birbirini kademeli olarak takip
eden dar ve geniş bordürlere sahip olan
kap›n›n d›ş bordürü bezemesiz, sadedir.
Kap›n›n beş s›ra mukarnasl› kavsaras›n›n
kemeri palmet dizisinden oluşan dar bir
bordürle çerçevelenmiştir. Oldukça yüksek yap›lm›ş olan kap›dan kare planl›
mekâna girilir. Bu bölümde üç kenarda
farkl› ölçülere sahip nişler, güney duvar›nda da sivri kemerli bir niş yer almaktad›r. Bat› duvar›nda, yüksek sivri kemerli
bir niş içine yerleştirilmiş düz atk›l› iki
pencere bulunmaktad›r. Ayr›ca güney ve
bat› kenar›nda, d›şa doğru daral›p küçülen birer pencere aç›lm›ş olup, bat›dakinde t›pk› Hunat Hatun Türbesi’nde olduğu
gibi ikiz kemerli düzenleme dikkati çeker. Türbenin iç mekân› düz pandantiflerle geçilen kubbeyle örtülmüştür. Yap›da yer alan taş süslemeler taç kap› ve bat› cephedeki pencere çerçevesinde bulunmaktad›r. Bezemelerde daha çok geometrik süslemenin hâkimiyeti görülür.

tad›r. Bakanlar Kurulu’nun 06.09.1995
tarihli karar›yla Kayseri, Niğde ve Adana
il s›n›rlar› içindeki 54.524 ha’l›k alan “Aladağlar Millî Park›” olarak kabul edilmiştir.
Aladağlar Millî Park›’nda turistlerin en
çok ilgisini çeken Yedi Göller, Hacer Orman› ve Kapuzbaş› Tak›m Şelaleleri,
Kayseri’nin Yahyal› İlçesinin idari s›n›rlar› içinde bulunmaktad›r.
Kapuzbaşı Takım Şelaleleri:
Kapuzbaş› Şelaleleri’nin irtifa ak›ş› 30 ila
70 m aras›ndad›r. Şelalelerin akt›ğ› yerin
rak›m› 700 metredir. Aladağ zirvelerinde
bulunan kar ve buzul sular›yla beslenmektedir. Burada 7 adet şelale bulunmaktad›r. Şelalelerin sular› Aladağ-Aksu
Çay›’n›n sular›yla birlikte Zamant› Irmağ›’na dökülmektedir.
Yedi Göller:
Yahyalı'ya 80 km uzaklıkta bulunan Yedi
Göller mevkii ortalama 3200 m yükseklikte olup burada sayıları mevsimlere göre değişen irili ufaklı çok sayıda göl bulunmaktadır. Kar ve buz sularıyla beslenmekte olan göllerin sayısı kurak mevsimde azalmaktadır. Yedi Göllerin en büyüğü Direktaş doruğunun eteğindeki Direktaşı Gölü'dür. Yerli ve yabancı turistler, Niğde Demirkazık ve Çukurbağ köy-

Kaynakça: Çakmakoğlu Kuru, Kayseri Mimarisi, s. 464-474; Hakk› Önkal, Anadolu Selçuklu
Türbeleri, Ankara 1996, s. 291-294; Mahmut
Akok, “Kayseri’de Tuzhisar›, Sultan Han›, Köşk
Medrese ve Alaca Mescid Diye Tan›lan Üç Selçuklu Eserinin Rölövesi”, Türk Arkeoloji Dergisi, (1968), S. 17-2, Ankara 1969, s. 14; Çayırdağ,
KTA, s. 146.
YILDIRAY ÖZBEK

ALADAĞLAR MİLLÎ PARKI
Park’›n 31.358 hektar› Kayseri ‹li’nde,
11.702 hektar› Adana ‹li’nde, geriye kalan
11.464 hektar› ise Niğde ‹li’nde bulunmak-

Yahyalı Derebağ Şelaleleriʼnden bir görünüm
(M. Kilaborucu)
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Direktaşı Gölü (M. Kilaborucu)

lerinden Aladağlar Millî Parkı'na giriş yaparak sırasıyla Yedi Göller, Hacer Ormanı ve Kapuzbaşı Şelalelerine kadar olan
mesafede trekking (doğa yürüyüşü) yapmaktadırlar.
Hacer Ormanı:
Yahyal› İlçesi’ne yaklaş›k 80 km uzakl›kta bulunan ve 2750 ha alan› kapsayan
Hacer Orman›, kalkerli toprak yap›s›na
sahip birinci s›n›f karaçam, göknar, sedir,
titrek, kavak ve ard›ç gibi ağaç türlerinden oluşmaktad›r. Ayr›ca Hacer Orman›’nda bulunan Soğukp›nar mevkiinde
kamp ve mola sahalar› mevcuttur.
BURHANETTİN AKBAŞ

ALAMEDDİN KAYSER
Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin yak›n›,
Selçuklu devlet adam› (?– Kayseri, 1284).
III. G›yâseddin Keyhüsrev zaman›nda
(1264–1282) bu Sultan’›n emîrleri aras›nda yer ald›. 1276/77 y›llar›nda vuku bulan
sahte Selçuklu Sultan› Siyavuş (Cimri) ‹syan›’n›n bast›r›lmas›nda önemli rol oynad›. Mevlevi kaynaklar›ndan olan Eflâki
Dede’nin Menakibü’l-ârifîn isimli eserinde ve Sultan Veled’in eserlerinde onun
hakk›nda malumat bulunmaktad›r. Bu
bilgilerden Alameddin Kayser’in Kayseri

Valiliğinde de bulunduğunu anlamaktay›z. Nitekim aşağ›da belirtileceği üzere
Kayseri’ye bir de zaviye (tekke) yapt›r›p
bunun için bir vak›f kurdu.
Eflâkî’ye göre Mevlânâ’n›n en yak›n müritlerinden ve dostlar›ndand›. Mevlânâ’n›n ona çok büyük iltifat ve dualarda
bulunan iki mektubu bulunmaktad›r.
Mevlânâ’n›n çevresinde bulunan Vezir
Muineddin Süleyman Pervane* ve kar›s›
Gürcü Hatun’la da yak›nl›k kurdu. Bilhassa Gürcü Hatun ile s›k s›k görüşüp
Mevlânâ hakk›nda karş›l›kl› düşüncelerini söylerler ve Gürcü Hatun’dan maddi yard›mlar görürdü. Sultan Veled’in
Kayseri Kasidesi’nden, Gürcü Hatun’un
da Alameddin Kayser’in de Kayseri’de
bulunduğunu, oradaki önemli dostlar›ndan olduğunu öğrenmekteyiz. Yine Muineddin Süleyman Pervane, Kayseri’ye
yapt›rd›ğ› medresesinin (Pervane Medresesi* kal›nt›lar› Kapal› Çarş› içerisindedir) aç›l›ş›na, Sultan Veled’i (Mevlânâ
vefat etmiş olduğundan) davet etmek
için Alameddin Kayser’i gönderdi. Mevlânâ’n›n vefat›ndan sonra onun üzerine
türbeyi de Alameddin Kayser yapt›rdı.
Kendisine türbe yap›m› için Muineddin
Pervane’nin ve Gürcü Hatun’un para
yard›m› yapt›ğ›n› ve Pervane’nin bu iş
için Kayseri gelirlerinin bir k›sm›n› Alameddin Kayser’e tahsis ettiğini, Eflâkî’den öğrenmekteyiz. Türbenin mimarl›ğ›na Alameddin Kayser, Şeyh Bedreddin-i Terbizî’yi tayin etti. Bu hizmetlerinden dolay› Sultan Veled ona üç mehdiye
yazm›ş ve bunlarda onun türbeyi ve
medreseyi yapt›rd›ğ›n› zikretmiştir. Alameddin Kayser’in 1284 y›l›nda öldürülmesi üzerine de ona sekiz bentlik bir ağ›t
yakm›şt›r.
Alameddin Kayser’in şimdi maalesef yeri
dahi bilinmeyen Kayseri’deki zaviyesine,
XVI. yüzy›l Osmanl› Tahrir kay›tlar›na
göre, Kayseri merkezindeki Tavlusun (o
zamanki ismi Tavasun), Büyük (Ulu) Bürüngüz ve Kumarl› Köyü’ndeki gelirlerini vakfetmiştir. Yine Kayseri Şer’iyye Sicilleri’ne göre Büyük Bürüngüz’de Alameddin Camii’nden bahis vard›r. ‘Alameddin Kayser’ ismini, Kayseri’deki gö-
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revlerinden ve bu şehirle ilgisinden dolay› alm›ş olabileceği düşünülebilir.
Kaynakça: Ahmet Eflâkî, Ariflerin Menk›beleri,
3 cilt, çev. Prof. Tahsin Yaz›c›, ‹stanbul 1973, s.
24, 319, 320, 431, 466, 467, 506, 719; Mehmet

Hakan Albayrak

Çay›rdağ, “Seyyid Burhaneddin’den Sonra Kayseri’de Mevlevilik”, KYTSB 3, s. 101-113; Mevlânâ
Celaleddin, Mektuplar, çev. Abdülbaki Gölp›narl›, ‹stanbul 1963, s. 35, 36, 186, 187, 221, 222;
Mevlânâ Celaleddin, Divan-› Sultan Veled, hzl.
Prof. Dr. Ferudun Nafiz Uzluk, Konya 1941, s.
87, 88, 452, 453; Naci Arslan, 81 ve 84 No’lu
Kayseri Şer’iye Sicili, (Bas›lmam›ş Doktora Tezi), Erciyes Üniv., Kayseri 1995, B. No 81/86,
84-72, 324, 325; Yasemin Demircan (Öz›rmak),
Tahrir ve Bukaf Defterlerine Göre Kayseri Vak›flar›, Kayseri 1992, s. 26, 27, 29, 30.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

Mustafa Alan

ALAN, MUSTAFA
‹ş ve spor adam›, Oda başkan› (Hac›lar,
1950–). ‹lkokul mezunudur. Saatçi ç›rağ›
olarak hayata at›ld›. 1974’te kendi işyerini
açt›. Kayseri Saatçiler Odas›n› kurdu
(1986) ve iki y›l başkanl›ğ›n› yapt›. Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odas› Birliği Başkanl›ğ›na seçildi (1988). Hac›lar Spor,
Hac›lar Erciyes Spor ve Kayseri Sporda
kulüp başkan›, yönetici ve genel kaptan
görevlerinde bulundu. AP, DYP ve AKP
saflar›nda siyasi çal›şmalar›n› sürdürdü.
Birçok dernek, birlik, oda, meclis, spor
ve siyasi kuruluşta görev yapt›. Ticaretle
uğraşmaktad›r.
EM‹R KALKAN

ALBAYRAK, ERHAN
Öğretim üyesi, fizikçi (Kayseri, 1969–).
Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesidir.
Yüksek lisans›n› University of Missouri’de (1993), doktoras›n› University of
Massachusettes’te yapt› (1997). Bu iki
üniversitede araşt›rma görevlisi olarak
çal›şt›. Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesinde öğretim görevlisi olarak göreve başlad› (1997–1998). Bu üniversitenin ayn› bölümünde yard›mc› doçent
(1998) ve doçent oldu (2003).
Eserleri: Ulusal ve uluslararas› hakemli
dergilerde makaleleri ve bildirileri yay›mlanm›şt›r.
YAYIN KURULU

ALBAYRAK, HAKAN
Yazar (Almanya, 1968–). Orta öğretimini
Türkiye’de tamamlad›. Çeşitli aral›klarla
Millî Gazete, Yeni Şafak ve Zaman gazetelerinde yazar olarak görev yapt›. Halka
Iş›k dergisini (1983), Nihat Genç’le birlikte Çete dergisini ç›kard› (1989). Bunlar›n d›ş›nda Yenidevir, And›r›n Postas›,
‹kindiyaz›lar›, Belde, Birey, Genç Dost,
Yerliler, Merhaba, Alperen gibi gazete ve
dergilerde yaz›lar› ve şiirleri ç›kt›. ‹hlas
Haber Ajans› bünyesinde Gazze ve Kudüs’te bulundu. ‹nsanî yard›m amaçl› gittiği Bosna-Hersek’te ‹HH Saraybosna
temsilcisi oldu (1994). Yaz›lar›nda kimi
zaman “Werner Hugo” mahlas›n› kulland›. Daha sonra da Gökhan Özcan’la birlikte editörlüğünü üstlendiği Gerçek Hayat dergisini kurdu. 2000 y›l›nda Millî
Gazete’de yay›mlanan bir makalesi nedeniyle, 5816 say›l› Atatürk Aleyhine ‹şlenen Suçlar Hakk›nda Kanun’a muhalefetten, 2003 y›l›nda 15 ay hapis cezas› ald›. Ceza ‹nfaz Yasas› kapsam›nda cezas›
1/3 oran›na indirildi ve 6 ay Kalecik Cezaevinde kalarak mahkûmiyetini tamamlad›. Yeni Şafak gazetesinde günlük, Gerçek Hayat’ta da haftal›k makaleleri yay›mlanmaktad›r.
Eserleri: Halifesiz Günler (1997); Hakan
Albayrak Kitab› (1997); Ebuzer (2000);
Kemalizm Terakkiye Manidir (2004);
Türkiye-Suriye Birliği (2006); Bat›’n›n
Soyk›r›mc› Tabiat› (2006); Bismillah
Hotel (2006); Meleklerle Omuz Omuza
(2006); ‹slâm Birliği’nin Nüvesi Olarak
Türkiye-Suriye Birliği (2006); Zaferimiz
Mübarek Olsun (2006)
Belgesel: Saraybosna Sevgilim, Şam ‹stanbul Köprüsü.
YAYIN KURULU

ALBAYRAK, KADİR
Yazar, öğretim üyesi (Kayseri/P›narbaş›,
25 Mart 1966-) Kaynar Ortaokulu ve
P›narbaş› Lisesinden mezun olduktan
sonra, 1982-83’te girdiği Erciyes Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesini 1987’de bitirdi
ve değişik yerlerde öğretmenlik yapt›.
1992-1996 aras›nda Harran Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi
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olarak çal›şt›. 1996’dan beri Çukurova
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nde Dinler
Tarihi Ana Bilim Dal›’nda Öğretim Üyesi olarak bulunmaktad›r. Bu arada, 19971998’de Milli Eğitim Bakanl›ğ› bursuyla
bir y›l boyunca, alan›yla ve Arapça ile ilgili Ürdün Üniversitesi’nde araşt›rmalar
yapt›. Merkezi Ankara’da bulunan Dinler Tarihi Derneği üyesi olup evli ve üç
çocuk babas›d›r.
Eserleri: Keldaniler ve Nasturiler (1997);
Bogomilizm ve Bosna Kilisesi (2005);
Başlamayan Diyalog (2004); Nabil elFadl, Hz. ‹sa Hz. Muhammed’i Müjdeledi mi?, (Arapça’dan çev.) (2006)
YAYIN KURULU

ALBAYRAK, ÖMER
Şair (Felâhiye/Kuruhöyük, 1940–). ‹lkokul mezunudur. Babas›n›n ölümü üzerine eğitimini sürdüremedi. Bir süre köyünde çiftçilik yaparak hayat›n› kazand›.
Avrupa’ya giden ilk işçiler aras›na kat›ld›.
Hollanda’ya gitti. “Anasam” Haysiyet Divan› üyesi ve Hollanda temsilcisi idi.
Eserleri: Anadolu Rüzgâr›; Bayrak Çekerken; Feryad›n ‹nk›lâb›.
EM‹R KALKAN

ALÇI, ALİ İHSAN
Belediye Başkan› (Kayseri/Germir,
1940–). ‹lk, orta ve lise öğrenimini Sivas’ta tamamlad›. Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesinden mezun oldu (1962).
Askerlik sonras› Topraksu’da memuriyete başlad›. Gazi Eğitim Fakültesi Lisan
Okuluna devam ederek ‹ngilizce eğitimi
ald›. Sonras›nda ABD’ye gitti (1970). Bir
y›l ABD’de kald› ve Türkiye’ye dönüşte
ticaretle uğraşmaya başlad›. On y›l Kayseri ve Niğde çevresinde sulama kanallar› ve sulama göletleri müteahhitliği yapt›.
SODEP isimli partinin Kayseri Kurucu ‹l
Başkanl›ğ›n› yapt› (1983). 1984 yerel seçimlerinde SODEP’in Kayseri Belediye
Başkan Aday› oldu. 1989 yerel seçimlerinde SHP’den Kocasinan Belediye Başkan› oldu. Kocasinan Belediyesinin ilk
belediye başkan› olarak bu görevini
1994’e kadar sürdürdü. 23 Mart 1994 yerel seçimlerinde CHP’den yeniden Koca-

sinan Belediye Başkanl›ğ› için aday oldu.
Kazanamay›nca görevini RP’li Bekir Y›ld›z’a devretti. 1999 yerel seçimlerinde
DSP, 2004 yerel seçimlerinde CHP Büyükşehir Belediye Başkan Aday› oldu.
Ancak başar›l› olamad›. Evli ve iki çocuk
babas›d›r.
ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

ALÇI, MUHLİS
Askerî hâkim, şair ve yazar (Kayseri,
1936–). ‹lk, orta ve lise eğitim hayat›n› Sivas’ta tamamlad›. ‹stanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesini başar›yla bitirdikten
sonra yirmi y›l süreyle Deniz Kuvvetleri
Komutanl›ğ›nda savc› ve hâkim olarak
görev yapt›. Uzun y›llar Çanakkale’de çal›şt›. Dz. Kv. K. Hâkim K›demli Albay
rütbesiyle görev yapt›ğ› mesleğinden
1985 y›l›nda emekliye ayr›ld›. Emekli olduktan sonra yerleştiği ‹zmir’de avukatl›k
yapt›. Çal›şmalar›n› ‹zmir’de sürdürmektedir. Aray›ş adl› eserinde özellikle gençlere faydal› olacak eğitici yaz›lar, şiirler,
güzel sözler ve hikâyeler bir araya getirildi. Şiirleri aras›nda dikkati çeken Esmaü’l-Hüsna’y› anlatan “Füyûzatü’l-Esma
(‹simlerin Feyizleri)” adl› şiiridir. Evli ve
dört çocuk babas›d›r.
Eserleri: Aray›ş (1991); ‹nanman›n Mutluluğu (2007)
CİHAD ŞAHİNOĞLU

ALÇI, RÜŞTÜ
Yazar, Maden işletmecisi (Kayseri,
1938–). ‹lk, orta ve lise öğrenimini Sivas’ta tamamlad›. ‹stanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesini bitirdi. Hukuk eğitiminden sonra yüksek lisans çal›şmas›na
‹stanbul Üniversitesi ‹şletme ‹ktisad›
Enstitüsünde devam etti. Üniversite sonras›nda k›rk y›l maden işletmeciliği yapt›.
Emeklilik sonras›nda edebiyata ilgisini
gün yüzüne ç›karan çal›şmalar yapt›. ‹zmir’de yaşamaktad›r.
Eserleri: Okyanusta Bir Damla (Özdeyişler, 2001); Evlenme Teklifi (Özel Bask›,
2003); Arafa m› Harward m› (2003)
Kaynakça: Dursun Özden, Bir Damlada Okyanus (2 Kas›m 2000).
CİHAD ŞAHİNOĞLU
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ALDEMİR, EMİN
Saz Sanatç›s› (Bolu 1925-‹stanbul 11 Mart
2005) ‹lk ve ortaokulu Bolu’da okudu.
Orta öğretimine devam ederken Bolu
Halkevi’nde önce bağlama, daha sonra
da kabak kemane çalmay› öğrendi. 1941
y›l›nda Bolu Halkevi ile Ankara Radyosu’nda programlar yapt›ğ› s›rada ünlü
folklor araşt›rmac›s› Ferruh Arsunar ve
Muzaffer Sar›sözen ile tan›şt›. 1943 y›l›nda Tevfik Usta’dan ald›ğ› dersler sonucu
bağlama çalmay› daha da ilerletti.
Deprem nedeniyle öğrenimini yar›da b›rakarak daha sonra ailesi ile birlikte Kayseri’ye taş›nd›. 1943-1945 y›llar› aras›nda
Kayseri Sümerbank Bez Fabrikas›’nda
laborant olarak çal›şt›. Bu süre içerisinde
fabrika bünyesinde Türk Halk Müziği
Korosu kurarak koronun yöneticiliğini
yapt›. 1945 y›l›nda askerlik sonras› Kayseri Halkevi’nde hem Halk Müziği hem
Türk Sanat Müziği Korolar›’nda bir süre
saz sanatç›s› olarak görev ald›.
1950 y›l›nda Ankara Radyosu Yurttan
Sesler Topluluğu’na bağlama sanatç›s›
olarak girdi. Radyoya başlad›ktan sonra
dağarc›ğ›nda bulunan Bolu ve özellikle
Kayseri türkülerini notaya alarak THM
repertuar›na kazand›rd›. Muzaffer Sar›sözen’e, ülke genelinde gerçekleştirilen
ilk resmi derlemede kaydedilen ve Devlet
Konservatuar› arşivinde muhafaza edilen
türkülerin notaya al›nmas›nda yard›m etti. 1965 y›l›nda ilk defa “Bağlama Tak›m›ndan Türküler ve Oyun Havalar›” adl›
Ankara Radyosu’nda bir program başlatt› ve uzun y›llar bu program› yönetti. Daha sonra “Yurttan Sesler Kad›nlar Topluluğu”nu kurup yöneten Emin Aldemir,
TRT/ THM Repertuar Kurulu ve Merkez
‹cra Denetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Derleyip notaya ald›ğ› Kayseri türkülerinden baz›lar› şunlar: Süpürgesi Yoncadan, Şu Dereden Kuç Uçtu,
Talas Alt› Haymana, Çarş›ya Vard›m, Karanfilim Budama, Kayalar Kayalar, Aşağ›dan Gelir Hozal› Gelin. 1981 y›l›nda
emekli oldu.
Kaynakça: TRT Müzik Dairesi Arşivi ; Sanatç›
Mehmet Erenler ile Görüşme; TRT Ankara Radyosu Arşivi
BAYRAM BİLGE TOKEL

ALEMDAR, RECEP
Ses ve saz sanatçısı, (Himmetdede, 1954–).
İlkokulu Himmetdede’de bitirdi (1966).
Ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitirdikten
sonra Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bölümünde eğitimine devam etti. Çeşitli işlerde
çalıştıktan sonra otobüs muavinliği yaptı
(1969). Müzikle ilgilenmeye başladı (1971).
İlk kaseti olan Geceler’i çıkardı (1988).
Daha sonra sırayla Anam (1989), Gönül
(1990), Ey Sevdiğim (1991), Bu Gece
(1992) isimli müzik kasetleri izledi. Müzikle olan ilgisi ve çalışmaları nedeniyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında bir süre öğretim üyeliği yaptı
(1990-1995). Düğün salonu işletmeciliği
yapmaktadır. Evli 2 çocuk babasıdır.
YAYIN KURULU

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
Kayseri’de inşa edilen al›şveriş merkezlerinin ilk örneklerinden olan ‘Belediye ‹ş
Han›’ bugünkü Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Millet Caddesi üzerinde, eskiden
cezaevi olarak kullan›lan alandır. Kayseri Belediyesi taraf›ndan 1955–1956 y›llar›
aras›nda inşa edilmiştir. Bodrum kat›yla
birlikte toplam üç katta 120 dükkân
vardır. Tuhafiyeciler, ayakkab›c›lar, terziler, hal›c›lar ve Kayseri’nin ilk konfeksiyon mağazas› olan Renkler Mağazas› bu
iş han›nda Kayseri halk›na hizmet sunmuştu. ‹çerisinde bir müzayede salonunun da bulunduğu Kayseri’nin ilk kaloriferli iş han› olan Belediye ‹ş Han›, 1990
y›l›nda y›k›l›p yerine 1992 y›l›nda sekiz
katl› Belediye Durmaz ‹ş Merkezi inşa
edildi. Günümüzde özel yaz›hane sahiplerine hizmet veren bu iş han›n›n giriş kat›n›n d›ş cephesinde gözlükçüler, saatçiler ve konfeksiyoncular bulunmaktad›r.
1957–1958 y›llar›nda bodrum kat›yla birlikte üç katl› olarak inşa edilen Havuzlu
Han –Belediye ‹ş Han›’n›n bodrum kat›n›n doğu cephesinde aç›lan bir geçitle
birbirine bağl›d›r– Kayseri halk›n›n hal›,
tuhafiye ve terzi ihtiyaçlar›n› karş›lad›klar› bir başka iş han› olmuştur. Günümüzdeki al›şveriş merkezi anlay›ş›n› yans›tmayan Havuzlu Han, üst katlar›nda bulunan terzi dükkânlar› ve alt katlarda yer
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alan tuhafiye ve konfeksiyon mağazalar›yla hâlâ hizmet vermektedir.
Kayserili iş adam› Mehmet Gazioğlu taraf›ndan 1956–1957 y›llar›nda Belediye ‹ş
Han› ve Havuzlu Han’›n yüz metre bat›s›nda dört katl› olarak inşa edilen 66
dükkânl›k Gazioğlu Çarş›s›, Kayseri’de
aç›lan bir başka al›şveriş merkezidir. Bu
çarş›da terzi, ayakkab›c›, konfeksiyoncu,
boyac›, kuyumcu ve kuyumcu atölyeleri
bulunuyordu. 1985 y›l›nda çarş› esnaf›n›n anlaşmas›yla y›k›lan Gazioğlu Çarş›s›, 4 y›l süren inşaat›n sonunda 166 dükkânl›k 6 katl› yeni çarş›, Kayseri’nin ilk
yürüyen merdivenli çarş›s› olarak 1989
y›l›nda yeniden hizmete aç›ld›. Gazioğlu
Çarş›s›’nda ağ›rl›kl› olarak kuyumcu ve
konfeksiyoncu esnaf› hizmet vermektedir.
1973 y›l›nda dönemin Belediye Başkan›
Nuh Mehmet Çal›k taraf›ndan inşaat›
başlat›lan yer alt› çars›s›, Cumhuriyet
Meydan›’n›n alt›na inşa edilmiştir ve yap›s› itibar›yla Türkiye’de bir ilk olma
özelliğine sahiptir. Çarş› 1978 y›l›nda dönemin Belediye Başkan› Niyazi Bahçecioğlu taraf›ndan hizmete aç›lm›şt›r. Dönemin en büyük al›şveriş merkezdir.
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine aittir.
Kayseri’de modern anlamda al›şveriş
merkezleri 1990’l› y›llar›n sonlar›na doğru yap›lmaya başlanm›şt›r. Bu al›şveriş
merkezlerinden ilki, Ekim 1997 tarihinde
7340 m2 kapal› alan içerisinde bulunan
55 adet dükkânla hizmet vermeye başlayan Kasseria Al›şveriş Merkezi’dir. ‹çeri-

İpeksaray Alışveriş Merkezi

Kayseri Park Alışveriş Merkezi

sinde giyim sektörü, telefon, bijuteri, hediyelik eşya, petshop mağazalar›n›n bulunduğu Kasseria Al›şveriş Merkezi’nde
bir sinema ve bowling salonu da bulunmaktad›r.
Kayseri’de bulunan bir başka al›şveriş
merkezi ise ‹peksaray Al›şveriş Merkezi’dir. ‹pek Mobilya AŞ’nin Vak›flar Genel Müdürlüğünden 29 y›ll›ğ›na alındığı
arsanın karş›l›ğ›nda, “yap-işlet-devret
modeli”yle inşa edilen ‹peksaray Al›şveriş
Merkezi, May›s 2006 tarihinde hizmete
girdi. 18.000 m2 kapal› alan› bulunan
al›şveriş merkezinde 75 mağaza, çocuk
eğlence merkezi, banka, terzi, lostra salonu, kuaför, yabanc› dil, dans ve tiyatro
eğitim merkezleri ve bir adet kapal› buz
pisti bulunuyor. ‹peksaray’da 4 al›şveriş
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kat›n›n yan› s›ra her biri 400 m2lik sekizer katl› 3 ofis kulesi bulunuyor
Kayseri’de bulunan ve 2008 yılı itibar›yla en büyük kapal› alan ve dükkân say›s›
aç›s›ndan en büyük al›şveriş merkezi ise
Kayseri Park Al›şveriş Merkezi’dir. Melikgazi ‹lçe s›n›rlar› içerisinde bulunan
Kayseri Park Al›şveriş Merkezi, toplam
64.000 m2 inşaat alan›yla 130’u aşk›n
mağazas›yla Haziran 2006 y›l›nda faaliyete geçti. Giyim, yiyecek-içecek, ev tekstili, ev elektronik aksesuarlar›, market,
kuru temizleme, kuaför gibi çeşitli hizmet sektörlerinin yer ald›ğ› bu al›şveriş
merkezinde ayr›ca kültürel ve sosyal aç›dan çeşitli etkinlikler yap›lmakta ve 9 salonlu sinema ziyaretçilerine hizmet vermektedir.
Kaynakça: Cumhuriyet Mahallesi Muhtar› Suat
Kösehaliloğlu; Kayseri Ticaret Odas› II. Başkan›
Asaf Mehmetbeyoğlu; Gazioğlu Çarş›s› ‹dari
Müdürü Mustafa Odabaş›; http://www.kayseripark.com.tr
CENK DEMİR

Ali Cafer Kümbeti 1930ʼlu
yıllarda (A. Gabriel)

ALİ CAFER KÜMBETİ
Melikgazi ilçesi, K›l›çarslan Mahallesi’nde bir park içindedir. Kimin için yap›ld›ğ›, mimar› ve kesin yap›m tarihi bilinmemektedir. Baz› araşt›rmac›lar taraf›ndan Alâeddin Eratna oğlu Cafer Bey’e
ait olabileceği belirtilir. Üslup özelliklerine göre XIV. yüzy›l ortalar›na tarihlenir.
Kesme taştan inşa edilen türbe, kare bir
cenazelik üzerine, sekizgen prizmal gövdeli, sekizgen piramidal külahl› ve önünde eyvanl› methal mekân› olan iki katl›
bir yap›d›r. Sekizgen planl› iç mekân›,
köşelerde istiridye kabuğu biçimli küçük
tromplarla geçilen bir kubbeyle örtülüdür. Türbe, 10,00 x 10,00 m ölçülerinde
olup 2,40 m yüksekliğindeki kare oturtmal›k ise profilli kaval silmelidir. Yüksek
tutulmuş olan oturtmal›ğ›, altta bir mumyal›ğ›n var olabileceğini akla getirse de
giriş veya havaland›rma için bir aç›kl›ğ›
bulunmad›ğ›ndan cenazeliğin varl›ğ› konusunda araşt›rmac›lar değişik görüşler
ileri sürmüşlerdir. Yap›n›n sekizgen gövdesine, kuzeyden bitiştirilen, üstü aç›k,
kenarlar›nda birer penceresi bulunan eyvan›n içine yerleştirilen beş basamakl› bir
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merdivenle ç›k›lmaktad›r. Eyvan›n y›k›lm›ş olan bölümleri 1977 y›l›ndaki onar›m
s›ras›nda bugünkü hâlini alm›şt›r. Eyvan
şeklindeki ön girişiyle yap› önemli bir
özellik gösterir. Sekizgen prizmal gövdenin her kenar› kaval silmelerle büyük birer dikdörtgen pano hâlinde düzenlenmiştir. Pencereli olan kenarlarda bu kaval silmeler pencere aç›kl›ğ›n›, alt k›sm›
aç›k olmak üzere çerçeveleyerek dolaşmaktad›r. Kaval ve pahl› silmelerle sekizgen piramidal örtüye geçilir. Kasnak alt›ndaki sülüs yaz›, k›ble cephesindeki
süslü pencerenin bulunduğu kenardan
başlamaktad›r. Bir sat›r olarak sekiz kenar› dolaşan kitabede “Bakara Suresi”nin
285–286. ayetleri yaz›l›d›r. Kuzey cephede, eyvan içine yerleştirilen taç kap›, mukarnasl› başl›klar› olan sütuncelerle s›n›rlanm›ş, farkl› genişlikte dört bordürle
çevrilmiştir. Kap› aç›kl›ğ›, taç kap› yüzeyinden daha içeriye yerleştirilmiştir. Giriş kesme taş lentolu, tek renk zigzag geçmelidir. Kavsaras› dokuz s›ra mukarnasl›d›r. Kavsara süslemesiz sivri bir kuşatma kemeriyle çevrilmiştir. Taç kap› köşelikleri düz b›rak›lm›şt›r. Gövdeyi oluşturan sekiz kenar›n dördü sağ›r, dördü
aç›kl›kl› olmak üzere dönüşümlü olarak
yerleştirilmiştir. Burada kare kaidenin
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fer Kümbeti”, Ansiklopedi, s. 12; Yeğen, KTE, s.
110; A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu), s. 106; Erkiletlioğlu, KT, s. 196; H. Edhem, Kayseriyye, s.
109; H. Ethem, Kayseri (Göde), s. 131; K. Göde,
“Kayseri’de Bulunan Eretna Oğullar› Yap›lar›”,
Erciyes, (Kayseri 1982), S 56, s. 29-31; M. Akok,
“Kayseri’de Dört Mezar An›t›”, Türk Etnoğrafya
Dergisi, (Ankara 1969), S XI, s. 17-52; M. O.
Ar›k, “Erken Devir Anadolu Türk Mimarisinde
Türbe Biçimleri”, Anadolu, XI (1967), Ankara
1969, s. 57-119; O. Aslanapa, Türk Sanat›, ‹stanbul 1984, s. 203; O. C. Tuncer, Anadolu Kümbetleri -Beylikler ve Osmanl› Dönemi-, Ankara
1992, III. 25-29; S. Cirtil, Eratna Beyliği Mimarisi, (Bas›lmam›ş Doktora Tezi), SÜSBE, Konya
2001, s. 217-223; S. Eyice, “Ali Cafer Kümbeti”,
D‹A, C. II. s. 384-385.
SAİM CİRTİL

ALİ CELÂLEDDİN EFENDİ bk. CELÂLEDDİN

Ali Cafer Kümbeti Planı (A. Gabriel)

konumuna göre yönlenmiş olan aç›kl›klar, karenin kenarlar›na isabet eder. Köşe
kesişmesine ve ara yöne gelen kenarlar
ise sağ›r b›rak›larak ana yönlerin vurgulanmas› şeklinde uygulanm›şt›r. Pencerelerin bulunduğu kenarlar›n üst seviyelerine birer mazgal pencere yerleştirilmiştir.
Doğu ve bat› pencereleri pahl› ince bir
silme hâlinde düzenlenen sivri kemerle
s›n›rland›r›lm›şt›r. Sivri kemerli bu pencereler gövde duvarlar›ndan biraz içeri
çekilerek yerleştirilmiştir. Alt ve üstte tek
parça kesme taş lentolu dikdörtgen pencereler, üstten sivri kemerli sağ›r yüzeyler, derin oyma iri palmetle dolgulanm›şt›r. K›ble cephesindeki pencere aç›kl›ğ›
ise gövdenin duvar yüzeyiyle ayn› düzlemde yap›lm›ş ve etraf› kaval silmeli, iki
s›ra mukarnasla çevrelenmiştir. Pencere
aç›kl›ğ› üstündeki sivri kemerli sağ›r yüzeyi diğer pencerelerdeki gibi süslenmiştir. Sivri sağ›r kemerde işlenmiş olan bitkisel bezeme, Kayseri’deki Selçuklu yap›lar›nda görülen yüzeysellikten kurtulmuş
ve daha yüksek yap›lm›şt›r.
Kaynakça: A. Gabriel, Monuments Turcs d’Anatolie, Paris 1931, C.I. 81-82; Çakmakoğlu Kuru,
Kayseri Mimarisi, s. 395-406; Satoğlu, “Ali Ca-

ALİ DAĞI
Erciyes’in tali volkan konilerinden biri
olup, Talas’a* yönelik, onunla özdeşleşmiş, güzelliği ile meşhur bir dağ. Ali Dağ›
deniz seviyesinden 1871 m yüksekliktedir.
‹kisinin üzerinde Roma Tümülüsleri (y›ğma mezar tepeleri) bulunan üç tepe ile
sonlanan bu güzel dağ III. Jeolojik Çağ'ın
sonu ile IV. Jeolojik Çağ'ın başında oluşmuştur. III. Jeolojik Çağ'ın ortalarından
itibaren Erciyes ve çevresinde meydana
gelen volkanik püskürmelerle dağın ana
kütlesi oluşmuştur. Sonraki evrelerde dağın yamacı ve eteklerindeki fay (kırık)
hatları üzerindeki birtakım bacalardan
püskürmeler olmuş, böylece bu dönemde Lifos, Ali Dağ› ve Y›lanl› Dağ› y›ğ›larak meydana gelmiştir. Ali dağ›nın üzeri
toprak ve taş parçalar› ile kapl›d›r. Akçakaya,* Endürlük* ve K›ranard›* Köyleri’ne
bakan güney taraf› meşe koruluğu ile
kapl›d›r. Talas’a bakan kuzey taraf› ağaçland›r›lmaya çal›ş›lmaktad›r.

Ali Dağı (S. Sarıgül)
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Ali Dağıʼnda yapılan paraşüt
gösterileri (Bünyamin)
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Ali Dağ› isminin nereden geldiği konusu
tart›şmal›d›r. Ona bu ismi, büyük bir ihtimalle bugünkü K›rg›zistan’da bulunan
tarihî Talas şehrinden buraya göçen
Türklerin eski şehirlerindeki dağların ismini vermiş olduğu düşünülebilir. Zira
bugün de K›rg›zistan’daki Talas’›n bitişiğinde Aladağlar bulunmakta olup bu
isim burada Ali Dağ› (Hz. Ali’yi hat›rlatmas› ile de) olmuştur. Nitekim, Kırgızistan’da bulunan Talas; Kiçi (Küçük) ve
Ulu (Büyük) Talas şeklinde adlandırılmıştır. Bu adlardan biri ile Kayseri’deki
Talas’ın bir mahallesini Kiçiköy adı ile
kurmuşlardır. Aynı şekilde, “Akçakaya”nın adınında da yine Eski Talas yak›n›nda bulunan “Akç›köy”den geldiği düşünülmektedir. XIII. yüzy›lda meşhur
mutasavv›f Mevlânâ’n›n hocas› Seyyid
Burhaneddin Hazretlerinin Ali Dağ›’na
ç›karak inzivaya çekildiğini Menâkübü’lârifin haber vermektedir. 1277 y›l›nda
Kayseri’ye bir sefer yapan M›s›r Türk
Memluklu Sultan› Baybars’›n yan›nda
bulunan Arap tarihçi ‹bn Abduzzahir, ordunun Salkuma (Gürp›nar) Köyü’ne geldiklerinde, bu köyün bat›s›nda Asib Dağ›
bulunduğunu ve bu dağda meşhur şair
‹mrülkays’›n mezar›n›n olduğunu kaydetmiştir. Bu dağa ait ondan:
Ey komşumuz birçok şeyler oldu
Asîb burada oldukça ben de buradayım
Ey komşumuz biz ikimiz burada garibiz
Her garib diğer bir garibin akrabasıdır
şiirini nakletmiştir. ‹mrülkays hakk›nda
yap›lan araşt›rmalarda yaklaş›k 530 y›l›nda Ankara’da vefat ettiği belirtilen
meşhur şairin mezar›n›n Asib yani Ali
Dağ›’nda olduğu bu belgeyle ortaya ç›kmaktad›r. Evliya Çelebi de ‹mrülkays’›n
mezar›n›n Kayseri yak›n›nda Ases Dağ›’nda olduğunu zikreder. Nitekim dağ›n
Hisarc›k taraf›na bakan üçüncü tepesinde bir tekke-türbe harabesi mevcut olup
1649’da Kayseri’ye gelen Evliya Çelebi
ayr›ca Ahmet Tiranî Hazretlerinin bu
dağda defnedildiğini belirtmiştir.
Osmanl› döneminde yap›lan tahrirlerde
Kayseri’de “Cebel-i Ali (Ali Dağ›) Nahi-

yesi”* ad›yla bir birim bulunduğu bu nahiyenin Istafana (Reşadiye), Akçakaya,
Talas ve Çay (Talas yak›n›nda, Ali Dağ›
eteğinde, şimdi bir bağ semti) Köyleri’nden oluştuğu kay›tl›d›r. Ali Dağ› Talas’ta
bulunan üç cemaat mensubunca da kutsal tan›n›rd›. Türkler–Müslümanlar buran›n isminin Hz. Ali’den geldiğine ve
Hz. Ali’nin at›n›n ayağ›n›n ve k›l›c›n›n izinin kayalar üzerinde bulunduğuna inan›r, buraya ç›k›p inmenin büyük sevap
olduğunu söylerler ve burada çeşitli makamlarda adak adarlard›. Ermeniler kendileri için kutsal olan Aziz Garabet ile özdeşleştirirler, Rumlar Bizans döneminin
meşhur Kayseri H›ristiyan Valisi (Metropoliti) Aziz Basileios’u (Büyük Basileios*)
burada anarlard›. Nitekim XIX. yüzy›lda
bu dağda (yukar›daki üç tepe aras›ndaki
düzlüğe) Rumlar taraf›ndan bir manast›r
ve bir su mahzeni inşa edilmiştir.
Dağ folklor olarak da birçok değerlere
sahiptir. Yaz sonunda cevizlerin kavlamas› dolay›s›yla ç›rp›lmas› ve üzümlerin
kesimi zaman›n›n geldiğini belirten bir
yağl› direk geceleyin yak›l›rdı (Kayserililer buna “ç›ra yanmas›” ismini verirdi).
Böylece Kayseri takviminin bir unsuru
ortaya ç›kard›. Dağ›n güzelliğini anlatan
ve “B›zd›k” denilen bir halk oyununun da
sözleri olan;
Ali Dağı da derler dağların hası
Kucağına da çekmiş koca Talas’ı
İndim Hisarcık’a yedim kirası
Eşi aman aman bızdık bızdık
Yenile de gaydeyi düzdük düzdük
Güzellerinen gezdik gezdik
Çirkinlerden bezdik bezdik
türküsü Kayseri’de meşhurdur.
Ali Dağ› üzerine son zamanlarda araçlar›n ç›kmas› için bir yol aç›lm›şt›r. Bu yolun sonland›ğ› en yüksek tepesine Emniyet Müdürlüğü Dinleme ‹stasyonu kurulmuştur. Yine dağda son y›llarda uluslararas› yamaç paraşütü yar›şmas› yap›lmaktad›r. Ancak bu işler için dağ›n tabii yüzü
yol açmak gayesiyle iş makineleri taraf›ndan y›rt›l›p çirkinleştirilmektedir. Talas’a
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doğru iki tepe aras›ndaki büyük yar›ğ›n
1934 y›l›ndaki Talas’a gelen büyük sel yüzünden oluştuğu söylenmektedir. Bu selle ilgili Talas Yollar›’n› Seller Bürüdü türküsü yak›lm›şt›r. Dağ çeşitli kuruluşlarca
ağaçland›r›lmaya çal›ş›lmaktad›r. Eteklerinde Büyükşehir Belediyesince mesire
yerleri tanzim edilmiştir.
Kaynakça: Reşat ‹zb›rak, “Kayseri ‹linin Fizikî
Coğrafyas› ve Jeolojik Oluşumu”, Cumhuriyetin
51. Y›l›nda Kayseri, 1973 ‹l Y›ll›ğ›, s. 14; Sümer,
Yabanlu, s. 81, 82; Evliya Çelebi, Seyahatname,
C. III, s. 112, 113; Ahmet Eflâkî, Ariflerin Menk›beleri, Çev. Tahsin Yaz›c›, ‹stanbul 1973, C. I, s.
145; ‹nbaş›, 16YBKayseri, s. 94, 95.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

ALİ EFENDİ (ULU CAMİİ) ÇEŞMESİ
Develi İlçesi, Cami-i Kebir Mahallesi’ndeki çeşme, Ulu Camii’nin bat› avlu duvar›na bitişiktir. H 1222 (M 1807) tarihinde
tamamen kesme taştan inşa edilmiştir.
Kitabesi mermerdir. Çeşme orijinal hâliyle günümüze ulaşamam›şt›r. 1980’li
y›llarda yoldan geçen bir kamyonun
çarpmas› sonucu çeşmenin önünde yer
alan dört sütunla bu sütunlar›n taş›d›ğ›
üst örtü tamamen y›k›lm›şt›r. Daha sonra
Develi Belediyesi taraf›ndan yap›lan onar›mlarda y›k›lan dört sütunun yerine dört
beton kolon dikilmiş ve üst örtü de betonla yenilenmiştir.
Beton bir seki üzerine oturan çeşmenin
yüksekliği 3,35 m ve genişliği de 3,87
m’dir. Çeşmenin üzerini örten beton üst
örtü, önde bağ›ms›z iki ve çeşmenin duvar›na bitişik iki olmak üzere toplam dört
adet beton kolon taraf›ndan taş›nmaktad›r.
Çeşmenin alt bölümü 0,13 m genişliğinde düz ve yar›m daire profilli silmeler taraf›ndan üç pano hâlinde düzenlenmiştir. Yanlardaki panolar›n yüzeyine alçak
kabartma tekniğinde işlenmiş şemse motifine benzer uygulamalar dikkat çeker.
Ortadaki pano yanlardakilerden daha
küçük tutulmuştur Bu çerçeve kuşaklar›n›n 0,69 m yukar›s›nda yer alan inşa kitabesi 0,73 x 1,20 m ölçülerinde olup bütün kenarlar› 0,11 m genişliğinde cepheden taş›nt› yapan profilli silme kuşaklar›yla hareketlendirilmiştir. ‹ki sat›rl›k ki-

Ali Efendi Çeşme Kitabesi (M. Denktaş)

tabe celî sülüs hatla yaz›lm›şt›r.
Okunuşu:
Huzûr-ı Humâyûn muhâtablarından ve
meclis-i tedkîkât-ı şer‘iyye
Âzâ-yı kirâmından fazîletlü Ali
Efendi’nin hayrâtındandır.
Sene H 1222 (M 1807)
Çeşmede, yanlardaki panolar›n yüzeyindeki alçak kabartma tekniğinde yap›lan
şemseye benzer motifle panolar› çerçeveleyen profilli silmeler d›ş›nda süsleme
unsuruna rastlanmamaktad›r.
Kaynakça: Denktaş, Su Yap›lar›, s. 120-121; Topçu, DTE, s. 90-91.
MUSTAFA DENKTAŞ

ALİ EFENDİ EL-KAYSERÎ (HADDÂDÎ)
Şair (? - 1741). “Haddâdî, Ali Efendi elKayserî” olarak da bilinmektedir. Haf›z
Hüseyin Ayvansarâyî, Mecmû’a-i Tevârîh adl› eserinde, Haddâdî’nin Zal Mahmud Paşa Medresesinde sakin şairlerden
olduğu ve “meczûbü’n-nakkâş” olarak
bilindiğini söylemektedir. Mahlas›n›n
Haddâdî olduğu anlaş›lmaktad›r. 1741
Ramazan ay› içerisinde vefat eden şair elKayserî’nin ölümüne “mihnet-hâne”
tamlamas› tarih olarak düşülmüştür.
Kabri, Zal Mahmud Paşa Medresesinin
yak›nlar›nda olduğunu ayn› kaynak zikretmektedir.
Kaynakça: Hâf›z Hüseyin Ayvansarâyî, Mecmûa-i Tevârîh, hzl. F.Ç. Derin, V. Çabuk, ‹stanbul
1985, s. 188.
ATABEY KILIÇ
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ALİ FEVZÎ EFENDİ
Müderris (Kayseri, 1857/58 - ?). Kayseri’nin Tahirağa Mahallesi’nde doğdu. Küçükustaoğlu ‹brahim Efendi’nin oğludur.
Dinî tahsilini Dörtdükkânönü (Düvenönü) mevkiinde Zekeriya Efendi Medresesinde, Müderris Keçeci Hoca Mustafa
Efendi’den ve kay›npederi Karaahmedzade Ahmed Efendi’den ders görerek tamamlad› ve diploma ald› (Nisan 1911).
‹stanbul Müftülüğü Arşivi’ndeki 3188 numaral› dosyas›nda belirtildiğine göre diploma ald›ktan sonra öğrenim gördüğü
Zekeriya Efendi Medresesine müderris
olarak atand›. Eser yaz›p yazmad›ğ› ve
ölüm tarihi bilinmemektedir.
Kaynak: Albayrak, SDOU, C. I. s. 256-257.
YUSUF TURAN GÜNAYDIN

Seyyid Burhaneddin Türbesi girişindeki Ali Emîrî Efendi tarafından yazılan
Kitabe (üstte)

ALİ EMÎRÎ EFENDİ
Yazar, tarihçi, kütüphaneci (Diyarbak›r,
1857 – ‹stanbul, 1924). Kayseri’de bulunan Seyyid Burhaneddin Türbesi’ndeki
kitabe sahibi olmas› bak›m›ndan dikkat
çeker. Zaman›n Ankara Valisi Âbidin Paşa’n›n 1892’de bugünkü şekliyle inşa ettirdiği Kayseri’deki Seyyid Burhaneddin
Türbesi’nin kitabe sini yazan zatt›r.
1857’de Di yar ba k›r’da do ğan Ali
Emîrî’nin ömrü okumak ve kitap toplamakla geçmiş, çeşitli yerlerde ve K›rşehir’de Muhasebe Müdürlüğü görevinde
bulunmuş ve o y›llarda Seyyid Burhaneddin Türbesi’yle ilgili:
Fart-ı âdâb ile gir zâir-i muhlis ki budur
Merkad-i muhterem-i Hazret-i
Burhâneddin.
Çeşm-i irfânına kuhl isterisen olmalısın
Cebhesây-ı kadem-i Hazret-i
Burhâneddin.
şeklindeki kitabeyi yazdı. Kaşgarl› Mahmud’un meşhur eseri Dîvân-ü Lügâti’tTürk’ün tek nüshas›n› bulan ve ‹stanbul’daki Millet Kütüphanesinin de kurucusu olan Ali Emîrî Efendi 1924’te vefat
etti.
ATABEY KILIÇ

ALİ GALİB BEY
Asker, milletvekili, vali (Kayseri, 1871 –
Köstence, 1932). Aslen Kayseri’nin Feyzioğullar› ailesine mensuptur. Babas›n›n
ad› Emin Efendi’dir. 1 Mart 1895 tarihinde Harbiyeyi bitiren Ali Galib Bey, kurmay s›n›f›na ayr›ld›ktan sonra 12 Ocak
1897 tarihinde kurmay yüzbaş› oldu.
1900’de kolağal›ğ›na, 1901’de binbaş›l›ğa, 1908’de de yarbayl›ğa yükseltildi. 14
Nisan 1911 tarihinde Erkân-› Harp Miralayl›ğ›ndan (kurmay albay) emekli oldu. 5
Nisan 1912’de Kayseri’den milletvekili seçildi. Ne var ki Meclis çok k›sa sürdü ve
23 Temmuz 1912’de Ali Galib’in milletvekilliği sona erdi. Bir süre sevk›yat arabac›l›ğ› yapt›ktan sonra Damat Ferit Paşa’n›n sadrazam olmas›yla birlikte May›s
1919’da Elaz›ğ Valiliğine tayin edildi.
25 May›s 1919’da Padişah›n huzuruna kabul edilen Ali Galib Bey, bu kabulden sonra maiyetiyle beraber yola ç›karak 23 Haziran 1919’da Sivas’a geldi. Böylece tarihte
“Ali Galib Hadisesi” diye bilinen meşhur
olay meydana geldi. Bu olay› önemine binaen özetlemek gerekirse Ali Galib Bey
Sivas’a gelince Sivas Valisi Reşit Paşa’dan
Mustafa Kemal ile ilgili her türlü ilişkinin
kesilmesi gerektiğini bildiren ‹çişleri Bakan› Ali Kemal Bey’in telgraf›n› öğrendi.
Bu telgraf üzerine Reşit Paşa’y› s›k›şt›rarak
gerekirse polis ve jandarma kuvvetiyle
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Mustafa Kemal’in yakalatt›r›lmas›n› Reşit
Paşa’ya telkin etti. Ancak teşebbüslerinden bir netice alamadı ve Elaz›ğ’a gitti. Fakat Harbiye Nezaretinden ald›ğ› 3 Eylül
1919 tarihli telgraf emri, tekrar harekete
geçmesine sebep oldu. Bu telgrafta; Erzurum Kongresi ad› alt›nda birkaç kişinin
yapt›ğ› toplant›n›n önemli olmad›ğ›, Sivas’ta da birkaç kişinin yapacağ› toplant›n›n bir değer taş›mayacağ›, fakat bunu Avrupal›lara anlatman›n imkân› bulunmad›ğ›, bu sebeple de devlete zarar› olan bu gibi toplant›lara meydan vermemek gerektiği, bunun için kendisine Sivas vali ve komutanl›ğ›n›n verildiği, 100–150 kadar atl›
ve silahl› kuvvetle Sivas’a giderek derhal
mülkî ve askerî idareye el konulmas› gerektiğini bildirildi. Ancak bu plan düşünüldüğü gibi gizli kalmam›ş, 4 Eylül 1919
tarihli ‹kdam gazetesi Ali Galib Bey’in Sivas Valiliğine atand›ğ›n› yazdı. Ayr›ca
Mustafa Kemal de Dahiliye Naz›r› (‹çişleri Bakan›) Adil Bey, Harbiye Naz›r› (Millî
Savunma Bakan›) Süleyman Şefik ve Ali
Galib Bey aras›nda geçen yaz›şmalar› Sivas Telgrafhanesinden ele geçirdi. Bu yaz›şmalar Millî Mücadele tarihimizde ‘‹hanet Belgeleri’ olarak an›lm›şt›r. Böylece
gizli plan herkes taraf›ndan öğrenilmiştir.
Bu arada Ali Galib, devlete karş› ayakland›ğ›n› ve böylelikle memleketin bölünmesine sebep olacağ›n› sand›ğ› Mustafa
Kemal Paşa ile arkadaşlar›n›n zararl› toplant›lar›n› önleyebilmek amac›yla Kürt
aşiretlerinden olan Bedirhanl›lar’dan Kâmuran, Celadet, Diyarbak›rl› Cemil Paşaoğlu Ekrem ve ‹ngiliz Ajan› Binbaş› Noel
ile iş birliği yaparak 6 Eylül’de Malatya’ya
geldi. Ancak Ali Galib’in bilmediği, bu
sayd›ğ›m›z kişilerin bir Kürt Devleti kurmak istemeleriydi. Nitekim Ali Galib
Bey’in Kürt Devleti kurma çabas›yla bir
ilgisi olmam›şt›r. Hatta böyle bir düşüncenin karş›s›nda yer alm›şt›r.
Ali Galib Bey ve diğerlerinin Malatya’daki faaliyetleri karş›s›nda Mustafa Kemal
askerî tedbirler alma yoluna gitti. Böylece
9 Eylül’de Sivas’› basmak maksad›yla
Malatya’dan ayr›lan Ali Galib Bey’in teşebbüsü 14 Eylül’de sonuçsuz b›rak›ldı ve
Ali Galib kurtuluşu kaçmakta buldu. ‹ngi-

Ali Galib Bey

lizlerle anlaşarak Halep’e gitti. Orada ‹stanbul Hükümeti ile temas kurdu ve ard›ndan ‹stanbul’a dönmek üzere yola ç›ktı. Türk ordusu ‹stanbul’a girince Merkez
Ordusu taraf›ndan yakalanan Ali Galib,
Askerî Mahkemeye verildi. Adapazar›’ndaki Askerî Mahkemede Kürtçülükle
ve Kürt Devleti kurma çabalar›yla ilgili
olmad›ğ›, hatta Noel’in bu yoldaki teklifini reddettiği anlaş›ld›ğ›ndan, beraat›na
hükmolunmuştur. Bu karardan cesaret
al›p Ankara’ya gelen Ali Galib Bey, burada Rauf Orbay taraf›ndan görülerek, Millî Mücadele aleyhindeki tutumu nedeniyle Yüzellilikler Listesi’nin 39. s›ras›nda
“Harput Valilerinden Ali Galib” olarak
yer aldı ve Romanya’ya sürüldü. Baserebya ile Dobruca aras›nda at ticareti yaparak geçinen Ali Galib Bey yurt d›ş›nda vefat etti.
Kaynakça: Kâmil Erdeha, Millî Mücadele’de Vilayetler ve Valiler, Remzi Kitabevi Yay›nlar›, ‹stanbul 1993, s. 120; Mahmut Goloğlu, Sivas
Kongresi, Goloğlu Yay›nlar›, Ankara 1969, s.
80; Hat›ralar (Sivas Valisi Reşit Paşa’n›n Hat›ralar›), Yay›na Haz›rlayanlar: Mustafa Güler, Çetin
Özdemir (ve diğerleri), Sivas ‹li Sanat, Kültür ve
Araşt›rma Vakf› Yay›nlar›, Sivas 2001, s. 42; Ali
Fuat Cebesoy, Millî Mücadele Hat›ralar›, Editör:
Osman Selim Kocahanoğlu, Temel Yay›nlar›, ‹stanbul 2000, s. 194-195.
SERDAR SAK‹N
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ALİ HOCA CAMİİ
Danac›lar Mahallesi, Yuvak Sokak’ta bulunmaktad›r. Ali Hoca Camii’nin kitabesinden 1708 y›l›nda yap›ld›ğ› anlaş›lmaktad›r. Yap›, 2005 y›l›nda Ahmet Çeşmebaş› taraf›ndan yeniden restore ettirilmiştir. ‹badete kapal› olan cami, plan› itibar›yla 12,30 x 6,50 m ebad›nda dikdörtgen
planl› küçük bir mahalle mescididir.
Sivri kemerli cümle kap›s›, minber minaresi, nak›şl› ve mukarnasl› mihrab›yla
Kayseri’nin cami mimarisinde önemli
bir yer işgal etmektedir.
Caminin avlusuna kuzeyden aç›lan bir
demir kap›dan girilir. Son cemaat mahalli yoktur. Kuzeybat› köşesinde minber
minare vard›r. Caminin minber minaresi,
ibadet mekân›n›n kuzeybat› köşesinde
yer almaktad›r. Taş kaide üzerinde inşa
edilmiştir. Minareye 20 basamakl› taş
merdivenle ç›k›l›r. Minarede dört adet
yekpare, sekizgen kesme taş sütun bulunmaktad›r. Sütun kaidesi kare formunda
bir zemin üzerine oturmaktad›r. Sütun
başl›klar› baklava dilimi biçimindedir.
Kemer düzenlemesi sivri ve “S” biçiminde bir kemer formuna sahiptir. Kemer
aynalar›nda birer yuvarlak pul kabartma
vard›r. Kare kaide köşelerinden üçgen
biçiminde k›r›larak (pahlanarak) sekizgene dönüşmüş bir peteğe sahiptir. Kal›nl›klar› 1 ila 5 cm aras›nda değişen beş s›ra
silmeden sonra çokgen (sekizgen) piramidal külah yer almaktad›r. Alemi küp,
armut ve hilal bölümlerinden oluşmaktad›r. Demirden yap›lm›ş yeşil boyal› armut bölümünün ortas›nda oyma olarak
“Lafza-i Celal” yaz›l› olan eski alemin yerine, 2005’te yap›lan restore s›ras›nda
yerleştirilmiştir.

Ali Hoca Camii (C. Arslan)

Doğu cephesindeki sütun başl›klar› sağlam, bat›dakiler ise erimiş ve dökülmeye
başlam›şt›r. Bu yüzden oldukça harap bir
görünüme sahiptir.
Caminin giriş kap›s›n›n üzeri, iç k›s›mda
çok güzel bir sivri kemerle işlenmiştir.
Kap›n›n d›ş›ndaki kitabede dört sat›rl›k
bir celi sülüs yaz› bulunmaktad›r.
Üst örtüsü betonla kapl›d›r. ‹çerideki kare planl› iki beton kolon tavan› destekler.
K›ble cihetinde üç pencere vard›r. Bunlar›n birisi mihrab›n üzerinde ve yatay, diğer ikisi de mihrab›n yan›ndad›r. Doğusu
kapal› olan caminin bat›s›nda bir pencere, kuzeydeki giriş kap›s›n›n iki yan›nda
büyük ve kap› üstünde küçük bas›k kemerli üç pencere daha vard›r. Buna göre,
kuzey cephesi hariç diğer pencereler
sonradan aç›lmışt›r.
Kesme taştan inşa edilmiş olan güzel
mihrap yeşil ve krem renkli yağl› boyayla
çirkince boyanarak kapat›lm›şt›r. Mihrap
nişi, beş s›ral› zarif mukarnasdan oluşur,
iç oygusu yedi köşeli ve sivri kemerli taksimata ayr›l›r. Burada üç kabartma selvi
ve üç de ask›l› kandil görülmektedir. ‹ki
kenarda burmal› iki de sütunce mevcuttur.
Mihrap nişi dilimlerinin mukarnasa bağland›ğ› yerde sivri kemercikler içerisinde,
kabartma ve geçmeli beş kollu y›ld›zlar,
spiraller ve çok kollu çiçekler görülür.
Mukarnaslar sivri kemerli bir uç nokta ile
son bulur. ‹ki köşede yuvarlak rozetler
vard›r.
Mihrab›n üzerindeki yatay iki kitabe alan› boştur. Bunlar›n iki kenar›nda kabartma işlenmiş, fakat bozulmuş çiçek motifleri fark edilir. Mihrap pervaz› oldukça
tahrip olmuş hafif kabartmal› silmelerle
çevrilidir. Duvarlar; yerden 121 cm yükseklikle iki renkli mozaikle kapl›d›r. Bunun üzeri aç›k yeşil ve tavana kadar pembe renkte badanal›d›r.
Arkadaki ahşap kafesli mahfil dört adet
ağaç desteğe basmakta olup buraya sağ
köşedeki on bir basamakl› ahşap bir merdivenle ç›k›lmaktad›r.
Mihrap, taştan yap›lm›ş ve niş k›sm› beş
s›ral› mukarnastan oluşmuş ve yedi köşeli iç oygusundaki şekillerde üç ask›l› kan-
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Ali Hoca Camii kitabesi (C. Arslan)

dil görülmektedir. Mihrab›n iki kenar›nda iki sütunce bulunmaktad›r. Mihrab›n
üzerinde iki tane kitabe yeri vard›r. Mihrapta yeşil ve beyaz renkler hâkim durumdad›r.
Kap›n›n d›ş›ndaki kitabede dört sat›rl›k
bir celi sülüste şunlar yaz›l›d›r:
Edüp cami’i Hacı Mehmed sarf-ı makdûr
eyledi
Himmeti bu camiin tecdidine etdi temam
Pîşgâhında bağ ola Hüdâ hayratı kabul
Mahfaza olsun âna sırat üzre
Yevmü’l-Kıyâm.
Kaynakça: Esma Güleç, Kayseri Minareleri, (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), EÜSBE, Kayseri
2006; Özkeçeci, KCMM, s. 36; Özkeçeci, Cami
ve Mescidler, s. 14.
CELİL ARSLAN

ALİ NİSÂRÎ EFENDİ
Âlim, kadı (Aksaray, 1641-‹stanbul, 1698).
Muhyi-yi Kayserî (Kayseri’nin dirilticisi)
ve Koca Nisârî ad›yla bilinen Ali Nisârî
Efendi, “Şeyh Şa’bânü’l-Aksarâyî” diye
maruf Şeyhu’s-S›rrî Abdullah Efendi’nin
oğludur. Soyu, Ya’kûb-› Semerkandî ve
Allame Celâleddîn-i Devvânî vas›tas›yla
Hz. Ebu Bekir’e ulaştığını, şiirlerinde Belîğ mahlas›n› kullanan oğlu Mehmed
Efendi’nin fahriyelerinden birinde bulunan şu meşhur beyit, buna işaret etmektedir:
Bu sözü kendi dimişdir tahkîk
Mühtehâ-yı nesebimdir Sıddîk
Yazmay› ve Kur’an-› Kerim’i Aksaray
Kasabas›’nda, Karabaş lakapl› Osman
Efendi’den öğrendi. Kur’an’› hatmedip
ezberledi. ‹lk bilgileri Aksaray’da öğren-

dikten sonra Konya’ya gitti. ‹plikçi Medresesinde kalarak, Konya’n›n meşhur
âlimlerinden, ‹zmir’de ölen Osman Efendi’den ilim tahsil etti. H 1070 (M 165960) tarihinde Niğde’ye giderek Nuri Bey
Medresesinde meşhur, faz›l, âlim Ak Hasan Efendi’den ders ald›ktan sonra, Niğde’ye bağl› Şücaeddin ve Selenti Kasabalar›’na gitti. Orada Vaz’iyye, ‹sti’âre, Seyyid Şerîf, Kara Davûd haşiyelerini ve
Şemsiyye Şerhi’ni okuduktan sonra, Adana’ya gidip Adana Müftüsü Hasan Efendi’nin dersine devam ederek Telhis Şerhi,
Muhtasar ve Mutavvel’i okudu. H 1075
(M 1664–65)’te Kayseri’ye geldi. O tarihte Kayseri Müftüsü olan Kara Mehmed
Efendi ile G›yasiye Medresesinin Müderrisi faz›l bir kimse olan Emîr Efendi’yi ziyaret ederek birkaç gün ad› geçen medresede kald›. Bu s›rada bu medresede inzivaya çekilen Derviş Fakîh ad›ndaki zat taraf›ndan, yak›n zamanda buraya müderris olacaklar› keşfedilerek müjdelenmiştir. Birkaç gün Kayseri’de kald›ktan sonra
Sivas’a hareket ederek orada Mevlânâ
Bahaeddîn-i Sivâsî ile görüştü. Ard›ndan
Tokat’a geçip ‹shaku’l-Erzincânî ile buluştuktan sonra Diyarbak›r’a yöneldi. Diyarbak›r’da, anlatma ve yazma kudretine
sahip Recebü’l-Kebîr’in dersine devam
etti. Hey’etü’l-‹slâm adl› eserin müellifi
Şeyh ‹brahim Karamânî’den Hey’etü’l-‹slâm’›, Celâlü’d-Devvânî Şerhi’ni ve baz›
muteber kitaplar› okuyarak baz›lar› üzerine ta’likat yazd›ktan sonra, Van’a gitti.
Burada bir müddet kald›ktan sonra tekrar
Kayseri’ye geldi ve buraya yerleşip dinî
ilimlerin yay›lmas›na gayret gösterdi.
Kayseri’ye gelişinden dolayı kendisine,
halk ve eşraf taraf›ndan fevkalade minnet
gösterildi; memleketin zenginlerinden
Kalayc›oğlu ‹smail Ağa, kendisine ev ve
hizmetçiler hediye etti. Ayr›ca G›yasiye
Medresesi Müderrisliği ile Gürcü Hamam›n›n mütevelliliği uhdesine verildi.
Zaman›nda Kayseri’de âlim say›s› azalm›ş, medreseler kapan›r bir hâle gelmiş
ve halk birtak›m yalanc› şeyhlere kap›lm›ş olduğundan dine aykırı davranışlar
artmıştı. Ali Nisârî Efendi, bu gibi şer’an
haram olan şeylerin önlenmesine ve or-
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tadan kald›r›lmas›na gayret gösterdi; vaaz ve nasihatle ilmin yay›lmas›na tam bir
himmet etti; birkaç sene içinde vaziyetin
düzelmesi için olağanüstü bir gayret gösterdi. Bu çabalar›ndan dolay› kendisine
verilen kad›l›k görevinde de son derece
başar›l› oldu. Ali Nisârî Efendi, düğün
dernek gibi çeşitli toplant›lardaki şeriata
ayk›r› davran›şlarla ilgili merkezî hükümete başvurarak bunlar›n engellenmesine dair padişah fermanlar› ç›kartt›rd›.
Bunlar›n suretleri Şer’i Mahkeme’nin sicillerinde kay›tl›d›r.
Ali Nisârî Efendi, Kayseri’de dinî ilimlerin yay›lmas›n›n yan› s›ra, vaaz ve nasihatlerde bulundu, pek çok talebe ve âlim
yetiştirdi. Kaynaklar›n bildirdiğine göre,
daha önce dârü’l-cehl, yani cehalet yurdu
hâline gelen Kayseri’yi, dârü’l-ulûm, yani
ilim merkezi hâline dönüştürüldü. Bu
hizmetinden dolay› “Muhyi-yi Kayserî”
ve “Koca Nisârî” unvanlar›n› kazandı.
Ali Nisârî Efendi, zevk ve sefaya, heva ve
hevese düşkün bir k›s›m kişilerin şikâyetleri üzerine ‹stanbul’a getirtildi ve 1110
Rebiülevvelinde (1698 Eylül’ü) burada
vefat etti. Edirne Kap›s› haricinde defnedildi. Vefat›ndan sonra müftülük görevi,
H 1119 (1707–08) tarihinde vefat eden oğlu, Âlim, Şair Mehmed Belîğ Efendi’ye
verildi.
Oğlu Belîğ’in, babas› Ali Nisârî Efendi
için yazd›ğ› uzunca bir manzum hâl tercümesinde bir hayli bilgi bulunmaktad›r.
Bu tarih manzumesinin son beyti şu şekildedir:
Kudsiyan didi bu târîhi ana
“Eylesün ‘Adni Nisârî me’vâ”
Şair ve ariflerden Sad›kî Baba’n›n Ali Nisârî Efendi hakk›nda, pek çok mersiye ve
manzumesi vard›r. Şu iki tarih beyti örnek olarak al›nabilir:
Ağlayalım ol Nisârî gitdi dünyâdan deyü
Tâ ki mahşerde şefî’ ola bize ol ihtiyâr
Bin yüz on mâh-ı rebî’ü’l-evvel içre gitdi
âh
Dileriz ki rûh-ı pâki Mustafâ’ya ola câr

Kad›l›k hizmetinin de etkisiyle f›k›h ve
çeşitli ilimlere dair telif eserleri ve ta’likat› vard›r. Kaynaklara göre başl›ca
eserleri şu şekilde s›ralanabilir: Hâşiye
ale’l-Hayâlî, Şerh-i âdâb-› Birgivî, Mecmû’atü’n-Ne fâ siy ye, Ki fâ ye tü’l-Ukûl
ve’n-Nukûl (Mültakâ şerhi), Hâşiye ale’lHüseyniyye.
Osmanl› Müellifleri’nde bildirildiğine
göre Ali Nisârî Efendi’nin Kâzî Mîr adl›
eserinden başka, bir nüshas› Nuruosmaniye Kütüphanesinde mevcut olan el-Fevâ’idü’l-Aliyye mine’l-Mesâ’ili’ş-Şer’iyye
fi’l-Fetâvâ isimli Türkçe yaz›lm›ş bir eseri daha vard›r.
Abdullah Karabulut’un Meşhur Mutasavv›flar isimli eserinde bildirildiğine göre, Ali Nisârî Efendi’nin Seyyid Mehmed
Nisârî (öl. H 1119/M 1707-8), Abdurrahman Nisârî (öl. H 1138/M 1725), Abdullah
Nisârî (öl. H 1157/M 1744-45) ve Mehmed
Nisârî (Hafîd veya Hafîd-i Ali Nisârî) (öl.
H 1188/M 1774) isminde dört oğlu vard›r.
Talebeleri aras›nda ise Mehmed Remzî
Efendi (öl. H 1131/M 1718), Mustafa R›fk›
Efendi (öl. H 1145/M 1732) ile Ar›c›zade
Bekir Efendi (öl. H 1145/M 1732) say›labilir.
Kaynakça: Karabulut, KMM, s. 211-238; A. Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler), s. 29-31; Satoğlu, Kayseri Şairleri, s. 14; Bursal›, OM, C. I. 45; Koçer,
Ulemâ, s. 29-30.
ATABEY KILIÇ

ALİ NİSÂRÎZADE HİLMÎ EFENDİ (HİLMÎ)
Âlim, şair (XVIII. Yüzyıl). “Hilmî” mahlas›n› kullanan şair, “Muhyi-yi Kayserî” nam›yla meşhur Ali Nisârî Efendi’nin oğlu,
şair Belîğ’in de kardeşidir. Hayat›yla ilgili
bilgiler son derece k›s›tl›d›r. Önce babas›ndan, daha sonra da Mehmed Remzi
Efendi’den ilim tahsil etmiştir. Kaynaklarda hocas› Mehmed Remzi Efendi için
yazd›ğ› mersiyede şu beyitler yer almaktad›r:
Merhamet kıldı Hudâ eyledi lutfun mebzûl
Gitdi mir’ât-ı kulûb-ı zu’afâdan jengâr
Gûşumı tutmış idüm işbu sadâya nâgâh
Geldi bir hâtif-i gaybî bana itdi ihbâr
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Ey garîb eyle tecessüs ki bu mısr-ı ilme
Geldi bir zâbıt-ı zât-ı şeref-efzâ mi’mâr
Eyledi cümle esâsını o denlü ma’mûr
Komadı rûy-ı vecîhinde anın zerre gubâr
Ya’ni ol zübde-i ‘allâme-i üstâd-ı kerem
Mefhar-ı nâdire-gû Remzi-i nâzük-güftâr
Her sözi müştemil-i ma’ni-i envâ’-ı nüket
Sadef-i dürc-i dehânından ider dürr nisâr
Kaynakça: A. Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler), s. 3435; Köksal, KDŞ, s. 107-108.
ATABEY KILIÇ

ALİ RIZA EFENDİ
Osmanlı devlet adamı, hukukçu (Develi,
1853 – 4 Eylül 1913). Develizade Osman
Efendi’nin oğlu. Beyaz›t Camii’nde Meşihat-› Ulya Müsteşar› ‹brahim Hakk›
Efendi’den dinî ve akli ilimleri tahsil ederek diploma ald›. Mezuniyeti sonras› girdiği imtihandan sonra hukuk alan›nda
göreve at›ld› (1876). Aydonat (24 May›s
1876), Çelebi ile birlikte Yakova (24 May›s 1879), Eğri ile birlikte ‹skenderiye (29
May›s 1882) Kazalar›’nda görevde bulundu. Fetvahane Tetkik-i Müellefat Encümeni Üyeliğine (13 Ekim 1890 – 9 Nisan
1892), ayn› y›l›n ramazan›nda Huzur
Dersleri muhatapl›ğ›na dâhil oldu ve 4.
rütbeden iki adet Osmanl› ve Mecidi nişan›yla ödüllendirildi. ‹laveten Meclis-i
Tetkikat-› Şer’iyye Üyeliğine atand› (25
Temmuz 1893–10 Nisan 1894). ‹stanbul
ruûsu yetkisine verildikten (25 Şubat
1885) sonra Hareket-i Harice (21 Mart
1891), Hareket-i Dâhile (17 Şubat 1894),
Mus›le-i Sahn (17 Mart 1894) unvanlar›yla rütbesi önce ‹btidai Altm›şl› (6 Nisan
1894), peşinden de Hareket-i Altm›şl› (27
Şubat 1894) daha sonra da Hâmise-i Süleymaniye (7 Temmuz 1898) ve Süleymaniye raddelerine (27 Şubat 1894) yükseltildi. Ard›ndan Bilâd-› Mahreç’ten Halep
Mevleviyeti (Valiliği) görevine getirildi
(20 Nisan 1901 – 29 Nisan 1901), fakat
çok geçmeden bu görevinden ayr›ld› (10
Nisan 1902). Terfian Bilâd-› Hamse (27
Nisan 1903) ve Haremeyn-i Muhteremeyn derecesi (3 Mart 1909) verildi. Bu

s›rada Tedkik-i Müellefat Üyeliğinden
ayr›ld› (14 Eylül 1909 – 12 Mart 1912).
Eserleri: Kul Ahmet Hâşimî Üzerine Haşiye, Muhtasar-› Hâşimî Üzerine Haşiye.
Kaynakça: Albayrak, SDOU, C. I. s. 295.
YUSUF TURAN GÜNAYDIN

ALİ SAİB PAŞA
Serasker (Kayseri, ? – ‹stanbul, 8 Ağustos
1891). Talas İlçesi’nin Kiçiköy Mahallesi’nden olup Abdülaziz ve II. Abdülhamid
Döneminde Seraskerliğe (Savunma Bakanl›ğ›) kadar yükseldi. Mahallî söylentilere göre küçük yaşta ‹stanbul’a götürülen
Ali Saib, orada bir hayvanla yük taş›rken
gösterdiği becerikliliğe şahit olan Kâs›m
Paşa isimli yüksek rütbeli bir zat onun
okumas›na imkân sağlayarak bu mertebelere yükselmesine sebep oldu. Mekteb-i
Harbiye (Harp Okulu)ye girip erkân-›
harp (kurmay) olarak mezun oldu, s›ras›yla miralay (albay), 1867’de liva (tuğgeneral), 1869’da ferik (tümgeneral) oldu ve
Daire-i Şûrâ (Dan›ştay) Azal›ğ›nda bulundu. 1871’de Daire-i Şûrâ Reisi, sonra da
Vidin Kumandan› oldu. 1872’de Zaptiye
Naz›r› (Emniyet Genel Müdürü) oldu, k›-

Ali Saib Paşa (M. Çayırdağ Arşivi)

ALİ

/ 107

108 /

ALİ

Ali Saib Paşaʼnın II. Mahmud
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sa sürede azledilerek Mart 1873’te ‹şkodra
Valisi, 5 May›s’ta Tophane Naz›r›, 7 Temmuz’da Vezirlik rütbesi verilerek Üçüncü
Ordu Müşiri (Mareşal), Haziran 1874’te
buna ilaveten Manast›r Valisi, 12 Aral›k
1874’te Serasker Kaymakam›, 4 Nisan
1875’te de Serasker oldu. Bir müddet sonra tekrar Tophane Müşirliğine getirilmişti
ki, çok k›sa sürede bu görevden al›narak 9
Eylül 1875’te yine Üçüncü Ordu Müşiri ve
Manast›r Valisi oldu. Haziran 1876’da Niş
Kumandan›, 3 Mart 1877’de (II. Abdülhamid’in tahta ç›kmas›ndan bir müddet
sonra) Üçüncü Ordu Müşiri, ‹şkodra ve
Niş Kumandan› oldu. 1 Ocak 1879’da tekrar Tophane Müşiri olup 9 Eylül 1885’te
de ikinci defa Serasker oldu. 8 Ağustos
1891’de kalp hastal›ğ›ndan aniden vefat
edene kadar bu vazifede kaldı. Mezar›, ‹stanbul’da Divanyolu’nda II. Mahmud
Türbesi bahçesindedir. Oğlu Sadi Paşa’n›n da mezar› hemen yak›n›ndad›r.
Tarihlerin kayd›na göre bilgili, iyi idareye
malik, halim selim ve çal›şkand›. Padişah
II. Abdülhamid onu çok sever ve s›k s›k
konağ›na misafirliğe gelirdi. Paşa’n›n vefat› üzerine memleketi Talas’a gelip yerleşen kâhyas› Mustafa Efendi’nin anlatt›ğ›na göre, Padişah II. Abdülhamid bir
gün Paşa’y› evinde ziyareti esnas›nda, Paşa’ya ellerini açarak “Paşa! Devlet umurunda bu elin parmaklar› kadar kalmad›k.” diye dert yanm›şt›r.
Ali Saib Paşa memleketi Talas’a (Sicill-i
Osmânî’de yanl›şl›kla Tarlabaş› olarak
yaz›lm›şt›r) bir cami, üç çeşme, bir hamam ve annesi Esma Han›m için Talas
Mezarl›ğ›’nda bir türbe inşa ettirmiş, hayrat›n›n giderleri için de Talas’ta, bir k›s›m
arazinin gelirlerini tahsis ettiği bir vak›f
kurmuştur.
Ali Saib Paşa’n›n mezar taş›:
Allah, Allah nüh sipihr ile kevkebe diriğ
Düştü İstanbul’a velvele-i hanîn-efzâ
Sordum eyâ bu ne hâlet ne kıyâmet,
dediler
İrtihâl eyledi hayfâ Ali Sâib Paşa
Yümnî serasker-i zî-şan ki Şehinşâh-ı
cihan
Feyziyâb-ı nazar etmişdi anı ser-tâpâ

Hatıra gelmez idi bir gün içinde nâgâh
Kasr-ı ikbâle kaid ola tâbut-ı fenâ
Yedi yıl mesned-i âli-i sipehdâride
Oldu iclâl ile, ikbal ile himmet-pîrâ
Cebhe âlisi etti matla-i nûr-ı temkin
Hikmet-i rüşdiyle eyledi umuru icrâ
Rezmlerde hâydar idi, bezmde dil-perver
idi
Zıll-ı şimşiri telh-i kesr etdi vakt-i rızâ
Kimsenin hatırın etmez idi rencide
Hüsn-i ahlâkına meftun idi pîr ü bernâ
Vatanında nice âsâra muvaffak oldu
Cami ve çeşme yapıp eyledi mekteb inşâ
Hizmetinden oldu Sultan-ı Muazzam râzı
Hak-teâlâ kıla hulûsuna Firdevs-i rızâ
Kendisi gitti güzel nâmı cihanda kaldı
Rahmetullah-i aleyh bî-devam-ı ebedâ
Çekdi bir ah, bu tarihini yazınca Muhtar
Rıhlet-i bezm-i naim eyledi Saib Paşa
Sene H 1309 (M 1891)
Kaynakça: M. Süreyya, SO 1,C.III. s. 683; Karal,
Osmanl›T, C.VII; Resimli Mecmua, ‹stanbul
1307 (Beyaz›t Devlet Kütüphanesi Arşivi).
MEHMET ÇAYIRDA⁄

ALİ SAİB PAŞA CAMİİ
Talas ilçe merkezinde, Kiçiköy Mahallesi’nde, kendi ad›yla an›lan cadde üzerindedir. Camide H 1304 (M 1886) tarihli,
65 x 120 cm ölçülerindeki kitabe yer almaktad›r. Kitabeden, yap›n›n Sultan Abdülhamid zaman›nda Ali Saib Paşa taraf›ndan inşa ettirildiği öğrenilmektedir.
Düzgün kesme taş malzemeyle güneykuzey doğrultuda dikdörtgen planda inşa

Ali Saib Paşa Camii (K. Türkmen)
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edilen caminin avlusuna, kuzeybat› köşeye aç›lm›ş üçgen al›nl›kl› bir kap›dan girilmektedir. Köşelerde kabaralarla nihayetlenen üçgen al›nl›ğ›n içi, kabartma
olarak işlenmiş güneş sembolü ve imparatorluk armas›yla bezelidir. Kap›n›n söveleri oyularak yivlendirilmiş, lento yüzeyine ise akantüs yaprakl› k›vr›kdal ve ayy›ld›z motifleri işlenmiştir. Caminin son
cemaat yerinin üzeri sonradan betonarmeyle kapat›lm›şt›r.
Caminin harim k›sm›na, sonradan yapılan
son cemaat mahallinin güney duvar›n›n
ortas›ndan aç›lan kap›dan girilir. Bu kap›
üzerindeki kitabe, yeşil zemin üzerine alt›n sar›s›yla yaz›lm›ş olup ikişer m›sral›k
alt› sat›rdan oluşmaktad›r. Küçük ebatl›
konsol ve silmelerle çevrelenen mermer
kitabenin üzerinde kabartma olarak işlenmiş lale ve k›vr›kdal motifleri yer almaktad›r.
Harim plan›, kuzey-güney istikametinde
dikdörtgen şekildedir. Harim mekân›,
dört sütunla at›lm›ş sivri kemerlerle üç
sahna ayr›lm›şt›r. Bu sütunlar gerek aşağ›dan yukar› doğru incelişleri gerekse
başl›klarla Dor nizam›n› an›msatmaktad›r.
Sütunlara oturan sivri kemerlerin oluşturduğu merkezî mekân›n üzeri kubbeyle
örtülmüştür. Diğer sahnlardan daha geniş tutulmuş orta sahn›n merkezine yerleştirilen kubbeye pandandiflerle geçilmiştir. Kubbe ağ›rl›ğ›n› duvarlara aktarmak için duvarlarla sütunlar aras›na sivri
kemerler at›lm›şt›r. Kubbenin oturduğu
poligonal yüksek kasnağ›n her cephesine
sekizgen biçimli pencereler aç›lm›şt›r. Bu
pencereler alç› şebekeli olup renkli camlarla tezyin edilmiştir. Pandantiflerin etraf› turkuaz renkli şeritle s›n›rland›r›lm›ş
olup ortadaki madalyonlar›n içerisinde
dört halifenin isimleri yaz›l›d›r. Pandantiflerin kubbeyle birleştiği silme ve pandantifin merkezindeki madalyonlar›n
çevresi sar› renge boyanm›ş olup yaprak
ve çiçeklerle bezelidir.
Caminin kubbeli bölümü d›ş›ndaki mekânlar›n üzeri sonradan yap›ld›ğ› anlaş›lan kirişlerle örtülüp üzeri düz daml›d›r.
Caminin harimi doğu ve bat› cephelerin-

Ali Saib Paşa Camii giriş kapısı (K. Türkmen)

de üçer, güney ve kuzey cephelerinde ikişer pencereyle ayd›nlat›lm›şt›r. D›şar›da
düz lentolu olan pencereler içeride yuvarlak kemerlidir. Ayr›ca mihrab›n üzerinde ve buna paralel olarak harimin kuzey duvar›nda birer adet yuvarlak pencere yer almaktad›r. Bu pencereler alç› şebekeli ve renkli caml› yap›lm›şlard›r. Harimin güney duvar›n›n ortas›nda yer alan
beş köşeli mihrap ile güneybat›s›nda yer
alan minber yak›n bir tarihte yap›lm›şt›r.
Harimin kuzeyinde kad›nlar mahfili yer
almaktad›r.
Caminin minaresi, harimin kuzeybat› köşesinde yer almaktad›r. Kare kaideden

Ali Saib Paşa Camii içi (K. Türkmen)
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Türk üçgenleriyle pabuçluk k›sm›na geçilmekte olup, pabuçluktan da silme bir
bilezikle gövdeye geçilmektedir. Minare
gövdesi şerefe alt›na kadar sade bir şekilde yap›lm›ş olup, şerefe alt›nda ve korkuluklarda herhangi bir süsleme görülmez.
Yukar› doğru incelen petek k›sm› bir taş
bilezikle nihayetlenmekte olup üzerine
taş külah yerleştirilmiştir. Külah›n tepesinde ise alem ve paratoner bulunmaktad›r. Avlunun güneybat›s›ndaki merdivenle minareye ve harimin içindeki kad›nlar
mahfiline ç›k›lmaktad›r. Cami avlusunun
kuzeybat› köşesinde sokağa aç›lan bir
çeşme bulunmaktad›r.
Kaynakça: Kerim Türkmen, “Talas’ta Türk Devri Yap›lar›”, Vak›flar Dergisi, (1997), S 26, s. 155157.
KERİM TÜRKMEN

ALİ SAİB PAŞA ÇEŞMESİ
Talas İlçesi’nin Kiçiköy Mahallesi, Ali
Saib Paşa Sokağ› üzerinde, ayn› adl› caminin avlusunun kuzeybat› köşesindedir.
Ali Saib Paşa taraf›ndan, H 1304 (M
1886) y›l›nda inşa ettirilmiş olan çeşme,

Ali Saib Paşa Çeşmesi (M. Denktaş)

günümüzde kullan›lmamaktad›r. Çeşmenin ayna taş›, su yalağ› ve kitabesinde
mermer, diğer bölümlerinin tamam›nda,
düzgün kesme taş malzeme kullan›lm›şt›r.
Duvarla birlikte inşa edilen kemersiz çeşme, 3,38 m yüksekliğinde ve 1,65 m genişliğindedir. Çeşmenin cephesi, yanlarda boydan boya duvar içerisine gömülü
sütuncelerle s›n›rland›r›lm›ş olup kemeri
ve nişi bulunmamaktad›r. Çeşmenin en
üst k›sm›n›n 0,90 m aşağ›s›, basit bir silme kuşağ›yla ikiye bölünmüştür. Bu silme kuşağ›n›n hemen alt›nda aşağ›ya doğru daralan on alt› adet sark›t dikkati çekmektedir. Silmenin hemen üst k›sm›nda
ise mermer kitabe yer al›r. 0,67 x 0,40 m
ölçülerindeki kitabe, üç yönde, cepheden
öne doğru ç›k›nt› yapan profilli yast›klarla çevrilmiştir. Bu yast›klar›n doğu yöndeki k›sm›, zaman içerisinde tahrip olmuştur.
Okunuşu:
Neb-i cûd u kerem cûy-ı hurûşân-ı himem
Ser ‘asker-i ekrem ‘Ali Sâ‘ib Paşa
Mühr-i kevser eltâfını icrâ eyler
Hâk-ı pâkize intisâbe iddi‘â revâ
İşte târîh-i selîs akdıkça gürler
Tatlı su eyledi icrâ Ali Sâib Paşa
Sene 1305.
Çeşmenin saçak k›sm› basit silmelerle
hareketlendirilmiştir. Yanlarda duvara
gömülü sütunlar›n saçak k›sm›na gelen
bölümleri, basit şekillendirmelerle sütun
başl›klar›na dönüştürülmüştür. Çeşmenin en üst k›sm›na, yağmur ve kar sular›n›n daha kolay akmas› için harpuşta yerleştirilmiştir.
Çeşmenin, tek lüleli ayna taş›n›n etraf›
aç›lm›ş çiçek motifleriyle süslenmiş olup
tam alt›na da zemine gömülü küçük bir
mermer su yalağ› yerleştirilmiştir.
Süsleme olarak saçak k›sm›nda, kitabenin etraf›n› çevreleyen yast›klardaki profilli silmelerle kitabenin hemen alt›nda
yer alan sark›tlar ve ayna taş› üzerindeki
aç›lm›ş çiçek motiflerinden bahsedilebilir. Eser, orijinal hâlini kaybetmeden günümüze kadar ulaşabilmiştir.
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Kaynakça: A. Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler), s. 88;
Kerim Türkmen, “Talas’ta Türk Devri Yap›lar›”,
Vak›flar Dergisi, (Ankara 1996), S. 26, s. 155157; M. Süreyya, Sicill-i Osmânî, ‹stanbul H 1319,
C. III. s. 581; Denktaş, Su Yap›lar›, s. 120-121.
MUSTAFA DENKTAŞ

ALİ SAİB PAŞA HAMAMI
Talas ilçesi, Harman Mahallesi, Müsteşar
Sokağ› üzerindedir. Hamam hâlen kullan›lmaktad›r. Kitabesi olmayan yap›n›n,
Ali Saib Paşa taraf›ndan yapt›r›lm›ş olduğunu gösteren H 1307 (M 1889) tarihli
vakfiye, Vak›flar Genel Müdürlüğü arşivindedir. Ayr›ca H 1318 (M 1900) tarihli
Ankara Vilayeti Salnamesi Defteri’nin
Kayseri’yle ilgili bölümünde, “...Yine o
sene H 1305 (M 1887) zarf›nda Talas karyesinde Serasker Merhum Ali Saib Paşa
taraf›ndan müceddeden (yeni baştan) ve
muntazam bir cami-i şerif ile bir su mahzeni ve bir hamam inşa k›l›nm›ş ve Harman Cami-i Şerifi’ne de bir minare yap›lm›şt›r...” yaz›l›d›r.
Tek hamam olarak kuzey-güney doğrultuda inşa edilen eser, ilk inşas›nda üç eyvanl› ve iki halvetli bir plana sahipken daha sonraki tarihlerde yap›lan onar›mlarda hamam›n plan› değiştirilmiştir. Günümüzde hamam tek eyvan ve üç halvetten
oluşan bir plan şemas› göstermektedir.
Hamamdaki mekânlar, kuzeyden güneye
doğru s›ras›yla, hamama girişi sağlayan
ön bölüm üç bölümden oluşan soyunmal›k, s›cakl›ğa geçişi sağlayan koridor,
s›cakl›k, tuvalet, su deposu ve külhan k›sm› olarak s›ralanm›şt›r. Hamam›n tamam›nda düzgün kesme taş malzeme kullan›lm›şt›r. Üst örtünün tamam› yak›n bir
tarihte yap›lan onar›mlar esnas›nda mozaikle kaplanm›şt›r.
Hamama giriş, kuzey yönde cephenin ortas›ndaki düz lentolu kap›dan sağlanm›şt›r. Bir ön mekân olarak düşünülen bu
bölüm, 5,47 x 4,07 m ölçülerinde olup iki
katl›d›r. Sonradan yap›ld›ğ› anlaş›lan
ikinci kata, bat› yöndeki demir bir merdivenle ç›k›lmaktad›r. Üzeri betonla örtülü
olan mekân›n ayd›nlat›lmas›, kuzey yönde bir, doğu yönde iki dikdörtgen formlu
pencereyle sağlanm›şt›r. Bu bölümün güney cephesinin ortas›na aç›lan 1,18 m ge-

nişliğindeki kap›dan hamam›n soyunmal›ğ›na geçilir.
Hamam›n soyunmal›ğ› farkl› ölçülerdeki
üç bölümden oluşur. Kuzeydeki ilk soyunma mekân›, 5,15 x 4,45 m ölçülerinde
olup üzeri güney-kuzey yönünde uzanan
beşik tonozla örtülmüştür. Bu ilk bölümün ayd›nlat›lmas›, doğu yöne aç›lan
dikdörtgen formlu iki, bat› yöne aç›lan
kare formlu bir pencereyle sağlanm›şt›r.
Bu mekân güney yönde 1,35 m genişliğinde ve üzeri beşik tonozla örtülü olan
ikinci bir bölümün eklenmesiyle genişletilmiştir. Bu küçük mekân da doğu yöne
aç›lan dikdörtgen bir pencereyle ayd›nlat›lm›şt›r.
Bu mekân›n güney cephesinden hafif bat›ya kayd›r›lm›ş kap›dan hamam›n üçüncü soyunma mekân›na girilmektedir.
4,25 x 3,22 m ölçülerindeki bu bölümün
üzeri de doğu-bat› yönündeki beşik tonozla örtülmüştür. Bu mekân›n ayd›nlat›lmas› da tonozun tepesine aç›lan yuvarlak formlu bir adet ›ş›k gözü ve doğu yöne aç›lan dikdörtgen formlu pencereyle
sağlanm›şt›r. Üç bölümden oluşan soyunmal›k k›sm›nda soyunma kabinleri
yoktur. Ancak, y›kanmak için gelen insanlar›n hem oturmalar› hem de üzerlerindeki elbiselerini koyabilmeleri için
0,60 m yüksekliğinde ve 0,50 m genişliğindeki seyyar divanlar bulunmaktad›r.

Ali Saib Paşa Hamamı (M. Denktaş)
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Ali Saib Paşa Hamam›’n›n “soğukluk”
olup üzerlerine kabartma olarak lale mok›sm› yoktur. Orta k›s›mda yer alan “sotifleri işlenmiştir.
yunmal›ğ›n” bat› cephesine aç›lan bas›k
S›cakl›ğ›n güneydoğu ve güneybat› köşekemerli kap›dan koridora girilmektedir.
lerine simetrik olarak aç›lan köşe kap›laÜzeri doğu-bat› yönünde beşik tonozla
r›ndan halvetlere girilmektedir. ‹ki halvet
örtülü olan bu koridor, tonozun s›rt›na
de tam olarak birbirinin simetriğidir.
aç›lan bir adet ›ş›k gözüyle ayd›nlat›lm›ş3,60 x 3,60 m ölçülerindeki her iki halt›r.
vetin üzerleri kubbeyle örtülmüştür.
S›cakl›ğa, dar koridorun güney cephesiKubbelere geçiş pandantiflerle sağlannin bat› ucuna aç›lan kap›dan girilir. Tek
m›şt›r. Her iki halvette, kubbelerin tepeeyvan ve üç hallerine yerleştirilen
vetten oluşan s›yedi adet yuvarlak
cakl›ğ›n üzeri oval
formlu ›ş›k gözlebir kubbeyle örriyle ayd›nlat›lm›ştülmüştür. Kubt›r. Halvetlere girişi
beye geçiş pansağlayan kap› aç›kdantiflerle sağlanl›ğ› hariç bütün
m›şt›r. Bu bölüm,
cepheler, 0,90 m
kubbe üzerine üç
genişliğinde
ve
s›ra hâlinde aç›0, 25 m yük sek li lan 16 adet ›ş›k
ğindeki sekilerle
gözüyle ayd›nlaçevrilmiştir. Bu set›lm›şt›r. S›cakl›k
kiler üzerinde dörmekân›, doğu ve
der adet kurna bubat› yönde 0,45 m
lunmaktad›r. S›derinliğindeki sacakl›ğ›n kuzeybat›
ğ›r kemerlerle geköşesinde bulunan
nişletilmiştir.
kap›dan hamam›n
Kubbenin tam alüçüncü halvetine
t›ndaki sekizgen
girilmektedir. 4,25
planl› göbek taş›,
x 3,20 m ölçülerinAli Saib Paşa Hamamı içi (M. Denktaş)
0,33 m yükseklideki halvetin üzeri
ğindedir. S›cakl›doğu-bat› yönünde
ğ›n doğu ve bat› cephelerinde 0,88 m gebeşik tonozla örtülmüştür. Halvetin aynişliğinde ve 0,20 m yüksekliğinde sekid›nlat›lmas› tonozun tepesine aç›lan yuler bulunmakta olup bu sekiler üzerinde
varlak formlu bir adet pencereyle sağlantoplam üç adet kurna bulunmaktad›r. Bu
m›şt›r. Halvetin güney ve bat› cephesinde
kurnalar›n üçü de orijinaldir. S›cakl›ğ›n
yer alan sekiler, 0,93 m genişliğinde ve
güney cephesinin tam ortas›nda, 4,34 x
0,20 m yüksekliğinde olup bu sekiler
3,22 m ölçülerindeki ana eyvan yer al›r.
üzerinde y›kanmak için iki adet kurna
Eyvan›n üzeri doğu-bat› yönündeki beşik
bulunmaktad›r.
tonozla örtülmüş olup bu bölüm, tonoS›cakl›k k›sm›nda bulunan bütün mekânzun tepesine aç›lan yuvarlak formlu bir
lar›n zemin k›s›mlar›yla duvarlar›n 1,30
adet ›ş›k gözüyle ayd›nlat›lm›şt›r. Eyvam kadar olan k›s›mlar›n›n tamam› mern›n güney cephesinin tam ortas›na aç›lan
merle kaplanm›şt›r. Hamamda bulunan
0,58 m genişliğindeki aç›kl›kla su deposu
kurnalar›n büyük bir bölümü orijinal
irtibatland›r›lm›şt›r. Eyvan, üç yönde
olup arkalar›nda ayna taş› yoktur.
0,98 m genişliğinde ve 0,20 m yüksekliS›cakl›ğa girişi sağlayan kap›n›n hemen
ğindeki sekilerle çevrilerek bu sekiler
bat›s›ndaki kap›dan hamam›n t›raşl›k ve
üzerine toplam dört adet kurna konultuvaletlerinin bulunduğu k›sma girilir. Bu
muştur. Bu kurnalar›n tamam› orijinal
bölümün üzeri doğu-bat› doğrultudaki
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beşik tonozla örtülmüştür. Tonozun üzerine aç›lan üç adet ›ş›klıkla bu mekân ayd›nlat›lm›şt›r. Bu koridorun kuzey cephesinin bat›s› ince duvarlarla üç k›sma bölünmüştür. En bat›daki mekân tuvalet,
diğer ikisi ise t›raşl›k olarak kullan›lmaktad›r.
Su deposu ve külhan k›sm› hamam›n güney cephesini boydan boya kaplamaktad›r. Su deposunun üzeri güney-kuzey yönündeki beşik tonozla örtülmüştür. Su
deposunun güneyinde yer alan külhan
k›sm› da diğer birçok hamamda olduğu
gibi orijinal hâlini kaybetmiştir. Külhan›n doğusunda bulunan merdivenle hamam›n üst k›sm›na ç›k›lmaktad›r. Hamamda kullan›lan s›cak su, modern tekniklerle ›s›t›lmaktad›r. Orijinal su yolu ihtiyaç duyulduğunda hâlen hamam›n suyunu temin etmektedir.
Hamam orijinal hâliyle günümüze ulaşamam›şt›r. Hamam›n baz› bölümleri y›k›larak küçülmüş, yeni bölümler inşa edilmiş ve baz› bölümlerinin de fonksiyonlar› değiştirilmiştir. Bugün hamama girişi
sağlayan kuzey yöndeki giriş mekân›, bilinmeyen bir tarihte esere yap›lan onar›mlar esnas›nda ilave edilmiş olmal›d›r.
Doğu cephede, bu ön mekân ile soyunmal›k k›sm› duvarlar› aras›ndaki malzeme fark› ve dilatasyon (anayapıya sonradan eklenen yapının bağlantı yeri) izleri,
bizim görüşümüzü doğrulamaktad›r. Ayr›ca doğu cephede bulunan fakat günümüzde doldurularak iptal edilen soyunmal›k kap›s›n›n bulunmas› da bu ön mekân›n hamama sonradan ilave edildiği
görüşünü kesin olarak göstermektedir.
Soyunmal›ğ›n bat› cephesi y›k›lm›şt›r.
Daha sonra yap›lan onar›mlar s›ras›nda
soyunmal›ğ›n bat› yönündeki duvar› içeri
al›narak yeniden örülmüştür. Bunun neticesinde soyunmal›k bölümü küçülmüştür. Soyunmal›ğ›n bat› cephesinde bulunan bahçe içerisinde, y›k›lan k›sm›n duvar bakiyeleri hâlen görülmektedir. Soyunmal›k bölümünün küçülmüş olduğunun diğer bir delili de doğu yöndeki duvar›n çok düzgün olarak örülmesine karş›l›k, bat› yöndeki duvar›n moloz taşlarla
gelişigüzel örülmüş olmas›d›r.

Hâlen soyunma mekân› olarak kullan›lan güneydeki bölümün fonksiyonu da
yap›lan onar›mlar s›ras›nda değiştirilmiştir. Bu bölümün bat› duvar›n›n kal›nl›ğ›yla ayn› mekân›n diğer cephelerinin duvar
kal›nl›klar›n›n farkl› ölçülerde bulunmas›, bat› yöndeki ince duvar›n sonradan
örüldüğünü akla getirmektedir. Bu görüşümüzü destekleyen diğer bir olgu da bu
bölümün duvarlar› içerisinde tütekliklerin bulunuyor olmas›d›r. Bilindiği üzere,
Anadolu’daki Türk hamamlar›n›n soyunma k›sm›nda tüteklik bulunmaz. Kanaatimiz odur ki günümüzde soyunma mekân› olarak kullan›lan bu bölüm, orijinalinde s›cakl›ğa aç›lan bir eyvand›. Soyunma k›sm›n›n bat› cephesinin y›k›lmas›yla
daha sonraki onar›mlar esnas›nda küçülmesi sonucu, soyunma k›sm› ihtiyaca cevap vermemiştir. Bu ihtiyac› karş›lamak
için s›cakl›ğ›n doğu yönündeki eyvan›n
s›cakl›ğa bakan yönü ince bir duvarla
örülerek kapat›lm›şt›r. Ayn› düzenleme
s›ras›nda eyvan›n kuzey duvar›na bir kap› aç›larak soyunmal›kla irtibatland›r›lm›ş ve bu bölümün ayd›nlat›lmas› da doğu duvar› üzerine aç›lan pencerelerle
sağlanm›şt›r. S›cakl›ğ›n bat› yönünde yer
alan ve günümüzde halvet olarak kullan›lan bu mekân da orijinalinde halvet olmay›p s›cakl›ğa bakan bir eyvand›. Bu eyvan›n s›cakl›ğa bakan doğu yönü de diğer
eyvanda olduğu gibi ince bir duvarla örülerek kapat›lm›şt›r. Bu bölümün halvet
olmay›p bir eyvan olduğu görüşümüzü
destekleyen en önemli delil, vakfiyedir.
Çünkü vakfiyede hamam›n iki halvetinin
bulunduğu aç›kça ifade edilmiştir. Ayr›ca
eyvan olduğunu düşündüğümüz bu bölümle bunun karş›s›nda bulunan bölüm
birbirinin simetriğidir. Her iki eyvan›n da
s›cakl›kla bağlant›s›n› kesen ince duvarlar, ayn› kal›nl›ktad›r. Yukar›daki bilgiler
d›ş›nda bu bölümün kesin olarak halvet
olmad›ğ›n›, s›cakl›ğa bakan bir eyvan olduğunu söylemek mümkündür.
Sonuç olarak hamama girişi sağlayan kuzey yöndeki mekân, hamama sonradan
ilave edilmiştir. Soyunma k›sm›n›n bat›
cephesinin y›k›lmas› sonucu bu bölüm
küçülmüştür. S›cakl›ğ›n doğu ve bat›s›n-
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da yer alan eyvanlar bu fonksiyonlar›n›
kaybetmişlerdir. Bu eyvanlardan doğu
yönde olan› soyunmal›k, bat› yönde olan› halvet olarak kullan›lmaktad›r. Orijinal plan›yla günümüze ulaşamayan hamam ilk inşas›nda üç eyvanl›, iki köşe
halvet hücreli bir plana sahipti.
Hamam›n kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Yaln›z Ali Saib Paşa’n›n H 1307 (M
1889) tarihli vakfiyesindeki bilgiler ile H
1318 (M 1900) tarihli Ankara Vilayeti Salname Defteri’ndeki bilgilerden anlaş›ld›ğ›na göre, eserin kesin olarak vakfiyede
belirtilen tarihten önce inşa edilmiş olduğu anlaş›lmaktad›r. Paşa’n›n Talas’ta yapt›rd›ğ› cami 1886, Meydan Çeşmesi 1887,
Ali Saib Paşa Çeşmesi 1887, Esma Han›m
Çeşmesi 1887 ve annesi Esma Han›m
için yapt›rd›ğ› türbe de 1889 tarihlidir.
Muhtemelen Paşa, yukar›daki eserlerle
birlikte hamam› da 1887 tarihinde inşa
ettirmiş olmal›d›r.
Kaynakça: Denktaş, Su Yap›lar›, s. 224-230; Vak›flar Genel Müdürlüğü Arşivi, 586 Numaral›
Defter, s. 240; Uygur Kocabaşoğlu, Murat Uluğtekin, Salnamelerde Kayseri, Osmanl› ve Cumhuriyet Döneminin Eski Harfli Y›ll›klar›nda
Kayseri, Kayseri 1998, s. 139.
MUSTAFA DENKTAŞ

Ali Şahbaz Efendi

ALİ ŞAHBAZ EFENDİ
Hukukçu, Temyiz Mahkemesi Azası
(Kayseri, 1838 – ‹stanbul, 1899). Ermeni
as›ll›d›r. Yüksek öğrenimini tamlad›ktan
sonra Müslüman oldu. ‹lk ve orta öğrenimini Kayseri ve ‹stanbul Ermeni okullar›nda tamamlay›p Venedik’te Ermenilerin idare ettikleri ‹lahiyat Fakültesinden ve Sorbon Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. ‹stanbul’a döndükten sonra bir süre Fransa’n›n Halep
Konsolosluğunda tercümanl›k görevinde bulundu (1872). Bu s›rada Halep Valisi olan Cevdet Paşa ile tan›ş›p onun tavsiyesiyle devlet hizmetine girerek ‹stanbul Birinci Ticaret Mahkemesine tayin
edildi (1877). Mekteb-i Mülkiyeye-i Şâhânede (Siyasal Bilgiler Fakültesi) ve
Mekteb-i Hukukta (‹stanbul Hukuk Fakültesi) Devletler Umumi Hukuku ve Ticaret Hukuku derslerini verdi. Daha
son ra Tem yiz Mahke me si (Yar g› tay)

Azal›ğ›na terfi etti. Bu üç görevini de vefat›na kadar sürdürdü.
Başlıca Eserleri: Nazariyât-› Usûl-i Muhâkemat-› Cezâiyye (1892); Usûl-i Cezâiyye (1894); Mufassal Hukûk-› Düvel
(1908– 1909), Kanûn-› Ticâret (…).
Kaynakça: Mücellidoğlu, Mülkiyeliler, C.II. s.
945-950.
YAYIN KURULU

ALİ ULVİ BEY (MEHMET ALİ ULVİ BEY)
Kayseri Mutasarr›f› (‹stanbul, 1866 –
Ankara, 1922). Mehmet Sait Efendi’nin
oğludur. ‹lk ve orta öğrenimini Sultan
Selim Rüştiyesi ve Mülkiye ‹dadisinde
tamamlad›. Mülkiye Mektebinin yüksek
k›sm›ndan mezun oldu (1885). Bursa vilayetine maiyet memuru olarak atand›
(1881). Ticaret ve Ziraat Nezareti Tercüme-i Fünun Kaleminde kâtip olarak çal›şt›. Rüsumat Emaneti, Maliye Nezareti
Kupon Kalemi ve Muhasebat Umum
Müdürlüğünde çal›şt› (1888–1891). Azizi ye ( 1894 ), San d›k l› ( 1894 ), Ta vas
(1900), Avlonya (Yanya) (1903), Leros
(Adalar) (1908) Kaymakam› oldu. H›n›s,
Bayaz›t, Kerbela, Kang›r›, Kayseri ve
Burdur Mutasarr›f› olarak atand›. ‹stanbul Hükümeti’nce Burdur Mutasarr›fl›ğ›
görevinden al›nd› (1920). Türkiye Büyük
Millet Meclisi I. Dönemi için yap›lan seçimlerde Burdur Milletvekili olan Fahrettin Bey’in Meclis’e kat›lmadan istifas›
üzerine boşalan milletvekilliğine seçilerek Meclis’e girdi (1 Haziran 1920). Meclis’te Dilekçe ve PTT Komisyonlar›nda
çal›şt›. Dönem bitmeden 16 Ekim 1922
tarihinde Ankara’da öldü. Evli ve beş çocuk babas›yd›.
Eserleri: Bulunsun (Kompozisyon Yazma Usulü) (Çeviri, 1886); Bu da Bulunsun (Toplama Yaz›lar›) (1886); Gel Keyfim Gel (F›kralar) (1887); Büyük Çocuklar (Çocuk Terbiyesi) (Çeviri, 1888); Tercümelerim (1888); Gelişigüzel (Şiir Antolojisi) (1888)
Kaynakça: TBMM Arşivi, Özgeçmiş; Çoker, TPT
(1919-1923),C. III. s. 213-214.
YAYIN KURULU

ALİ VEFA BEY bk. SEYHANLI, ALİ VEFA
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ÂLİM
Âlim (1802–1881). Kendisi Müderriszade
Mehmed Âlim Efendi olarak da bilinir.
Babas› Kayseri’nin meşhur âlimlerinden
Mu’îdzade Mehmed Emin Efendi’dir.
Bağl› bulunduğu ailede pek çok âlim ç›km›şt›r. As›l unvan› “Mu’îdzade” iken soyunda eğitim öğretimle uğraşan kişilerin
çokluğundan dolay› “Müderriszade”
şöhretiyle an›ld›. ‹lk eğitimini babas›
Mehmed Emin Efendi’den ald›ktan sonra meşhur âlim Kâs›m Efendi’nin ders
halkas›na girdi; yirmi y›ldan fazla, bu büyük âlimin dersine devam ederek tam
manas›yla feyz alarak 1831’de bu değerli
zattan icazet ald›. Daha sonra hocas›n›n
k›z›yla evlendi. ‹cazet ald›ktan sonra çeşitli dinî ilimleri okutmaya başlad›, asr›n
âlimleri aras›nda Kayseri’de şöhret kazand›. Otuz seneden fazla bir zaman Hunat Camii’nde ilimlerin yay›lmas›na hizmet ederek pek çok öğrencisine icazet
verdi. Tan›nm›ş vezirlerden ve eski sadrazamlardan M›s›rl› Kâmil Paşa’n›n
gençlik zamanlar›nda hususi muallimliğini yaparak teveccühlerine mazhar oldu.
Ahmet Emin Güven’in neşrinden ald›ğ›m›z Âlim Efendi’nin bir gazelini aşağ›ya
al›yoruz:
Tâb-ı hüsnüñ ey sanavber mâh-ı tâbân
oldı hep
Sahra-yı kübrâ gibi ‘âlemde rahşân oldı
hep
Serv-i kaddin şâh-ı tûbâ-yı behiştden
nev-nihâl
Şimdi sâyeñ serv-i nâzım zıll-ı ihsân oldı
hep
Sîne-i billûrıñı itdim temâşâ ben gönül
‘Aklımı yağmaya virdim mest ü hayrân
oldı hep

Bir onulmaz derde düşdüm hâliyâ ‘aşk
içre ben
‘Âlimâ cây-ı karârım nâr-ı sûzân oldı hep
Kaynakça: A. Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler), s. 8384; Köksal, KDŞ, s. 146-148; Güven, Kayseri’de
Mecmualar, s. 94-95.
ATABEY KILIÇ

ÂLİM EFENDİ bk. ÇINAR, ÂLİM
ALKAN, MUSTAFA
Öğretim üyesi, elektronik mühendisi, bürokrat (Kayseri, 1962–). Telekomünikasyon Kurumu Başkan Yard›mc›s›’d›r. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
Elektronik Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora
çal›şmas›n› Erciyes Üniversitesinin Fen
Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Anabilim
Dal›nda tamamlad›. Niğde Üniversitesinde Elektronik Bölüm Başkanl›ğ› yapt›.
Elektronik ‹mza Koordinasyon Kurulu
Başkan› ve Doç. Dr.’dur. Evli ve 2 çocuk
babas›d›r.

Mustafa Alkan

Kaynakça: www.tk.gov.tr
YAYIN KURULU

ALTAN, KÂZIM
Bağlama icrac›s› ve yap›mc›s›, bestekâr
(Kayseri, 1906–1959). Birçok Radyoevi
sanatç›s›na bağlama yapt›. Abdurrahman
Sami Yalç›n, Emminin Mehmet Ağa, Eczac› Naci Ergindoğan, Hayrullah Kocatürk, Ahmet Gazi Ayhan, Emin Aldemir,
Yahya Yahyabeyoğlu, Solak Sebahattin
Yörük gibi saz icrac›lar›yla birlikte konserler verdi, türküler icra etti. Karanfilim Budama, Kap› Ard›na As›vermiş Eleği, Talas
Alt› Haymana vb. derlediği birçok türküyü
Radyoevi arşivine kazand›rd›. 2001 y›l›nda Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen törende, musikiye verdiği hizmetlerden dolay› ad›na şilt verildi.
Kaynakça: Ç›nar, Musikî Yolcular›, s.13.
YAYIN KURULU

Bende-i nâ-kâmı mesrûr eyledin ikrâr ile
Sonra zâlim kûşe-i bâlinde nisyân oldı hep
Fikr iderken gabgab-ı gerdânıñı
leyl ü nehâr
Tâk-ı eyvân-ı vücûdum cisr-i vîrân oldı
hep

ALTINDİŞ, HÜSEYİN
Öğretim üyesi, Matematikçi (Kayseri,
1955–). Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesidir. ‹lk, orta ve lise öğrenimini
Kayseri’de tamamlad›. Atatürk Üniversi-
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tesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu (1977). Çal›şma Bakanl›ğ›n›n bir ünitesinde ‹statistik Raportörü
olarak memuriyete başlad›. Akademik
çal›şmalar›na Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde araşt›rma görevlisi olarak başlad› (1983). Cebir ve Say›lar
Teorisi Anabilim Dal›nda yard›mc› doçent (1989), doçent (1994) ve profesör oldu (2000).
Eserleri: Say›lar Teorisi ve Uygulamalar›.
YAYIN KURULU

Veli Altınkaya

ALTINKAYA, VELİ
Gazeteci, TV programc›s› (Sar›z, 1962–).
‹lk öğrenimini köyünde, orta ve yüksek
öğrenimini Kayseri’de tamamlad›. Türkiye gazetesinde gazeteciliğe başlad› (1981).
S›ras›yla Kayseri Olay, Kayseri Anadolu
Haber, Kayseri Star Haber ve Kayseri
Ak›n Günlük gazetelerinde çeşitli görevlerde bulundu. Bir süre Kayseri Belediyesi Bas›n-Yay›n ve Halkla ‹lişkiler müdürlüğü yapt›. Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye
Spor Yazarlar› Derneği, TEMA Vakf›,
Dadaloğlu Vakf›, Kayseri Beşiktaşl›lar
Derneği, Yeni Ufuklar dergisi gibi sivil
oluşumlarda üyelik ve yöneticilik yapt›.
1987 y›l›ndan itibaren TRT Kayseri temsilcisi, 1997’den bu yana da Erciyes TV
ile Kayseri Ak›n Günlük gazetesi genel
yay›n yönetmenliği görevlerini sürdürüyor. Kültür ve Sanat, Doğuş Edebiyat,
Töre ve Yeni Düşünce gibi dergilerde
edebî ve tarihî konularda çeşitli yaz›lar
kaleme ald›. “Kayseri Yak›n Siyasi Tarihi”, “Evliyas› ve Eşk›yas› ile Kayseri”,
“Millî Mücadele’de Develi ve Gizik Duran”, “Millî Mücadele ve Kayseri”, “Kayseri Yak›n Siyasi Tarihi”, “1960 ‹htilali ve
Yeşilhisar Olaylar›” başl›kl› araşt›rmalar›
yerel gazetelerde yay›mland›.
Eserleri: Mavi Boncuklu Cemil Baba
(1984)

ç›kmas›ndan sonra “Alt›nkaynak” soyad›n› alan şair, 1941 y›l›nda 73 yaş›ndayken Bünyan’da vefat etti.
Hamdi Üçok’a göre, şairin tahsili okuyup
yazmaktan ibarettir ve kulaktan dolma
dinî bilgileri vard›r. Rasim Deniz ise, şairin iyi bir tahsil görmediğini; ancak yeteri kadar dinî bilgisi olduğu için köylerde
imaml›k yapt›ğ›ndan ve “hoca” olarak tan›nd›ğ›ndan bahsetmektedir. Geçimini
bağ, bahçe işlerinden ve imaml›ktan sağlayan şair, şiirlerinin birinde gençlik döneminde bir Ermeni ustan›n yan›nda ç›rakl›k yapt›ğ›ndan da bahseder. Hayat›
hakk›nda yeterli belge ve bilgiye sahip olmad›ğ›m›z şairin, yörede bir f›kra kahraman› olduğu, onun için söylenen f›kralar›n bulunmas›ndan anlaş›lmaktad›r.
Şairin hak badesi içmiş şairlerden olduğu
yönünde güçlü rivayetler bulunmaktad›r.
Yak›n zamanda yaşam›ş bir şair olmas›na rağmen şiirleri yeteri kadar derlenememiştir. Hamdi Üçok’un 1953 y›l›nda
yay›nlanan Çağlayanlar Beldesi Bünyan
isimli kitab›nda şairin üç şiiri yer al›r. Rasim Deniz ise, 1981 y›l›nda Erciyes dergisinde yer alan bir yaz›s›nda şairin beş yeni şiirini yay›mlad›. S. Burhanettin Akbaş
ise, Mustafa Abac›oğlu’nun defterinden
elde ettiği şaire ait yeni şiirleri 1986 ve
1987 y›llar›nda Erciyes dergisinde yay›mlad›ktan sonra, 1994 y›l›nda Bünyanl›
Âş›k Mustafa ad›yla bir kitapç›k hâline
getirdi. Böylece şairin ad›na kay›tl› şiirlerin say›s› 20’yi bulmuştur.
Kaynakça: Hamdi Üçok, Çağlayanlar Beldesi
Bünyan, Kayseri 1953; Rasim Deniz, “Âş›k Mustafa”, Erciyes dergisi, S 45, Kayseri 1981; S. Burhanettin Akbaş, “Âş›k Mustafa’n›n Eksik Şiirleri
Üzerine”, Erciyes dergisi, S 120, Kayseri 1987; S.
Burhanettin Akbaş, “Âş›k Mustafa’n›n Şiirlerini
Derleme Çal›şmalar›”, Erciyes dergisi, S 104107, Kayseri 1986; S. Burhanettin Akbaş, Bünyanl› Âş›k Mustafa, Bizim Gençlik Yay›nlar›,
Kayseri 1994.

YAYIN KURULU

S. BURHANETTİN AKBAŞ

ALTINKAYNAK, MUSTAFA
Halk şairi (Bünyan, 1868–1941). Bünyan
ve yöresinde “Âş›k Day›” ve “Âş›k Mustafa” ad›yla bilinen halk şairidir. 1868 y›l›nda Bünyan’da Cami-i cedit Mahallesi’nde dünyaya geldi. Soyad› kanununun

ALTINOK, MUSTAFA
Öğretim üyesi, iç mimar (Başakp›nar, 10
Mart 1958–). Gazi Üniversitesi Teknik
Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesidir.
Kayseri Endüstri Meslek Lisesinden me-

ALT

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

zun oldu (1976). Ankara Yüksek Teknik
Öğretmen Okulunun Mobilya ve ‹ç mimari Bölümünü bitirdi (1980). Ayn› y›l
Almanya’ya giderek dört y›l kald› ve Wiesbaden Yüksek Okulunda (Wiesbadener Fachhochschule für Innenarchitektur) iç mimarl›k okudu. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve
Dekorasyon Bölümünde araşt›rma görevlisi olarak çal›şmaya başlad› (1985).
Ayn› bölümün öğretim görevliliğine atanarak (1991) Türk-Japon ‹ş birliği Projesi
(JICA) çerçevesinde 11 ay süreyle mimari
mühendislik eğitimi için Japonya’da bulundu. Daha sonra doktora çal›şmas›n›
tamamlayarak öğretim üyeliğine atand›
(1995). Bölüm Başkan Yard›mc›l›ğ› görevini yürüttü (1996–1999). 1997 y›l›nda
doçent oldu. Ard›ndan Bölüm Başkanl›ğ›
görevini yürüttü (2000–2002). Prof. Dr.
olarak Ağaç Malzeme Anabilim Dal›
Başkan› olarak görev yapmaktad›r. Evli
ve üç çocuk babas›d›r.
YAYIN KURULU

ALTINOKTA KÖRLER DERNEĞİ
KAYSERİ ŞUBESİ bk. SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI
ALTIOK, MİTHAT (AHMET MİTAT)
Milletvekili, vali, hekim (Kayseri, 1884 –
9 Şubat 1962). Babas› Hasan Bey, annesi
Penbe Han›m’d›r. ‹dadiye (1898) ve Askerî T›bbiye Mektebine girdi (1901). Buradan doktor yüzbaş› rütbesiyle mezun
oldu (1907). Gülhane Hastanesinde cildiye ve efrenciye uzman› olarak çal›şt›. Ard›ndan Van Hastanesi ne gönderildi
(1909). ‹kinci seçim döneminde (1912) ‹ttihat Terakki aday› olarak Van Mebusu
olarak seçildi. Meclis’in kapat›lmas› üzerine Balkan Savaş›’na kat›ld›. Birinci
Dünya Savaş› süresince Bolu ve Bursa ‹ttihat ve Terakki Kâtipliği görevlerinde
bulundu. Savaş sonunda tutukland›. Divan-› Harp karar›yla on sene kürek cezas› ald›. Gümüşsuyu Hastanesinden Bursa’ya kaçarak, millî kuvvetlere kat›ld›.
Kürt Mustafa Divan›’nca, g›yab›nda idama mahkûm edildi. Bursa’n›n işgaline
kadar, Bursa Müdafaa-i Hukuk Cemiye-
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tinde görev yapt›. ‹skân Vekâleti Kurulu’nca Trakya ‹skân M›nt›ka Müdürlüğüne atand›. Sağl›k sorunlar› nedeniyle istifa ederek Düzce Belediye Tabipliğine
atand›. Bu görevinden de sağl›k sorunlar›ndan dolay› çekilerek serbest doktorluk
yapmaya başlad›. Bolu Cumhuriyet Halk
F›rkas› Reisliğine seçildi (1932). Umumi
Meclis ve Encümen Azal›ğ› görevlerinde
bulundu. Buradan Zonguldak Cumhuriyet Halk F›rkas› Reisliğine atand›. Bu görevdeyken Zonguldak Milletvekili seçildi
(1935). S›hhat ve ‹çtimai Muavenet Üyeliğinde bulundu. Ard›ndan Diyarbak›r
(1937–1940), Kastamonu (1940–1947) ve
Zonguldak (1947–1949) Valisi olarak görev yapt›. Evli ve beş çocuk babas›yd›.
Kaynakça: Güneş, TPT (1935-1939), C.II., s.
768-769.
YAYIN KURULU

ALTMIŞYEDİOĞLU, MEHMET
Kayseri Milletvekili, avukat (Kayseri,
1927 – 24 Nisan 1988). ‹lk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamlad›ktan sonra ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. Öğrencilik y›llar›nda ‹stanbul’da
Kayseri Talebe Yurdu müdürlüğü yapt›.
Mezun olduktan sonra Kayseri’de serbest avukat olarak çal›şmaya başlad›
(1958). Öğrencilik y›llar›nda ‹stanbul’da
Kayseri Talebe Yurdu Müdürlüğü, avukatl›k y›llar›nda ise Kayseri Okutma ve
Yard›mlaşma Derneğinin Kayseri Şubesinin ve Behice Yazgan K›z Lisesi Yapt›rma Derneği Başkanl›ğ›n› yapt›. Güven
Partisinin Kayseri kurucular› aras›nda
yer ald›. XV. Dönem seçimlerinde Kayseri Milletvekili seçilinceye kadar avukatl›k yapt›. Ayn› partinin yedi y›l ‹l Başkanl›ğ›n› yapt›. XV. Dönem seçimlerinde
Güven Partisinden Kayseri Milletvekili
seçildi (1973). Evli ve üç çocuk babas›yd›.

Mithat Altıok

Mehmet Altmışyedioğlu

Kaynakça: TBMM Arşivi, Özgeçmiş; TBMM Albümü, s. 390.
YAYIN KURULU

ALTOP, YAVUZ
Dan›şma Meclisi Kayseri Üyesi (Kayseri,
1939–). ‹lk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamlad›. ‹stanbul Üniversitesi

Yavuz Altop
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‹ktisat Fakültesini (1964) ve New York
Üniversitesi Yabanc› Diller Yüksek Okulunu bitirdi (1967). New York Üniversitesi Lisansüstü ‹şletme Fakültesinde ‹şletme Uzman l›ğ› ihtisas› yap t› (1969).
ABD’de çeşitli iş yerlerinde ihtisas› ile ilgili çal›şmalarda bulundu (1965-1974).
‹ktisatç› ve sanayici olarak birçok şirketin
kuruculuğunu, temsilciliğini, yöneticiliğini yapt›. Kayseri Çocuk Esirgeme Kurumu ve Türk Donanma Vakf› Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Kayseri’de SUNTAŞ (Sünger Sanayi AŞ) Genel Müdürlüğü yapt›. 12 Eylül
sonras› Dan›şma Meclisi Kayseri Üyesi
olarak TBMM’de bulundu (15 Ekim 1981
– 6 Aral›k 1983). Evli ve iki çocuk babas›d›r.
Kaynakça: Dan›şma Meclisi Albümü, 1982, s.
15; TBMM Albümü, s. 641.

TV’de k›sa bir süre yapt›ğ› haber müdürlüğünün ard›ndan 1994 y›l›nda kurulan
Yeni Kayseri gazetesinde istihbarat şefi
olarak mesleğini sürdürdü. Elif TV’de yay›mlanan Spor Ekstra’n›n yap›m ve sunuculuğunu yapt›. Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Kayseri Şubesinin
bir dönem şube başkanl›ğ›n› yapt›. CHP
Kayseri ‹l Yönetim Kurulunda Bas›ndan
Sorumlu ‹l Başkan Yard›mc›l›ğ› görevinde bulundu (1996– 1999). Gazeteciliğe
ara verdiği dönemde, tiyatro çal›şmalar›na başlad›. Çeşitli Organizasyonlar›n yan› s›ra, kendisinin oluşturduğu amatör tiyatro topluluklar›nda oyun yazarl›ğ› ve
yönetmenlik yapt›. Kayseri Postas› gazetesinde köşe yazarl›ğ›n› sürdürmekte ve
tiyatro alan›nda çal›şmalar› bulunmaktad›r.
ALİM GERÇEL

YAYIN KURULU

Hamdi Altuntaş

ALTUNTAŞ, HAMDİ
Gazeteci, TV programc›s› (Sar›oğlan,
1968–). ‹lk, orta ve lise öğrenimini, s›ras›yla Yozgat, Samsun, Zonguldak, ‹stanbul, ‹zmir ve Şanl›urfa’da tamamlad›. ‹ki
y›l Şanl›urfa’da Atatürk Baraj›’nda çal›şt›.
Daha sonra Kayseri’ye gelerek yerel Başak TV’de çal›şmaya başlad› (1994). Bu
televizyonda on y›l çeşitli görevlerde bulunduktan sonra k›sa bir dönem Hac›lar
Belediyesi’nde bas›n dan›şmanl›ğ› yapt›
(2004). Ayn› y›l Erciyes TV’ye geçti. Bu
kuruluşta haber koordinatörü olarak çal›şmaktad›r.
S. BURHANETTİN AKBAŞ

ALTURAL, BEHZAT
Öğretim üyesi, kimyac› (Hisarc›k, 1945–).
‹lkokulu Hisarc›k ‹lkokulunda (1957), ortaokulu Kayseri Sümer Ortaokulunda
(1962), liseyi ise Kayseri Lisesinde tamamlad› (1965). ‹stanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu
(1973). Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Kimya Anabilim Dal›nda doktora yapt› (1985). Ayn› Üniversitede doçent (1992) ve profesör oldu (1998).
Eserleri: Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmalar› (1997); Organik Kimya
(2008)
Ulusal ve uluslararas› dergilerde makale
ve sempozyum bildirileri bulunmaktad›r.
YAYIN KURULU

İbrahim Altuntaş

ALTUNTAŞ, İBRAHİM
Gazeteci, yazar (Yeşilhisar, 2 Kas›m
1960–). ‹lkokul, orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamlad›. Bir süre serbest çal›şt›ktan sonra, gazeteciliğe başlad›. Ülker
gazetesinde amatör olarak başlad›ğ› gazeteciliğe daha sonra Stop Magazin dergisinde genel yay›n yönetmeni olarak devam etti. Daha sonra s›ras›yla Umut, Bizim Umut ve Kayseri Çağdaş dergilerini
yay›mlad›. 1993’de Kayseri’nin ilk yerel
televizyonlar›ndan Başak TV’de haber
müdürü olarak görev yapt›. Erciyes

AMERİKAN MİSYONERLERİ
VE KURUMLARI
Amerika Birleşik Devletleri ad›na Kayseri ve civar›nda misyonerlik çal›şmalar›
yürüten ve bu alanda faaliyet gösteren
eğitim, sağl›k, yard›mlaşma vb. kurumlar
açan en önemli misyoner örgütü “Amerikan Board” olarak tespit edilmiştir. Asl›nda ABD’nin Osmanl› ülkesinde faaliyet gösteren birçok misyoner örgütü
mevcut olmas›na rağmen, 1810 y›l›nda
Boston’da kurulan söz konusu örgüt,
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bunlar içinde faaliyetlere öncülük eden
en önemli ve etkili kuruluşu olarak American Board of Commissioners for Foreign Missions (Amerika’n›n D›şa Yönelik
Misyoner Örgütü) ad›yla misyonerlik faaliyetleri içinde yerini ald›. Bu örgüt k›saca “ABCFM” ya da “Amerikan Board”
olarak isimlendirilmektedir. Zaman›na
göre modern imkânlarla çal›şan ve çok
güçlü bir misyoner örgütü olan Amerikan Board’a bağl› misyonerler, Osmanl›
ülkesindeki çal›şmalar›n› 1820 y›l›nda ‹zmir’de karaya ç›karak başlatt›lar.
Amerikan Board örgütü, Osmanl› ülkesine gönderdiği misyonerler arac›l›ğ›yla
çal›şma sahas›n› s›ras›yla “misyon bölgeleri”, “istasyonlar” ve “d›ş istasyonlar”
şeklinde teşkilatland›rd›. Kayseri, Trabzon-Mersin aras›nda çekilen çizginin bat›s›nda kalan, gerek kapsad›ğ› alan gerekse çal›şan say›s› yönünden Osmanl› ülkesindeki en büyük Amerikan Board misyon bölgesi olma özelliğine sahip olarak
“Bat› Türkiye Misyonu” s›n›rlar› içinde
yer alm›şt›r. 1831’de ‹stanbul, 1834’te ‹zmir, 1835’te Trabzon, 1848’de Bursa,
1852’de Sivas, Merzifon ve 1854’de Kayseri istasyonlar› kuruldu ve bu misyon
bölgesinin s›n›rlar› içine dâhil edildiler.
Amerikan Board, 1854 y›l›nda Bat› Türkiye Misyonu’nun bir istasyonu hâline getirilen Kayseri ve civar›ndaki çal›şmalar›n›, Osmanl› topraklar›ndaki teşkilatlanma esaslar› çerçevesinde yürüttü. Bu
esaslar çerçevesinde Kayseri istasyonu,
kendisine bağl› uç istasyonlar şeklinde
teşkilatland›r›ld›.
Amerikan Board’›n teşkilatlanma esaslar›na göre misyon bölgeleri yönetsel alt
birim olarak istasyonlara, istasyonlar da
uç istasyonlara ayr›ld›. Uç istasyon, kasaba ve köylerde, yerli H›ristiyanlar aras›ndan seçilen bir yard›mc›n›n yönetiminde
kurulan birimlere verilen add›r. Uç istasyonlar›n seçimi s›ras›nda dikkate al›nan
en önemli ölçütlerden biri, Kayseri istasyonuyla ulaş›m kolayl›ğ› ve yak›nl›ğ› olmuş ve Kayseri istasyonuna bağl› uç istasyonlar›n say›s› her geçen gün artarak
devam etmiştir. Bu s›n›rlardaki teşkilatlanma 1900’lerin baş›nda 7 istasyon ve
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102 uç istasyon ile tamamland›.

Kayseri’ye keşif amac›yla gelen ilk Amerikan Board misyoneri Peter Elnathan
Gridley oldu. Ermenice öğretmeniyle
birlikte yöreyi incelemek ve Türkçe öğrenmek amac›yla geldi, fakat Erciyes Dağ›’na t›rmanarak, ünlü coğrafyac› Strabon’un* (MÖ 64 – MS 21), “Bu dağ›n zirvesinden hem Karadeniz hem de Akdeniz görünür.” sözlerini doğrulamak tutkusunun kurban› oldu. 1827 y›l›nda karla
kapl› Erciyes Dağ› eteklerinde hayat›n›
kaybetti.
1839 ve 1845 y›llar›nda Ermeni Patriği taraf›ndan ‹stanbul’dan sürülen bir grup
Protestan eğilimli Ermeni din adam›,
Kayseri’ye geldi. Şehirde Protestanl›k
için çal›şmalarda bulunan bu kişiler,
1854 y›l›nda Kayseri’de bir Protestan Kilisesi’nin tesisine önayak oldular. Misyonun genel ad›n›n henüz Ermeni Misyonu
olduğu 1850 y›l›nda ‹stanbul’a bağl› olarak oluşturulan Kayseri d›ş istasyonu, şehirde Protestan Kilisesi’nin kurulduğu
1854 y›l›nda bir merkez istasyon hâline
getirildi ve 4 Amerikal›, 3 yerli çal›şanla
faaliyetler devam ettirildi. Kayseri istasyonu, kuruluş tarihinden itibaren düzenli
bir gelişme göstererek ‹ç Anadolu’nun
önemli bölümünde kendisine bağl› d›ş

Kayseriʼye gelen Amerikan Misyonerleriʼnden bir grup - Elinde kitap olan
Bayan Ardelle Griswold (Tuzcu, Talas)
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istasyonlar oluşturuldu.
Daha sonraki y›llarda yap›lan araşt›rmalarda Talas’ta, Kayseri’ye bağl› bir uç istasyon kurma çal›şmalar› başlad› ve bu
çal›şmalar ancak 1870’te başar›ya ulaşabildi. Ancak ilerleyen y›llarda Kayseri’ye
çok yak›n olan Talas’taki çal›şmalar›n
önemi art›nca, daha önce d›ş istasyon
olan Talas, merkez istasyon hâline getirildi. Kayseri merkezde yürütülen çal›şmalar, Birinci Dünya Savaş›’n›n başlamas›n›
müteakiben kapat›ld› ve bir daha aç›lmad›. Ancak Talas istasyonu 1927’de yeniden faaliyete geçti ve 1967 y›l› sonuna kadar çal›şmas›na devam etti.
Kayseri istasyonunda bulunan misyonerler buraya bağl› d›ş istasyonlar› s›k s›k ziyaret edip yap›lan çal›şmalar› yerinde görerek misyonerlik faaliyetlerine daha da
ivme kazand›rmak istediler. Örneğin bu
amaçlar doğrultusunda 1860 ve 1870 y›llar› aras›nda 6 ayl›k bir süre içerisinde
yaklaş›k 5250 km yol kat edip 107 kasaba
ve köyü ziyaret ettiler.
Her yöntemin kullan›larak başar›n›n yakalanmaya çal›ş›ld›ğ› faaliyetler daha çok
din ve eğitim alanlar›nda yoğunlaşt›. Dinî
alanda Board misyonerleri istasyonda ilk
iş olarak aralar›nda faaliyetlerini sürdürebilecekleri, dinî öğretilerini anlatacaklar› insanlar bulma peşinde koşmaya
başlad›lar. Bunu da burada yaşayan insanlarla doğrudan ilişkiye geçip fikirlerini sözlü anlatarak, dinî kitaplar ve bas›l›
malzemeler dağ›tarak yapt›lar. Dinî olarak başlat›lan çal›şmalar, kilise etraf›nda
örgütlenmeyle ve burada halk eğitimi tü-

Cumhuriyet Dönemi,Talas Amerikan Koleji öğrencileri (TTK)

ründen çal›şmalarla devam etti. Dinî
alanda yürütülen diğer çal›şmalar ise kad›nlar aras›nda yap›lan faaliyetlerle desteklendi. Kayseri merkezinde bu çerçevede yap›lan çal›şmalarda kad›nlar özellikle Ermeni evlerini ellerinde ‹ncil, dinî
risaleler ve yay›nlarla ziyaret ederek kad›nlar› Protestanl›ğa davet ettiler. Görevli kad›nlardan biri, haftan›n bir gününü
Kayseri’de hasta ve s›k›nt›lar› olan insanlar› ziyaret etmekle, kad›nlar›n dua toplant›lar›na kat›lmakla geçirmiştir. Ayr›ca
ayda bir de anneler toplant›s› düzenleyerek bu toplant›lara kat›lm›şt›r.
Daha sonra bu insanlar›n ‹ncil’i okuyabilecek kadar eğitilmesi zorunluluğundan
dolay› yetişkinler Pazar okullar›, çocuklar da ilkokullar yoluyla eğitilmeye başland›. Bu faaliyetler, ilerleyen y›llarda istasyonda dinî çal›şmalar›n önüne geçecek ve halk›n daha çok rağbet ettiği eğitim çal›şmalar›n›n temelini oluşturdu. ‹lk
başlarda Amerikan Board’›n, diğer istasyonlarda olduğu gibi, Kayseri’de de en
çok önem verdiği faaliyet alan› dinî çal›şmalar olmas›na rağmen, ilerleyen y›llarda eğitim alan›ndaki faaliyetler, bu alandaki çal›şmalar›n üstüne ç›km›şt›r. Misyonerlerin as›l önemli ad›m› ve bölgede
etkisinin en çok hissedildiği çal›şmalar
bu alanda yap›lm›şt›r.
‹lk başlarda yetişkinlerin ‹ncil’i okuyabilecek kadar Pazar okullar›yla, çocuklar›n
da ilkokullar yoluyla eğitilme çal›şmalar›
neticesinde başta istasyon merkezi olmak üzere Kayseri’ye bağl› hemen bütün
uç istasyonlarda birer Pazar okulu ve ilkokul aç›lmas› yoluna gidildi. Kayseri istasyonu s›n›rlar›nda bu çal›şmalar belli
bir olgunluğa ulaşt›ktan sonra, önce k›zlar için daha sonra da erkekler için birer
yüksekokul aç›ld›. Daha sonra baz› uç istasyonlarda da yüksekokul açma çal›şmalar› yürütüldü.
Kayseri’de biri k›z diğeri erkeklere ait
yüksekokullar›n yan›nda Kayseri merkezde Amerikan misyonerlerine ait bir
“kindergarten” (anaokulu) aç›ld›. 1892 y›l›nda Kayseri merkezde yer alan ve 141
erkek, 111 kız Ermeni Gregorian; 18 erkek,
13 kız Ermeni Katolik; 7 erkek, 3 kız Pro-
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testan Ermeni olmak üzere toplam 166
erkek ve 127 kız Ermeni nüfusunun yaşad›ğ› “Dad›rharput”*, adl› H›ristiyan mahallesinde, Yaz›c›yan Karabet Ağa’n›n sahibi olduğu hanede Amerikan Board cemiyeti taraf›ndan ferman-› âli al›nmadan
aç›lan okul, Osmanl› belgelerinde “s›byan okulu” olarak kaydedildi. Baz› araşt›rmac›lara göre 4 yaş›ndan 7 yaş›na, baz› araşt›rmac›lara göre de 7 yaş›ndan 10
yaş›na kadar olan çocuklar›n eğitime
al›şt›r›lmas›n›n amaçland›ğ› bir okul aç›lmas› için, 14 Temmuz 1907 tarihinde müdiresi Amerikal› olan bir bayan ad›na
ruhsat verildi. Okul yetkililerinden Müslüman ailelerin çocuklar›n›n okula kabul
edilmeyeceğine dair bir belge al›nmam›ş
olmas›na rağmen, okulda Müslüman öğrenciler yer almad›. Buna ilave olarak
Kayseri merkezde bir de s›byan okulu faaliyet gösterdi. Bu okul da 1870 y›l›nda
ruhsats›z olarak aç›ld›.
Din ve eğitim alanlar›nda yürütülen çal›şmalardan olumlu neticeler elde edilmeye başland›ktan sonra, Kayseri’de diğer istasyonlardan farkl› olarak t›bbi
alanda da çal›şmalar yap›ld›. Amerikan
Board belgelerinde Kayseri istasyonunda
t›bbi alandaki ilk faaliyet bilgileri 1891, ilk
sağl›k çal›şan› da 1896 y›l›nda kay›tlarda
yer almaya başland›.
Amerikan Board misyonerleri bu şekilde
teşkilatland›klar› ve belirtilen alanlarda
faaliyetler yürüttükleri Kayseri istasyonu
s›n›rlar› içerisinde sadece Kayseri ve Talas merkezlerinde mülk sat›n ald›lar. Diğer yerlerde yürütülen faaliyetler önce
Kayseri, daha sonra da Talas merkez tutularak idare edildi. Osmanl› Devleti idaresi alt›ndaki çal›şmalara Birinci Dünya
Savaş›’n›n başlamas›yla birlikte son verildi.
Amerikan Kız ve Erkek Okulları
Amerikan Board misyonerlerince Kayseri istasyonu s›n›rlar› içerisinde aç›lan ilk
yat›l› okul, 1871 y›l›nda aç›lan K›z Yat›l›
Okulu oldu ve 9 öğrenciyle eğitim faaliyetlerini başlatan K›z Yat›l› Okuluna ek
olarak 1878 y›l›nda bir de Erkek Yat›l›
Okulu aç›ld›. Ayn› y›l 15 erkek öğrenciyle

eğitime başlayan Erkek Yat›l› Okulu,
Amerikan Board raporlar›ndan anlaş›ld›ğ› üzere 1883 y›l›na kadar eğitim faaliyetlerine ara vermek zorunda kald›.
Talas’ta faaliyet göstermiş olan k›z ve erkek okullar›, Ankara vilayeti dâhilinde
bulunan Protestan okullar›n›n en düzenli ve büyük okullar› olarak tespit edildi.
Buralardan mezun olan öğrenciler, eğitimlerine devam etmek için Avrupa veya
Osmanl› ülkesindeki diğer Protestan
okullar›na gönderildi. Osmanl› ülkesindeki Protestan okullar›ndan özellikle Antep’te faaliyet gösteren “Merkezi Türkiye
Koleji” tercih s›ralamas›nda ilk s›rada yer
alm›şt›r.
Diğer merkezlerde yürütülen eğitim çal›şmalar›ndan farkl› olarak Kayseri istasyonunda son dönemlerde Gençler Lokali aç›ld›. 1905 y›l›nda faaliyete başlayan
lokal, gençlerin kahvelerden ve hanlardan uzaklaşarak kitap okuma, ‹ngilizce
öğrenme ve spor yapma gibi faaliyetlerde
bulunabilecekleri bir merkez olarak tasarland›. Herbert Irwin ve Heirabed Kalidjian taraf›ndan yönetilen lokalin ilgi
çekici yan› ise burada hem Ermeni ve
Rum H›ristiyanlar›n hem de Müslüman
Türklerin bir arada bulunabilmesi olmuştur.
Talas Amerikan Kız Okulu
Talas’taki Amerikan K›z Okulu 1871 y›l›nda Miss Sarah Closson ve Miss Ardelle
Griswold’un çabalar›yla, kay›tlarda “Turaboğlu” veya “Taraboğlu” şeklinde de
kaydedilen Türaboğlu adl› H›ristiyan mahallesinde aç›ld›. ‹ptidai, rüşti ve yar› idadi derecesinde yat›l› ve gündüzlü eğitim
vermek için ferman al›nmadan aç›lan
okula, kuruluşundan ancak 30 y›l sonra,
22 Aral›k 1901 tarihinde Tevfik Paşa zaman›nda vilayetçe müdiresi Miss Kalamis ad›na ruhsat verildi. ‹lk zamanlarda
çevredeki insanlar›n tepki göstermesine
rağmen, öğrencilerden para al›nmadan
birkaç k›z›n bu okula gelmeleri için ikna
edilmesinden sonra okul eğitimine başlad›. Yat›l› olarak aç›lan bu okulda ilk y›l
için yat›l› bölümüne iki k›z öğrenci kay›t
yapt›rd›. Bu y›llarda insanlar›n fakirliği,
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Amerikan Hastanesi - 2008 (C. Demir)

k›zlar›n erken evlendirilme geleneği,
Gregorian Kilisesi’nin muhalefeti gibi
nedenlerden dolay› okul idarecileri öğrenci bulmakta zorlanm›ş, hatta tatillerde
öğrencilerini kaybetme korkusundan dolay› onlar› evlerine göndermemişlerdir.
‹lk önce Aşağ› Talas Bölgesi’nde kurulan
k›z okulu, Aral›k 1873 tarihinde yine ayn›
bölgede bulunan başka bir binaya taş›nd›. Bu taş›nmayla birlikte 1874’te Amerikan K›z Okulunun öğrenci say›s›nda büyük art›ş oldu. Bu dönemde okula kay›t
olan öğrencilerin yar›s›n› Rumlar diğer
yar›s›n› Ermeniler teşkil etmiştir. Ayn› y›l
içinde okulun yat›l› k›sm›nda ise 9 öğrenci öğrenim gördü.
Kuruluşundan itibaren 18 y›l boyunca
kiral›k bir binada eğitim veren okul,
1889 y›l›nda WBM’nin (The Women’s
Board of Mission) maddi desteğiyle Yukar› Talas bölgesinde 1874 y›l›nda taştan
yap›lm›ş bir binan›n sat›n al›nmas› sonucunda buraya taş›nd›. Meyve ağaçlar›n›n olduğu iki küçük bahçesi ve görevli
misyonerlerin bar›nmalar› için iki evin
inşa edilebileceği genişlikte arsas› olan
okul binas›nda eğitim 23 Eylül 1889 tarihinde başlad›.
‹lkokuldan sonra yedi y›ll›k bir eğitim süresi olan Talas Amerikan K›z Okulunda
okutulan dersler: Aritmetik, Coğrafya,
Ermenice Gramer ve Tercüme, Rumca
Gramer, Alfabe, Osmanl›ca Gramer şeklinde tespit edilmiştir. Bunlar›n yan›nda
Psikoloji Eğitimi, Vokal ve Enstrümantal
Müzik dersleri de verilmiştir.

Talas Amerikan Erkek Okulu
Baz› araşt›rmac›lar taraf›ndan Talas’›n,
“Türaboğlu” olarak belirtilen “Urfana”
adl› H›ristiyan mahallesinde kiral›k bir
binada 1889 y›l›nda aç›ld›. ‹ptidai, rüşti
ve yar› idadi derecesinde eğitim vermek
için ferman al›nmadan aç›lan okula, 22
Aral›k 1901 tarihinde Tevfik Paşa zaman›nda vilayetçe müdürü Mr. Henry Wincent ad›na ruhsat verildi. Talas Amerikan
Erkek Okulunun XIX. yüzy›l›n sonlar›nda eğitim aç›s›ndan gelişmesi ve lise düzeyinde eğitim vermesinde Merzifon’dan
Kayseri istasyonuna gelen ve Talas’ta
uzun y›llar misyonerlik çal›şmalar›n› yürüten Henry K. Wingate’nin büyük gayret
ve çal›şmalar› oldu.
Okul 1898 y›l› Amerikan Board raporlar›nda “Talas Academy” şeklinde ifade
edilmiştir. Okulun orta dereceli k›sm›nda
verilen 7 y›ll›k eğitim boyunca okutulan
dersler şöyle tespit edilmiştir: ‹ngilizce,
Ermenice, Rumca, Türkçe, Frans›zca,
Geometri, Aritmetik, Basit Muhasebe,
Cebir, Trigonometri, Yüksek Cebir, Fizik, Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Zooloji,
Botanik, Fiziki Coğrafya, ‹ncil Dersleri,
Yeni Ahit, Eski Ahit, Konuşma Sanat›
(Rhetoric), Resim, Müzik.
Amerikan Hastanesi
Amerikan misyonerlerinin Osmanl› topraklar›nda sağl›k alan›nda yapt›klar› ilk
çal›şmalar›, 1833 y›l›nda Beyrut’a giden
ve burada faaliyetlerde bulunan Dr. Asa
Dodge ile başlad›. Bu çal›şmayla birlikte
Amerikan Board misyonerleri taraf›ndan
Osmanl› ülkesinde Antep, Talas (Kayseri), Mardin, Van, ‹stanbul, Merzifon, Sivas, Harput ve Diyarbak›r’da birer hastane aç›ld›. Diğer alanlarda yürütülen çal›şmalar neticesinde aç›lan kilise, okul gibi kurumlara, özellikle H›ristiyan ailelerinin çocuklar›n›n devam etmesi için özen
gösterildi, hatta hükümet yetkilileri taraf›ndan bu yönde kanunlar ç›kar›ld›. Yukar›da bahsedilen hastanelerde ise bu tutum göz önünde bulundurulmayarak
hem gayrimüslim hem de Müslüman halka hizmet verildi.
Kayseri istasyonunda 1860’l› y›llar›n he-
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nüz başlar›nda, k›sa süreli olsa da, Dr.
West adl› Amerikal› misyoner taraf›ndan
başlat›lan sağl›k alan›ndaki ilk çal›şmalar,
Kas›m 1886 y›l›nda şehre misyoner olarak gelen Dr. William S. Dodd ile kal›c› ve
teşkilatl› hâle getirildi. ‹lk olarak ücret almadan fakir hastalarla ilgilenen Dr.
Dodd’un sağl›k alan›ndaki hizmetleri, bu
hizmetlerden yararlanmak isteyen hastalar›n say›s›ndaki art›ştan dolay› 1887 y›l›nda bir klinik etraf›nda yürütülmeye
başland›. Art›ş›n devam etmesi üzerine
klinik, hastane hâline getirildi ve sağl›k
alan›ndaki faaliyetlere yard›mc› olunmas›
için Talas’taki Amerikan Erkek ve K›z
okulundaki gönüllü öğrencilere t›bbi dersler verilerek hekim ve hemşire ihtiyac›
karş›lanmaya çal›ş›ld›. Haftan›n iki günü
Kayseri ve Talas’taki hastalarla ilgilenen
Dr. Dodd ise geri kalan günlerde Yukar›
Talas’ta yer alan Amerikan Hastanesinde
sağl›k hizmetlerini sürdürdü.
Bu çal›şmalara ve gelişmelere paralel
olarak Amerikan Board raporlar›nda
Kayseri istasyonunda sağl›k alan›nda hizmet veren hastane hakk›nda ilk bilgiler
1887 y› l›n da ve ril me ye baş land› ve
1900’lerin başlar›na kadar düzenli devam eden bilgi ak›ş›, bu y›llarda bir süre
kesildi. Hastane hizmetleri ise Birinci
Dünya Savaş›’n›n başlamas›na kadar düzenli olarak devam ederken, Osmanl›
Devleti’nin savaşa girmesiyle birlikte yeniden aksamaya başlad›. Savaş›n bütün
zor şartlar›na rağmen, 1916 y›l› başlar›na
kadar çal›şmalar›na devam eden hastane,
savaş şartlar›ndan kaynaklanan tedbirlerden dolay›, savaş sonuna kadar faaliyetlerine ara verdi.
Osmanl› hükümet yetkilileri, 24–25 Şubat 1916 tarihli yaz›larda, Osmanl› ordusu m›nt›kas›nda yer alan vilayetlerde bulunan okul ve hastane gibi Amerikan kurumlar›na –asker iskân› ve tedavisi için
kullan›lmak amac›yla– el konulmas› ve
bu kurumlarda yer alan görevlilere savaş
alan›ndan uzağa, ‹stanbul’a, gitmelerinin
gerekliliğinin ihtar edilmesini bildirdi.
Neticede cephelerden gelen yaral› askerlerin tedavisi amac›yla devlet, hem hastane hem de yine Talas bölgesinde bulunan

Amerikan okullar›na ait binalara, yaral›
askerlerin tedavilerinde kullanmak ad›na
el koydu.
Osmanl› Devleti’nin tamamen savaştan
dolay› duyduğu ihtiyaç neticesinde ortaya ç›kan bu durumda dahi Osmanl› yetkilileri, binalar›n devredilmesi ve misyonerlerin şehirlerden uzaklaşt›r›lmas› s›ras›nda uyulmas› gereken kurallar› “Savaş
alanlar›nda bulunan yabanc› kurumlar›n
işgaline gerek duyulduğu takdirde bu kurum müdüriyetlerine kurumlar›n askeriyeye teslim edilmesi için uygun bir süre
verilmesi, okullardaki öğrencilere ve hastanelerdeki hastalara mümkünse uygun
bir yer gösterilmesi, askeriyeye devredilecek eşyan›n defterinin tutulmas›, gerekli olmayan eşyalar›n binalar›n üst katlar›nda yer alan odalara yerleştirilip mühürlenerek koruma alt›na al›nmas›, kurumlar›n idarecileri ve görevlilerine iyi
muamele edilmesi, ‹stanbul’a gitmek isteyenlere kolayl›k gösterilmesi” şeklinde
aç›kça belirttiler. Ancak Amerikan Protestan misyonerleri, faaliyetlerinin ağ›rl›ğ›n› çok iyi bildikleri için ›srarla bölgede
kal›p çal›şmalara devam etmek istediler.
Israrlar neticesinde hastanelerde görevli
misyonerlerin bir k›sm› yine kurumlar›nda kald›lar. Amerikan Protestan örgütle-

Bayan Dr. Dodd Amerikan Hastanesi bahçesinde - 1909 (G. Bell)
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rinin ‹stanbul’daki merkezlerinden bu
misyonerlere, Osmanl› askeri sağl›k personeliyle birlikte çal›şmalar› yönünde de
emirler verildi. Kapat›lan kurumlar›n bir
k›sm› savaş›n sonunda aç›lmas›na rağmen, savaş öncesi dönemdeki seviyeye
dönülemedi. Kayseri istasyonunda faaliyet gösteren kurumlar da bunlar aras›nda
yer ald›.
Kaynakça: I. Arşiv Belgeleri: A. Başbakanl›k Osmanl› Arşivi (BOA) 1. Maarif Nezareti Mekatib-i
Gayr-i Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği Evrak›
(MF MGM) 2. Y›ld›z Perakende Evrak› Maarif
Nezareti Maruzat› (YPRKMF) 3. Y›ld›z Esas Evrak› (YEE) 4. Y›ld›z Tasnifi Sadaret Resmi Maruzat Evrak› (YARes.) B. Askerî Tarih ve Stratejik
Etüt Başkanl›ğ› Arşivi (ATASE Arş.) 1. Birinci
Dünya Harbi ile ‹lgili Belgeler C. Papers of the
American Board of Commissioners for Foreign
Missions (PABCFM), Unit 5, Item: (ABC 16.9.3)
1. Reel 587, 589, 596, 600, 606, 617, 618, 628.
II. Tetkik Eserler: William E. Strong, The Story of
the American Board (An Account of the First
Hundred Years of the American Board of Commissioners for Foreign Missions), The Pilgrim
Press, Boston, New York, Chicago 1910; Uygur
Kocabaşoğlu, Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki
Amerika (Osmanl› ‹mparatorluğu’ndaki Amerikan Misyoner Okullar›), Arba Yay›nlar›, 2. Bask›, ‹stanbul 1991; Gülbadi Alan, Osmanl›’da Protestan Okullar›, Meydan Yay›nc›l›k, ‹stanbul
2008; Gülbadi Alan, “Amerikan Board’›n Anadolu’daki Teşkilatlanmas› Çerçevesinde Kayseri
‹stasyonu ve Uç-‹stasyonlar›n›n Kuruluşu ve Gelişimi”, KYTSB 4, s. 41-58; Cenk Demir, KayseriNevşehir-Niğde Üçgeninde Amerikan Board’ın
Eğitim Faaliyetleri (Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi), EÜSBE, Kayseri 2008; İdris Yücel, Kendi
Belgeleri Işığında Amerikan Board’ın Osmanlı
Ülkesindeki Teşkilatlanması (Basılmamış Yüksek
Lisans Tezi), EÜSBE, Kayseri 2005; Hasan Özsoy, Kayseri’de Amerikan Misyoner Faaliyetleri
ve Talas Amerikan Koleji, Talas Belediyesi Kültür Yay›nlar›, Kayseri 1996; Hasan Özsoy, “Kayseri’ye Amerikal› Misyonerlerin ‹lk Gelişleri ve
Talas Amerikan K›z Okulu”, KYTSB 2, s. 365368. Hasan Özsoy, “Amerikan Misyonerliği
Çerçevesinde Talas Amerikan Hastanesi”,
KYTSB 3, s. 379-386.
GÜLBADİ ALAN

ANADOLU AJANSI (AA)
Kurtuluş Savaş›’n›n baş›nda 6 Nisan
1920’de Türk halk›n›n hakl› mücadelesini, doğru haberlerle yurt içine ve dünyaya duyurmak amac›yla Mustafa Kemal
Atatürk’ün isteği üzerine kuruldu. Ajans,

Kayseri’deki örgütlenmesine yine o y›llarda başlad›. 1980’li y›llar›n ikinci yar›s›na kadar ‘muhabirlik’ ve ‘temsilcilik’ olarak yürütülen ajans çal›şmalar›, 23 Mart
1988’de büro düzenine dönüştü. AA
Kayseri Bölge Müdürlüğü dönemin Devlet Bakanlar› Mehmet Yazar ve T›naz Titiz ile AA Genel Müdürü Hüsamettin Çelebi, Kayseri Valisi Yüksel Çavuşoğlu’nun kat›ld›klar› törenle hizmete aç›ld›.
AA’n›n kurucu Bölge Müdürlüğünü
Mehmet Kocakahyaoğlu yapt›. Bu göreve
daha sonra, s›ras›yla Vedat Doğan ve ‹smail ‹çer yürüttü. Park Caddesi üzerindeki kendi binas›nda hizmet veren AA
Bölge Müdürlüğüne Nevşehir, K›rşehir
ve Niğde ve bu illerin ilçeleri bağl›d›r.
MAHMUT SABAH

ANADOLU FUARI
Yeni Mahalle’nin Koruçay›r› kesiminde
154.000 m2lik alan üzerinde kurularak
aç›ld›. 5 Ekim 1967’de Belediye Başkan›
Mehmet Çal›k’›n gayretiyle su, elektrik ve
ulaş›m gibi alt yap› hizmetleri k›sa zamanda tamamlanan fuar›n aç›l›ş›n› Ticaret Bakan› Ahmet Türkel yapt›. Aç›l›ş törenine Cumhuriyet Senatosu Başkan› ‹brahim Şevki Atasagun ile Sağl›k ve Sosyal
Yard›m Bakan› Vedat Ali Özkan da kat›ld›. Fuar için ilk y›lda 3,5 milyon lira harcand›. Bu miktar›n 75.000 liras›n› Ticaret Bakanl›ğ›, 40.000 liras›n› Kayseri Ticaret Odas›, 10.000 liras›n› Kayseri Sanayi Odas›, kalan›n› ise Belediye karş›lad›. Süs havuzlar›, Fuar Gazinosu, eğlence
mekânlar›, pavyonlar›, sosyal birimleri ve
otoparklar›yla kap›lar›n› halka açan fuara
ilk y›l›nda kamu ve özel sektöre mensup
65 firma kat›ld›.
Fuar, 117 firman›n kat›ld›ğ› ikinci y›l›ndan
itibaren ziyaretçilere kap›lar›n› 10 Temmuz – 10 Ağustos tarihleri aras›nda açmaya başlad›. K›sa zamanda millî fuarlar›n baş›nda yer alan fuar›n ülke genelinde
büyük ilgi görmesinde ve her aç›l›ş döneminde binlerce kişi taraf›ndan ziyaret
edilmesinde, 7 y›l fuar müdürü olarak görev yapan Merhum ‹smail Göver’in emek
ve çabas› etkin rol oynad›. Demiryolu ile
çevre yoluna yak›nl›ğ› ve ileride oluşabi-
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Anadolu
Fuarıʼnın
ilk yıllarındaki
girişi

lecek büyüme de dikkate al›narak imar
plan›nda 750.000 m2lik saha ayr›lan fuar, işlevini yaklaş›k 30 y›l sürdürdü. Nüvesini, Haziran 1966’da düzenlenen Kayseri Kültür ve Turizm Festivali kapsam›nda aç›lan sanayi sergisinin oluşturduğu Anadolu Fuar›’n›n yerinde, şimdi sektörel bazda aç›lan fuarlara ev sahipliği
yapan Dünya Ticaret Merkezi, Kayseri
Kent Müzesi ve Kadir Has Kültür* Sitesi
ile bunlar›n çevresini kuşatan Kültür
Park yer al›yor.

ve yaz› işleri müdürü Memduh Muhass›loğlu’dur. Fiyat› beş kuruş olup Yeni Bas›mevinde bas›lm›şt›r. Başl›ğ›n alt›nda
yer alan “Hak ve Demokrasinin koruyucusudur.” yaz›s› göze çarpmaktad›r. Milli
Kütüphanedeki koleksiyona göre 6 Kas›m 1954’te yay›mlanan 291. say›s›yla yay›n› sona erdi. Yazarlar›ndan baz›lar›
şunlard›r: Hüsamettin Tacettin, Aytekin
Öktem, Muin Feyzioğlu*, H. Taştekin, Ali
R›za Önder*, Dara Savaş.

MAHMUT SABAH

YAYIN KURULU

ANADOLU GAZETESİ
Günlük gazete. Sümer Matbaas› sahiplerinden Bozkurt Yeğenağa taraf›ndan
1966 y›l›nda yay›mland›. Gazete 27 May›s 1960 ihtilalinden sonra Sümer Matbaas›nda yay›mlanan ancak k›sa süre kapanan Zaman gazetesinin devam› olarak
ç›kar›ld›. Başlang›çta gazetenin Yaz› ‹şleri Müdürü Erdal Yeğenağa’da, sahipliğini
yapt›.

ANADOLU KADINLARI MÜDAFAA-İ
VATAN CEMİYETİ KAYSERİ ŞUBESİ
Millî Mücadele’de Kayseri’de kurulan ve
Millî Mücadele’nin yan›nda yer alan cemiyetlerden birisi de “Anadolu Müdafaa-i
Vatan Cemiyeti”dir. 1919 y›l›n›n sonlar›na doğru Sivas’ta, Sivas Valisi Reşit Paşa’n›n eşi Melek Reşit Han›m’›n başkanl›ğ›nda “Sivas Anadolu Kad›nlar› Müdafaa-i Vatan Cemiyeti” kuruldu. 28 Kas›m
1919’da düzenlenen genel toplant›da Cemiyet’in kuruluş amac›n› Başkan söylevinde şöyle belirtiyordu: “Bugün buraya
toplanmaktaki maksad›m›z, memleketimiz hakk›nda biraz görüşmek, dertleşmek, ağlaşmak, Cenab-› Hakk’a yalvarmak, laz›m gelirse vatan›n müdafaas› için
hatta ölüme bile katlanmakt›r. Çünkü istiklâlini kaybeden bir millet, en büyük rahata nail olsa bile art›k o memleketin sa-
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ANADOLU GAZETESİ
Bağ›ms›z günlük siyasi gazetedir. 9 Kas›m 1953’te ç›kmaya başlam›şt›r. Sahibi

Kaynak: Önder, KBT, s. 83.
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hibi değildir, esiridir. Bir insan küçük bir
evin han›m› olmay› elbet büyük bir evin
hizmetçisi olmaya tercih eder. Hâlbuki
memleketini kaybetmek, hizmetçilikten
de esaretten de güçtür, ‹zmir’in muvakkat bir işgali esnas›nda bile dindaşlar›m›za ne hakaretler yap›ld›ğ›n› görüyoruz.
Hâlbuki biz daha istiklâlini muhafaza
eden, parlak bir tarihe sahip olan bir milletiz. Hülasa hemşirelerim, bizim için ya
ölüm ya istiklâl! Bunu düşünerek “Anadolu Kad›nlar› Müdafaa-i Vatan Cemiyeti” nam› ile s›rf sesimizi, memleketimizi
parçalamak isteyenlere işittirmek için delâletinizle bir cemiyet teşkil etmeye karar
verdik. Bu cemiyet, s›rf müşterek hukukunuzu müdafaa edecektir. Memleketimizin mukadderat› belli olup sulh imza
edilinceye kadar bu cemiyet devam edecektir. Memleketimizin muhafazas› için
ne lâz›m gelirse her şeyi yapacak, bütün
yapt›klar›n› ve yapacaklar›n› yine sizi
toplay›p haberdar edecek ve reyinizi alacakt›r. Bu Cemiyet efrad›n›n heyet-i idaresi on alt› kişiden ibaret olacakt›r. Kimleri intihap etmek isterseniz memurin ve
yerli haremlerinden intihap ediniz. Yaln›z, sizin hukukunuzu mümkün olduğu
kadar müdafaa edebilecek liyakatte han›mlar olsun. Maksad-› teşekkül memleketin müdafaas›d›r. Hemen Cenab-› Hak
teşebbüsümüzde muvaffak bil-hayr eylesin. Âmin”
8 Aral›k 1919 tarihinde, ‹rade-i Milliye
gazetesi ayn› gün, on beşinci say›s›nda
Cemiyet’in kurulduğunu Türk efkâr-›
umumiyyesine ilan etti. Bu Cemiyet’in
merkez ve şubelerinin faaliyetlerini, gerek Heyet-i Temsiliye gerekse Ankara
Hükümeti hatta Osmanl› Hükümeti de
tan›m›şt›.
Cemiyet Nizamnamesi’nin 1. maddesinde: “Merkezi Sivas’ta olmak üzere ve bütün Anadolu’nun icap eden mahallerinde
birer müstakil şubeleri bulunmak üzere
‘Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’
nam›yla bir cemiyet teşekkül etmiştir.”
deniyordu.
Mustafa Kemal Paşa, “Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”nin şubesi bulunan
il, sancak ve kazalara tamimler göndere-

rek, kad›nlar cemiyetinin de şubelerinin
aç›lmas›n› istemişti. Bu tamim doğrultusunda Cemiyet’in bir şubesi de “Kayseri
Anadolu Müdafaa-i Vatan Cemiyeti”
ad›yla Kayseri’de de kuruldu. Başkanl›ğ›na Seyide Han›m getirildi.
Anadolu Kad›nlar› Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Millî Mücadele’deki faaliyetleri
aras›nda zaman zaman Padişah’a, Sadrazam’a, Dahiliye Naz›r›’na, ‹stanbul Hükümeti’ne, baz› kuruluşlara ve yabanc›
devlet temsilciliklerine, yabanc› devlet
başkanlar›na, ‹stanbul’daki ‹tilaf Devletleri temsilcilerine yaz› ve protestolar
göndermiştir. Gönderilen yaz›larda, genellikle yurdumuza ve milletimize yap›lan haks›zl›klar›n düzeltilmesi amac›yla
gerekli girişimlerde bulunulmas› istenmiştir.
Yurdun her yerinde olduğu gibi Kayseri’de de herkesin kar›nca karar›nca, çam
sak›z› çoban armağan›, elinden gelen
don, gömlek, çorap, ayakkab›, erzak ne
verebiliyorsa Cemiyet’e vermesi için yard›ma çağr›l›yordu. Bu yard›mlar› Kayseri’de Cemiyet ad›na Feride Güpgüpoğlu
topluyordu. Yeni Gün (Anadolu’da) gazetesi* (ad›n› sonradan Cumhuriyet olarak değiştirdi) 17 Eylül 1921 tarihinde
Kayseri’nin başkent yap›lmas› haz›rl›klar› için Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan Kayseri’de müfettişlik göreviyle
görevlendirilen Hakkari Mebusu Mahzar
Müfit (Kansu) “Kayseri ve Yöresinde
Millî Mücadele için yap›lan çal›şmalar”
hakk›ndaki söyleşide şöyle diyor: “Geçen
hafta buraya yani Kayseri’ye bir-iki saatlik mesafedeki bir köyden elindeki bastonuna yaslanarak yürüyen ve diğer elinde
bir bohçac›k taş›yan, isminin Gülsüm olduğunu söyleyen muhterem Anadolu validesine, k›zg›n güneş alt›nda bir saattir
yol yürüyen bu anaya; nereye gitmekte
olduğunu ve elindekinin ne olduğunu
sorduğum zaman; ‘Nereye olacak oğul,
k›z›m›n çeyizinden şu donlar›, şu gömlekleri Kayseri’ye götürüyorum. Ben şehit anas›y›m fakat diğer askerler de evlad›md›r. Onlara çam sak›z› çoban armağan› olarak vereceğim. Giysinler de dinimize, ülkemize sald›ran düşmana sald›r-
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s›nlar, vursunlar.’ diyerek geç kalanlara
mahsus bir acelelikle Kayseri’ye gittiğini
gördüm. Bu canl› levha gibi birçoklar›na
şahidim. Anlad›ğ›m bir şey varsa bu
muhterem halk›n dini, iman› ve istiklali
için daha büyük fedakârl›klara da haz›r
olduğudur.”
Kaynakça: Ahmet Necip Günayd›n, Millî Mücadelede Sivas ve Mustafa Kemal Paşa, Sivas
2000; Aynur M›srl›oğlu, Kuva-yi Milliye’nin
Kad›n Kahramanlar›, Sebil Yay›nevi, 2. bas›m,
‹stanbul, t.y.; Bekir S›tk› Baykal, “Millî Mücadele’de Anadolu Kad›nlar› Müdafaa-i Vatan Cemiyeti”, Atatürk Araşt›rma Merkezi Dergisi I (Mart
ve Temmuz 1985), S. 2-3; Kars, M.M.Kayseri;
Zübeyir Kars, “Millî Mücadele’de Kayseri’de
Kurulan Millî Teşkilatlar”, Kayseri II. Kültür ve
Sanat Haftas› 6-11 Nisan 1987.
ZÜBEYİR KARS

ANADOLU SAKATLAR DERNEĞİ bk. SİVİL
TOPLUM KURULUŞLARI
ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-İ
HUKUK CEMİYETİ KAYSERİ ŞUBESİ
Sivas Kongresi’nden dönen Kayseri delegeleri, Sivas’ta Mustafa Kemal Paşa ile
yapt›klar› görüşmede Paşa’n›n kendilerine memleketin kurtar›lmas› “ancak Türk
milletinin teşkilatlanmas› ve milletçe harekete geçilmesiyle mümkündür,” dendiğini ve teşkilatlanmalar›n›n istendiğini
bildirdiler. Kayseri delegeleri, Mustafa
Kemal’den ald›klar› direktiflerle Kayseri’ye döner dönmez, s›k› bir çal›şma içine
girdiler. ‹lk iş olarak memlekette az çok
söz sahibi olanlar› toplant›ya çağ›rd›lar.
Bu toplant›, Ahmet Paşa ‹lkokulu binas›nda gizli olmamak kayd›yla yap›ld›.
Bu arada Mutasarr›f Ali Ulvi Bey* yaşl›l›ğ› ve hastal›ğ› sebebiyle kendi kendine istirahat vermişti. Bu toplant›ya ulema, öğretmen, tüccar, avukat, ihtiyat zabiti gibi
her s›n›f› temsil eden seksen kadar insan
kat›ld›. Toplant›da, Sivas Kongresi üzerinde duruldu. Kayseri halk›n›n sadece
ad›n› duyduklar› Mustafa Kemal ile aralar›nda geçen konuşmadan bahsedildi.
Gelirken beraberinde getirdikleri Sivas
Kongresi kararlar›n› ve neşrolunan Beyanname’yi okudular. “Bütün Türk milletinin her ferdinin bu cemiyetin tabii üyesi olduğunu, bütün millî kuruluşlar›n bir-

leştirildiğini, buna muhalif harekette bulunulmamas›n›” aç›k aç›k izah ettiler.
Toplant›da haz›r bulunanlar›n ittifak›yla,
Kayseri’de Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin bir şubesinin hemen aç›lmas›na karar verildi.
Toplant›da gizli oyla idare heyeti seçimi
yap›ld›. Başkanl›ğa, 8 Eylül 1911 tarihinden 2 Nisan 1919 tarihine kadar Kayseri
Müftülüğü yapm›ş olan Müftü Ahmet
Remzi Efendi (Akgöztürk)* getirildi. ‹dare
heyetine seçilenlerden baz›lar›: Nuh Naci
(Yazgan) Bey*, Ahmet Hilmi (Kalaç)*,
Mazhar (Karakaya) Bey, Faik (Seler) Bey,
Mustafa (Ağ›rnasl›) Bey*, Uşakî Osman*
vs. Böylece Cemiyet kurulmuş oldu. Bu
s›rada toplant›y› sabote etmek isteyenler
de yok değildi. Çünkü Kayseri’de o gün
için ‹stanbul Hükümeti’ni tutanlar vard›.
Toplant›y› sabote etmeye gelenler, toplant›daki o sevgiyi, millî heyecan›, ümit
dolu geleceği gördüklerinde etkilenmişler, memleketin kurtuluş çarelerini dinlemişler, toplant›dan ç›kt›ktan sonra niyetlerini aç›klayarak “bize söyleyecek bir
söz kalmad›” demişlerdir.

Saat Kulesi ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Kayseri Şube merkezi olarak kullanılan muvakkithanesi
(Albüm TBMM)
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Cemiyet binas› olarak, şimdiki Cumhuriyet Meydan›’ndaki Saat Kulesi’nin bitişiğindeki bina seçilerek, burada bir mühür haz›rland›. Sivas Kongresi Beyannamesi’nin 9. maddesinde: Millî kurtuluş
maksad›yla teşkil edilen her topluluğa
“Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti” ad› verildi; bu Cemiyet her
türlü particilik ve kişisel tutumlardan
ar›nm›şt›r, deniyordu. ‹şte bu amaç doğrultusunda Cemiyet, Millî Mücadele’nin
Kayseri sorumlusu ve siyasi mücadelenin de temsilcisi olacakt›r. Millî birlik ve
beraberliğin pekiştirilip kuvvetli hâle
gelmesinde bu cemiyetin oynad›ğ› rol
büyüktür.
Kaynakça: Kars, M.M.Kayseri, s. 37-39.
YAYIN KURULU

ANADOLU’DA ORTODOKSLUK SADASI
Gazete. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
bağl›, Umum Anadolu Türk Ortodokslar›n›n dinî, ahlakî ve tarihî konular ile ilgili Kayseri’de ç›karm›ş olduklar› gazetedir. 22 Temmuz 1922 tarihinde yay›mlanmaya başlan›lan Anadolu’da Ortodoksluk Sadas› gazetesinin son say›s› 21 Şubat
1923’te ç›kar›ld›. Gazetenin amac› Kayseri’de Papa Eftim öncülüğünde toplanacak olan Türk Ortodoks Kilise Kongresi’nin faaliyet ve propagandas›n› yapmakt›. Gazetede ç›kan yaz›lar da bu içerikte oldu. Gazete hem kuruluş amac›
hem de ç›kar›ld›ğ› dönem itibari ile Milli
Mücadele yanl›s› bir yay›n politikas› takip etti. 16 say› olarak ç›kar›lan gazetenin
ilk 12 say›s›nda, Fener Patrikhanesiyle
mücadele etmek, Kayseri’de bağ›ms›z
Türk Ortodoks Kilisesi’ni kurmak ve Pa-

Anadoluʼda Ortodoksluk Sadası nüshası
(Önder, KBT)

pa Eftim’e Türk Ortodokslar›n›n Murahhas› payesini vermek ile ilgili yaz›lar yer
ald›. Bu konulardan başka Türklük bilincini ve Türkçe’yi kiliselerde hakim k›lmak, Türk Ortodokslar›na dinî bilgiler
aktarmak ve nihayet mübadele ile ilgili
yaz›lar› gazetede bulundurmakt›.
Anadolu’da Ortodoksluk Sadas›’n›n imtiyaz sahibi ve başyazar›, ayn› zamanda
Umum Anadolu Türk Ortodokslar› Kilise Kongresi’nin de kâtibi olan Bodrumlu
Pulluoğlu ‹stimat Zihni’dir. Yaz› işleri
müdürlüğünü ise Antalyal› Çeneoğlu
Flip yapt›. Gazete Kayseri’de Liva Matbaas›nda bas›ld› ve ilk 11 say›sı da ücretsiz
olarak dağ›t›ld›. Bundan sonraki say›larda ise fiyat› 5 kuruş olarak belirlendi. Gazete, 30/47 cm ebad›nda, tek yaprak olarak ç›kar›ld› ve haftada bir defa neşrolundu. Anadolu’da Ortodoksluk Sadas› gazetesinin 16 say›dan oluşan tam ve tek
koleksiyonu Ankara Üniversitesi Türk
‹nk›lâp Tarihi Enstitüsü Arşivi’ndedir.
Kaynakça: Salih Özkan, Kayseri’de Türk Ortodoks Kilise Kongresinin Toplanmas› ve Anadolu’da Ortodoksluk Sadas› Gazetesi, Kayseri ve
Yöresi Tarih Araşt›rmalar› Merkezi Yay›n›, Kayseri 2003; Önder, KBT; Mustafa Ekincikli, Türk
Ortodokslar›, Siyasal Kitapevi, Ankara 1998.
ERHAN YOSKA

ANADOLU’DA YENİ GÜN
Gazete. Yunus Nadi’nin sahibi ve başyazar› olduğu Yeni Gün gazetesi, yay›n hayat›na 2 Eylül 1918’de ‹stanbul’da başlad›.
24–27 Ocak 1919 ve 11–22 Şubat 1919 tarihlerinde ald›ğ› kapat›lma cezas›na, pek
çok gazetenin yapt›ğ› gibi uymayarak Eski Gün ad›yla yay›n›n› sürdürdü. Gazete,
27 Mart 1919 – 11 Ekim 1919 tarihleri aras›nda, ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar ve Yunus Nadi’nin Bekirağa Bölüğüne sürgün edilmesi nedeniyle
yay›mlanamad›. 11 Ekim 1919’da yeniden
yay›mlanmaya başlayan Yeni Gün, ‹stanbul’un 16 Mart 1920 tarihinde ‹tilaf kuvvetleri taraf›ndan işgal edilmesi ve matbaas›n›n bu kuvvetler taraf›ndan bas›lmas› nedeniyle 16–20 Mart 1920 tarihleri aras›nda yay›mlanamad›, 21 Mart’tan
itibaren yeniden yay›na başlayan gazete
12 Nisan 1920’ye kadar yay›n›n› sürdür-
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dü. ‹stanbul’da Millî Mücadele yanl›s› bir
gazete olarak yay›n yapman›n zorluğu ve
mücadele merkezinin Anadolu olarak
belirlenmesinin ard›ndan Nadi, matbaas›n› Ankara’ya taş›d› ve 10 Ağustos
1920’den itibaren gazete Anadolu’da Yeni Gün ad›yla yay›mlanmaya başlad›. Sakarya Savaş› s›ralar›nda matbaas› Kayseri’ye taş›nd›, 1 Eylül 1921 – 7 Ekim 1921 tarihlerindeki say›lar› burada yay›mland›.
Bu s›rada gazeteyle Kemal Salih Sel ilgilendi. Kayseri’de yay›mlanan say›lar›nda,
başyaz›lar›n yerini cepheden haberler,
savaş ve ‹stiklal Mahkemesi kararlar›na
dair haberler yer ald›. Bu s›rada gazete
bir fikir gazetesi olmaktan çok, Anadolu
ve ‹stanbul’daki durumdan halk› haberdar eden bir araçt›. Kemal Salih’in muhtemelen, çoğu zaman başyaz› yazmaya
zaman› olmuyordu. D›ş politika ve diğer
devletleraras› ilişkilere dair haberler neredeyse hiç yoktu. D›ş bas›ndan sadece
savaş› ilgilendiren gazete haberleri ve savaşa dair baz› makalelerle Türkiye’yle ilgili çeşitli kararlara ve görüşlere yer verildi. 22 Kas›m 1921’de yeniden Ankara’ya
dönen Anadolu’da Yeni Gün, 8 May›s
1924’den itibaren Cumhuriyet ad›yla yay›mlanmaya başland›.
Kaynakça: Alpay Kabacal›, Başlang›çtan Günümüze Türkiye’de Bas›n Sansürü, Gazeteciler Cemiyeti, ‹stanbul 1990; Cumhuriyet 1924–1974,
‹stanbul 1974; Cumhuriyet Bas›n›, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Ankara 1998; H›fz› Topuz,
Türk Bas›n Tarihi, Remzi Kitabevi, ‹stanbul
2003; Hülya Baykal, Türk Bas›n Tarihi
(1831–1923), Marmara Üniversitesi Yay›nlar›, ‹stanbul 1990; M. Nuri ‹nuğur, Türk Bas›n Tarihi,
Gazeteciler Cemiyeti, ‹stanbul 1992; M. Nuri
‹nuğur, Türk Bas›n›nda ‹z B›rakanlar, Der Yay›nlar›, ‹stanbul 1999; Nadir Nadi, Perde Aral›ğ›ndan, Cumhuriyet Yay›nlar›, ‹stanbul 1965;
Ömer Sami Coşar, Millî Mücadele Bas›n›, Gazeteciler Cemiyeti Yay›nlar›, Ankara 1972; Pelin
Böke, Yeni Gün’den Cumhuriyet’e Yunus Nadi
(Doktora tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, A‹‹TE,
‹zmir 1994, 177 s.; Server ‹skit, Türkiye’de Matbuat ‹dareleri ve Politikalar›, Başvekâlet Bas›n
Yay›n Umum Müdürlüğü, Ankara 1943; Uygur
Kocabaşoğlu, “Millî Mücadele’nin Sözcülerinden Anadolu’da Yeni Gün”, SBF Dergisi Atatürk
Özel Say›s›, Cilt XXXVI, No: 1-4’den ayr› bas›m,
1981; Yücel Özkaya, Millî Mücadele’de Atatürk
ve Bas›n (1919–1921), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araşt›rma Merkezi,

Ankara 1989. Ceren Ç›k›n Anadolu’da Yeni
Gün, Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi
CEREN ÇIKIN

ANASAM
Anadolu ‹lim Edebiyat Eseri Sahipleri
Meslek Birliği (Anasam), 1999 y›l›nda
Kayseri’de ilim, edebiyat alan›nda Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 42. maddesine göre kurulmuş bir meslek birliğidir. Merkezi Kayseri’de olan bu meslek
birliğinin amac›: Bilim ve edebiyat eserleri sahiplerinin ortak ç›karlar›n› korumak,
haklar›n› izlemek, al›nacak tazminat ve
telif ücretlerinin tahsiliyle hak sahiplerine dağ›t›m›n› sağlamakt›. Kurucusu ve ilk
genel başkan› Sabit ‹nce’dir. Meslek birliği Anasam, mahkeme karar›yla kapat›ld›
(2006). Anasam Yay›nlar› Anadolu Hececileri, Aslan Gayserilim gibi edebiyat,
sanat ve folklor üzerine pek çok kitap yay›mlad›.
YAYIN KURULU

ANASAN (ANADOLU
SANATÇILARI) YAYINLARI
2004 y›l›nda, Sabit ‹nce’nin yönetiminde
kurulan bir yay›nc›l›k kuruluşudur. Ayn›
y›l Anadolu Sevdas› dergisiyle başlad›ğ›
yay›nc›l›k faaliyetine, ağ›rl›kl› olarak edebiyat, şiir, roman ve inceleme kitaplar›
yay›mlayarak devam etti. Şiir, deneme ve
roman türünde pek çok kitap yay›mlad›.
YAYIN KURULU

ANAVATAN PARTİSİ bk. SİYASİ HAYAT
ANİTTA
Kral. Anadolu’da MÖ 2. bin y›l›n ikinci
yar›s›ndan başlayarak iki yüz y›l› aşk›n
bir süre devam etmiş Asur Ticaret Kolonileri devrinin geç safhas›nda hüküm
sürmüş ünlü krald›r. Yozgat-Alişar ve
Kayseri-Kültepe’de bulunan, bir çeşit
noterlik belgeleri aras›nda Anitta ve babas› Pithana’n›n da onay›ndan geçmiş
Eski Asurca tabletler bulunmaktad›r.
Anitta hakk›ndaki diğer bir belge ise,
Kültepe’de höyükte ele geçen, üzerinde
“Kral Anitta’n›n saray›” yaz›s› yer alan bir
m›zrak ucudur. Anitta’n›n kişiliği ve yapt›ğ› işler hakk›nda bilgi edinebileceğimiz
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“‘Anitta’ Hattuşa Kentini Nas›l Ele Geçirdi”,
Uluslararas› I. Hititoloji Kongresi Bildirileri,
1992, s. 154-169; K. Balkan, Mama Kral› AnumHirbi’nin Kaniş K›ral› Warşama’ya Gönderdiği
Mektup, Ankara 1957; S. Alp, Hitit Çağ›nda Anadolu, ‹stanbul 2001.
CAHİT GÜNBATTI

Kültepeʼde bulunan üzerinde “Kral Anittaʼnın Sarayı” yazılı mızrak ucu
(C. Günbattı)

elimizdeki tek kay›t, Hititlerin başkenti
Boğazköy-Hattuşa’da bulunan Hititçe yaz›lm›ş “Anitta Tableti” diye an›lan belgedir. Buradan Anitta’n›n Kuşşara kral› Pithana’n›n oğlu olduğunu öğreniyoruz. Babas› Pithana, Kuşşara’dan hareket ederek
Kaniş’le ayn› yer olduğu belgelenen Neşa’y› bir gece bask›n›yla ele geçirdi. Babas›n›n Neşa halk›na iyi davrand›ğ›n› söyleyen Anitta, burada çeşitli tanr›lar ad›na
tap›naklar yapt›rd› ve şehri surlarla tahkim ettirdi. Antitta’n›n Neşa’da ilginç bir
girişimi de aslan, yaban domuzu, leopar
ve geyik gibi 120 yabani hayvan›n bulunduğu bir hayvanat bahçesi kurmuş olmas›yd›.
Anitta, eski bir tarihte Zalpuwa kral› Uhna’n›n Neşa’dan kaç›rd›ğ› Tanr› Şiu’nun
heykelini Zalpuwa’ya yapt›ğ› bir seferle
Neşa’ya geri getirdi. Tablette, sonraki zamanlarda Hitit Devleti’nin başkenti olacak Hattuşa’dan şöyle söz edilmektedir:
“Hattuşa açl›ktan k›r›l›nca Tanr›’m Şiu
onu (Hattuşa’y›) taht tanr›ças› Halmaşuit’e teslim etti. Onu geceleyin şiddetli bir
sald›r› ile ald›m ve şehrin üzerine üzerlik
otu ektim. Benden sonra kral olan birisi
Hattuşa’y› yeniden iskân ederse, Göğün
F›rt›na Tanr›s›’n›n lanetine uğras›n.”
Metnin sonunda Şalatuwar Ülkesi ile savaşt›ğ›n›, ganimet olarak atlar, gümüş ve
alt›n ald›ğ›n›; bu arada Puruşhanda kral›n›n da kendisine demirden bir taht ile
demirden yap›lm›ş bir asa hediye ettiğini
ve Neşa’ya dönerken, Puruşhanda kral›n› da beraberinde getirdiğini anlatmaktad›r.
Kaynakça: A. Dinçol, “Hititler Öncesinde Anadolu”, Anadolu Uygarl›klar›, Görsel Anadolu
Tarihi Ansiklopedisi C I; E. Neu, “Der AnittaText”, StBot 18, Wiesbaden 1974; G. Steiner,

ANONİM I TÜRBE
(İKİZ KÜMBETLER II)
Kocasinan ilçesi, Sahabiye Mahallesi,
Hacı Mehmet Küçükçalık Camii’nin
bahçesindedir. Üç kümbetlerden bat›daki kümbettir. Baz› çal›şmalarda ‹kiz
Kümbetler II olarak da ifade edilmiştir.
Benzer şekilde yap›lan uygulamalardan
hareketle benzer özellikler taş›yan kümbetler içerisinde tarihi kesin olarak bilinen kümbetlerle karş›laşt›r›larak yap›lan
değerlendirmede Anonim Türbe I (‹kiz
Kümbetler II)’yi XII. yüzy›l sonu, XIII.
yüzy›l başlar›na tarihlendirmek uygun
görülmektedir.
Türbe, kare bir kaide üzerine oturan sekizgen gövdeyle onu örten ehrami (piramidal) külaha sahiptir. Kuzey duvar›n›n
ortas›nda, bakla taş söve ve lentolu olarak dikdörtgen şeklinde basit aç›kl›k görünümünde olan kap›s› bulunmaktad›r.
Lentonun hemen üzerinde yuvarlak kemerli bir niş şeklinde al›nl›k yer almaktad›r. Muhtemelen üst kat girişinin alt›nda,
alt kat›n kap›s› bulunmaktad›r ve buras›,
beşik tonoz örtülüdür.
Kümbetin kuzey, kuzeybat› ve güney
cepheleri d›ş›ndaki duvarlar›nda yuvarlak kemerli nişler içerisinde aç›lan mazgal pencereler bulunmaktad›r. Bu pencereler içe genişleyerek dikdörtgen şeklinde aç›lmaktad›r.
Girişin karş›s›nda k›ble duvar›nda yuvarlak kemerli mihrap yer almaktad›r. Dikdörtgen bir niş içerisinde yer alan mihrab›n yanlar›nda sütunce yerleri belli olmaktad›r.
D›şta sekiz kenarl› gövdenin her cephesi
yar›m daire kemerle şekillendirilmiştir.
Girişin bulunduğu kenar hariç, diğer bütün kenarlarda sağ›r kemerlerin ortas›na
yar›m daire kesitli ve yar›m kubbecikle
nihayetlenen nişler yerleştirilmiştir.
Sivri kubbeye geçiş tromplarla sağlan-
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Anonim I Türbe

maktad›r. Külah›n yüzeyleri kenarlarda
taş silmelerle kaplanm›şt›r.
Süs unsuru olarak kümbetin sekizgen duvarlar›n› üstte dolaşan damlalar›n s›raland›ğ› korniş, yüzler düz silmelerle yar›m daire şekilli nişler görülmektedir.
Kümbet kesme taş kaplamal› düzgün bir
işçiliğe sahiptir. Kümbetin duvarlar› içte
kubbe hizas›na kadar kaba ve moloz taşlardan, gelişigüzel bir işçilik gösterir.
Pencerelerin alt›nda taşlar aras›nda ahşap hat›llar görülmektedir. Kubbesi ise
kesme taş kaplamal›d›r.
Kümbet kare bir kaide üzerinde yükselen
sekizgen gövdesiyle, plan şekli bak›m›ndan çok s›k rastlanan bir tiptedir. Kubbeye geçiş tromplarla sağlanmaktad›r.

Türbe, sekizgen bir kaide üzerine oturan,
sekizgen gövdeyle onun üzerinde içten
kubbe, d›ştan piramidal külahla örtülüdür. Kitabesi olmayan kümbet, plan şekli olarak benzeyen Kayseri’de bulunan
diğer kümbetlerle mukayese edilerek XII.
yüzy›l sonlar›yla XIII. yüzy›l başlar›na tarihlendirilmektedir.
Kümbetin oturtmal›ğ›n›n toprak alt›nda
devam ettiği ve kümbet kap›s›n›n alt›na
gelecek şekilde bir kap›s›n›n da olduğu,
mumyal›k kat›n›n tonoz ya da kubbeyle
örtülü olduğu düşünülebilir.
Doğu, bat›, güneybat› ve güneydoğu cephelerinde birer ikiz kemerli penceresi bulunmaktad›r. Kuzey cephesine yerleştirilmiş dikdörtgen şekilli basit bir kap› aç›kl›ğ›yla yap›ya girilmektedir. Kap› taş lentolu ve kesme taş sövelidir. Kümbetin güney duvar›nda orijinalinde mevcut olan
mihrab› restorasyon s›ras›nda örülerek
kapat›lm›şt›r. Kümbetin iç k›sm›nda köşelerde yer alan sekiz tromp ve aralarda
sekiz yuvarlak kemerden sonra düz profilli bir silmeyle hafif sivri bir kubbeye geçilmektedir. Kubbeyi d›şar›dan piramidal bir külah kaplamaktad›r.
Yap›n›n sekizgen cepheleri, kademe yapan yar›m daire kemer silmelerle hareketlendirilmiştir. Kemer silmeler üzerin-

Kaynakça: Çakmakoğlu Kuru, Kayseri Mimarisi; Hakk› Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri,
Ankara 1996; Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu
Kümbetleri, C. III, Ankara 1992.
CEL‹L ARSLAN

ANONİM II TÜRBE
(İKİZ KÜMBETLER I)
Kocasinan ilçesi, Sahabiye Mahallesi,
Hacı Mehmet Küçükçalık Camii’nin
bahçesindeki Anonim I Türbesi’nin yaklaş›k 200 m doğusundad›r. Üç kümbetlerden ortadaki kümbettir. Baz› çal›şmalarda ‹kiz Kümbetler I olarak da ifade
edilmiştir.

Anonim II Türbe
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de bir yaz› şeridi, eseri sekiz yönde dolaşmaktad›r.
Türbede tezyini unsur olarak d›ş cephelerdeki kemer silmelerle gövdeyi üstte
dolaşan yaz› frizi görülmektedir. Bunlar
d›ş›nda herhangi bir bezeme görülmemektedir.
Yap›n›n inşas›nda kesme taş kullan›lm›şt›r. Pencere kemerlerinin üstünde ahşap
hat›llar kurtağz› geçmelerle birbirine
bağlanm›şt›r. Bat› penceresinin sütuncesinde mermer kullan›lm›şt›r.
Eserin kitabesi yoktur. Korniş alt›nda
eseri çepeçevre dolaşan yaz› şeridinde,
bat› kenar›nda Besmele ile ‹hlas Suresi
başlamakta onu Ayete’l-Kürsî takip etmektedir. Güney kenar›n›n sağ baş›ndan
itibaren Al-i ‹mran Suresinin 18–19. ayetinin bir bölümü yaz›l›d›r.
Kaynakça: Gabriel, Türk An›tlar›; Çakmakoğlu
Kuru, Kayseri Mimarisi; Hakk› Önkal, Anadolu
Selçuklu Türbeleri, Ankara 1996; Mehmet Çay›rdağ, “Kayseri’de Selçuklu ve Beylikler Dönemine Ait Baz› Kitabe ve Mezartaşlar›”, Tarih
Dergisi, (‹stanbul 1984), S. XXXIV; Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri, C. III, Ankara
1992.
CEL‹L ARSLAN

Bekir Fikri Apaydın

APAYDIN, BEKİR FİKRİ
Kayseri Milletvekili (Diyarbak›r, 1905 –
Ankara, 1970). ‹lk ve ortaokulu Diyarbak›r Sultanisinde tamamlad›. Kabataş Lisesinden mezun oldu (1924). Yüksek tahsilini ‹stanbul Dârülfünun Hukuk Mektebinde tamamlad› (1927). ‹lk olarak ‹stanbul Müdde-i umumiliği Üçüncü S›n›f
Kâtipliğine (30 Haziran 1925), çok geçmeden ayn› birimin ‹kinci S›n›f Kâtipliğine atand› (11 Ağustos 1925). Piyade teğmen olarak askerliğini yapt› (1927). Cebelibereket üye yard›mc›l›ğ›na (1928),
Develi Cumhuriyet Savc›l›ğ›na (1930),
Kayseri Sulh Hakimliğine (1934), Kayseri üye yard›mc›l›ğ›na (1934), Sungurlu
Ceza Hakimliğine (1937) ve Kayseri Sulh
Hakimliğine (1939) atand›. Bu görevinden istifa ederek ayr›ld› (1943). ‹kinci kez
silahalt›na al›n›p Ankara Askerî Fen Tatbikat Okulu ve Kayseri Ankara M›nt›ka
Komutanl›ğ›nda askerî hâkim olarak çal›ş›p terhis oldu (1945). Kayseri Barosuna

kayd›n› yapt›rarak avukatl›ğa başlad›
(1945). Bir müddet sonra Baro’dan kayd› n› sil di re rek mes le ği ne ara ver di
(1953). Yeniden Kayseri Barosuna girdiyse de (1963) birkaç y›l sonra Denizli
Barosuna nakledildi (1965). Kayseri’de
avukatl›k yaparken VIII. Dönem seçimlerine girip DP’den Kayseri Milletvekilli
seçildi (1946). VIII. Dönemin sonunda
milletvekilliği sürerken IX. Dönem seçimlerine kat›ld› ve DP’den ikinci kez
Kayseri Milletvekili seçildi. (1950). Meclis ‹çişleri Komisyonunda çal›şt›. Dört
dönem üst üste TBMM Başkan Vekilliğine seçildi (1950, 1951, 1952, 1953). Genel
Kurul’da, milletvekili ve başkan vekili
olarak sekiz kez söz ald›. X. ve XI. Dönemlerde de Kayseri’den milletvekili seçildi. Yass›ada Yüksek Adalet Divan›’nca
Anayasa’y› çiğneme suçlamas›yla dört y›l
iki ay ağ›r hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Parlamento d›ş›nda k›sa bir süre Bolu Orman ‹şletmesinde Orman Tahdit Komisyonu’nda hukukçu olarak çal›şt›. Emeklilik hayat›n› sürdürdüğü Ankara’da öldü
ve Cebeci Asri Mezarl›ğ›’nda toprağa verildi. 1930’da evlendi ve üç çocuk babas›yd›.
Kaynakça: Öztürk, TPT (1950-1954), C.VII. s.
645-646.
YAYIN KURULU

ARABAŞI bk. YEMEK KÜLTÜRÜ
ARABOĞLU, MELİDON
Hassa mimar› (Kayseri, ? – ‹stanbul,
1742). Er me ni as›l l› d›r. II I. Ah med
(1703–1730) ve I. Mahmud (1730–1754)
dönemlerinde Hassa mimarl›ğ› yapt›.
Sultan Ahmed Camii’nin onar›m›nda çal›şt›. Tarihçi Yetvart Alyanakyan’a göre,
şahsi dostluğunu kazand›ğ› Sadrazam
Hekimoğlu Ali Paşa’n›n inşa ettirdiği külliyenin kalfal›ğ›n› yürüttü. Caminin
önündeki Sebil ona aittir. Kumkap› Surp
Asdvadzadzin Kilisesi’nin inşas›na nezaret etti (1719). Samatya’daki yenilenen
Surp Kevork Kilisesi’nin mimarl›ğ›n›
yapt› (1722). Bir y›l önce yanan Balat’taki
Surp H›reşdagabet Kilisesi’nin üçüncü
inşaat›n› yürüttü (1730). Tarihçi Hovan-
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nesyan’a göre, bu kilisenin yak›n›nda kâgir büyük bir evi vard›.
Kaynakça: DB‹A, C.I. s. 292.
YAYIN KURULU

ARAL, HÜSEYİN CAHİT
Milletvekili, bakan (Elaz›ğ, 1927). ‹stanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden mezun oldu. Aral Endüstri AŞ şirketini kurdu. Anavatan Partisi kurucu
üyeliği yapt›. XVII. Dönem seçimlerinde
Anavatan Partisinden Ankara Milletvekili, XVIII. Dönem seçimlerinde yine ayn›
partiden Elaz›ğ Milletvekili seçildi. Sanayi ve Ticaret Bakanl›ğ› yapt›. Bakanl›ğ› s›ras›nda Kayseri’de Meysu Fabrikas›n›n
kuruluşuna öncülük etti. Evli ve dört çocuk babas›d›r.
Kaynakça: TBMM Albümü, s. 428.
YAYIN KURULU

ARAS, ABDÜLHALİM
Kayseri Milletvekili, hukukçu (Develi, 15
Ağustos 1925–). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi (1951). Ankara Barosuna bağl› olarak avukatl›k yapt›. Siyasi hayat› Demokrat Partiye girişiyle başlad› (1946). Bu partinin Develi ‹lçe Teşkilat›nda faaliyet gösterdi (1960’a kadar).
XI. Dönem erken seçimlerinde milletvekilliğine adayl›k için başvurdu (1957).
Kayseri, Develi’de Adalet Partisinin kuruculuğunu (1961) ve Develi ‹lçe Başkanl›ğ›n› yapt›. Bu görevi yürütürken Adalet
Partisinden XII. Dönem Kayseri milletvekili seçildi (1961). Bir sonraki seçimlerde Siirt Milletvekili seçildi (1965). Sekiz
y›l boyunca Adalet Partisindeki milletvekilliğinden sonra Ankara’da avukatl›k
yapmaya başlad›. 1973 seçimlerinde
Adalet Parti listesinden milletvekili aday›
olduysa da kazanamad›. 12 Eylül 1980’de
Askerî ‹dare taraf›ndan Adalet Partisi kapat›l›nca Anavatan Partisinin kurucular›
aras›nda yer alarak siyasete döndü. Bu
partiden XVII. Dönem Kocaeli Milletvekili seçildi (1983). Bu dönem boyunca
TBMM Başkan Vekilliği görevini yürüttü.
Ayn› zamanda üç y›l boyunca TBMM
Kültür, Sanat ve Yay›n Kurulu Başkanl›ğ›n› yürüttü. XVIII. Dönem seçimlerinde

Melidon Araboğluʼnun yaptığı Hekimoğlu Ali Paşa Camiiʼnin önündeki sebil
(Y. Oğuz Soylu)

tekrar Anavatan Partisinden Kocaeli Milletvekili seçildi (1987). Evli ve beş çocuk
babas›d›r.
Kaynakça: TBMM Arşivi, 03.12.1987 tarihli
Mazbata ve Özgeçmiş; TBMM Albümü, s. 304.
YAYIN KURULU

ARAS, İHSAN
Kayseri Valisi (Erzurum, 1917 – 15 Ocak
1982). ‹lkokulu Erzurum’da, ortaokulu
Erzincan Askerî Ortaokulunda, liseyi ise
Kuleli Askerî Lisesinde okudu. Harp
Okulunu bitirdikten sonra Bergama 54.
Piyade Alay›nda asteğmen rütbesiyle orduya kat›ld› (1935). Peşinden Hava Harp
Okulunu da bitirerek ‹zmir 54. Av Taburun da av pi lo tu ola rak gö rev al d›
(1936–1938). Harp Akademisinden mezun olduktan sonra (1944) Erkân-› Harbiye Harekât Dairesinde bir süre çal›şt›.
‹zmir 54. Av Bölük Komutanl›ğ›na atand›. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat
okulunda öğrenim gördü (1949–1950).
Federal Almanya’da Bonn Hava ve Deniz Ataşeliği görevine atand› (1955–
1957). Bu görevi s›ras›nda Hollanda ve
Danimarka Hava ve Deniz Ataşeliği görevlerini de yürüttü. Bu y›llar› müteakip
tuğgeneralliğe (1958), ard›ndan tümge-
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neralliğe terfi etti (1960). Üç y›l süreyle
Emniyet Genel Müdürlüğü yapt›. S›ras›yla Afyon, Kütahya, ‹çel ve Kayseri
(1971) Valiliklerine atand›. Evli ve bir çocuk babas›yd›.
Kaynakça: Cumhuriyetin 50. Y›l›nda Kayseri ‹l
Y›ll›ğ›, Ayy›ld›z Matbaas›, Kayseri 1973, s. 263.

(2006). Bu esnada Erciyes Üniversitesi
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Bölümü Başkanl›ğ› (1996–1999) ve Erciyes Üniversitesi ‹nşaat Mühendisliği Bölümü Başkan Yard›mc›l›ğ› (2004) görevlerini de yürüttü.
YAYIN KURULU

YAYIN KURULU

Kazım Arat

ARAT, KAZIM
Kayseri Valisi (Sivas/Divrik, 1904 – Ankara, 1964). Sivas Lisesini bitirdi (1927).
Mekteb-i Mülkiyeden mezun oldu
(1930). Ankara’ya maiyet memuru olarak
tayin edildi (1930). Ankara Nüfus Müdürü (1933) ve Seferberlik Müdürü (1936–
1939) olarak görev yapt›. Pazarc›k Kaymakaml›ğ›na (1941), daha sonra Dahiliye
Vekaleti Hususi Kalem Müdürlüğüne
atand› (1941–1942). Peşinden Nüfus ‹şleri
Umum Müdürlüğüne (1943); Vilayetler
‹daresinde şube müdürlüğüne (1943–
1947); ‹çişleri Bakanl›ğ› ‹ller ‹daresi Genel Müdür Muavinliğine getirildi (1948–
1950). Kayseri (1950–1953), Zonguldak
(1955), Seyhan (1955–1956), Bal›kesir
(1957) illerinde vali olarak görev yapt›.
Bal›kesir Valiliği görevini sürdürürken
emekliye sevk edildi (1960). Evli ve iki
çocuk babas›yd›.
Kaynakça: ‹çişleri Bakanl›ğ› Arşivi, 2709 numaral› Özlük Dosyas›; Mücellidoğlu, Mülkiyeliler,
C. V. s. 1950-1951.
YAYIN KURULU

ARGINCIK
Kayseri’nin eski tarihî semtlerinden birisidir. Bir ara belediyelik (belde) olan semt
1988 tarihinde merkez Kocasinan Belediyesine bağlandı ve ismi ortadan kalktı. Argıncık ziraat alanları içerisinde XIV. yüzyıl
anıt eseri olan Haydar Bey* köşkü bulunmaktadır. Evliya Çelebi’nin “Oğlancık Mesiresi” olarak andığı beldede Haydar Bey
köşkü yakınında Şeyh Rukneddin Sincanî’nin mezarının bulunduğunu ve mesirenin iç açıcı ve dinlendirici bir yer olduğunu belirtmiştir. Yine Kayseri deki evliya
listeleri içinde Argıncık’ta medfun bazı
zatlardan söz edilmektedir. Kayseri’nin
kuzeydoğusunda evvelden beri bir ziraat
ve mera alanı Pervane’nin (Pervana) devamı olarak eski Kayserili çiftçilerin ziraat
yaptıkları önemli bir bölgedir. Ancak bugün yoğun bir yapılaşma faaliyeti ile karşı
karşıyadır.
Kaynakça: Günümüz Türkçesi ile Evliya Çelebi
Seyahatnamesi, hzl Seyit Ali Kahraman Yücel
Dağlı, Y.K.B Yayınları, İstanbul 2006, 3. C.1. s.
246-248; Gabriel Türk Anıtları; Çayırdağ, KTA, s.
50.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

Mehmet Ardıçoğlu

ARDIÇOĞLU, MEHMET
Öğretim üyesi, inşaat mühendisi (Kayseri, 1 Temmuz 1966–). Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, ‹nşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesidir. Sonlu
Elemanlar Yöntemi ile Aslantaş Baraj
Gövdesinde S›zma Analizi teziyle yüksek
lisans›n›, Pürüzsüz Aç›k Kanal Ak›mlar›nda Türbülansl› H›z Dağ›l›m›n›n Laser
Doppler Anemometresi ile ‹ncelenmesi
teziyle de doktoras›n› tamamlad›. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde araşt›rma görevlisi (1987– 1994),
Erciyes Üniversitesi ‹nşaat Mühendisliği
Bölümünde doktor öğretim görevlisi
(1994–1995), yard›mc› doçent (1995–
2006) ve doçent olarak görev yapt›

ARICIZÂDE ALİ FERDÎ EFENDİ
Âlim ve şair (? – Kayseri, 1715). Ar›c›zade Bekir b. Ali Ferdî-yi Kayserî künyesiyle de tan›nan ünlü Kayserili âlimlerden dir. Muh yî-yi Kay se rî Ali Ni sâ rî
Efendi’nin yetiştirdiği talebelerdendir.
Babas› Mustafa Ferdî Efendi’dir. Râg›p
Bey Mecmuas›’nda bildirildiğine göre
uzun zaman ilim öğretmekle uğraşarak
herkesin faydalanmas› için çal›şt›. ‹lmî
liyakatinden ötürü Kayseri Müftülüğüne
getirildi ve bu görevdeyken vefat etti. Şiirlerinde Ferdî mahlas›n› kulland›. Şiire
hâkimiyeti güçlüdür. Vefat tarihi ihtilafl›d›r ve baz› kaynaklara göre 1727-28’dir.
Râg›p Bey Mecmuas›’nda Niyazi Efen-
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di’nin, Ali Ferdî Efendi’nin vefat›na düştüğü tarih manzumesi şu şekilde kay›tl›d›r:
Rıhlet idince cenâb-ı Ferdî
Tutdı âfâkı çü âh-ı serdî
Didi dinilse fevtine anın târih
Hayf kim gitdi yâ dehrin ferdi.

Ebâ Müslim-nâme’den:
Besmeleyle bed idüp feth eyleyelim ibtidâ
Ola meymun cümle işler ibtidâ vü intihâ
Levh-i mahfûza virüp revnak münakkaş
eylemiş
Besmele ta’kîb idüp elhamdü tezkîr-i
Hudâ
Satr olunmuş evvelinde zirâ her bir
sûrenin
Kıl nazar yâ serv-i simsar yâhu nûr-ı
Kibriyâ
Her kelâmın evvelinde okunur her rûz u
şeb
Lafz-ı bismillâh ile dil rûşen olur dâyimâ
Tağılur cinnî şeyâtin pâk olur cümle kulûb
Dürlü dertlere devâdır mahz-ı bismillah
şifâ
Mündericdir bâ’-ı bismiñ noktasında her
‘ilim
Mürdeler ihyâ olur yârıla hep canlar rehâ
Gice gündüz turma oku mahz-ı bismillâh
sen
Hall olur her müşkilâtın hayr olur subh u
mesâ
Var idüp ketmi ‘ademden yiri gögi âdemi
Bâ’-ı bismiñ hürmetine buldı ‘âlem
rû-nümâ
Çift idüp Havvâyı ana lutf u ihsân eyledi
‘Irk-ı pâkinden nüzûl etdi Muhammed
Mustafâ
Şarkdan tâ garba dek hükmi irişdi âleme
Ümmetiysen vir salâtıla selâmın Ferdiyâ.
Eserleri: Ebâ Müslim-nâme, hzl. Necati
Demir, Mehmet Dursun Erdem ve Sibel
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Üst, 2007; el-Hâşiyetü’l-Ferdiyye li’r-Risâleti’l-Hüseyniyye (Yazma); Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî (Yazma).
Kaynakça: Güven, Kayseri’de Mecmualar, s. 2325; Karabulut, KMM, s. 226; Satoğlu, Ansiklopedi, s. 18; N. Demir, M. D. Dursun, S. Üst, Ebâ
Müslim-nâme; Koçer, Ulemâ, s. 32.
ATABEY KILIÇ

ARICIZADE BEKİR EFENDİ
Âlim, müderris (? – Kayseri, 1728). Kayseri’de yetişmiş, f›k›h alan›nda uzmanlaşm›ş din âlimi, müderris. Kayseri’de
dünyaya gelen Ar›c›zâde Bekir Efendi’nin doğum tarihi ve hayat› hakk›nda
detayl› bilgi yoktur. Babas› Ar›c›zade Ali
Ferdi Efendi’dir. Ar›c›zâde Bekir Efendi,
Hz. Ebubekir’e kadar uzanan nesebi ve
ilmî şahsiyeti itibariyle önemli bir kişiliğe sahip Ali Nisari Efendi’nin KayseriG›yasiye Medresesi’nde verdiği derslerde yetişti. Daha sonra ayn› medreseye
müderris oldu. Özellikle Hanefi f›kh› ve
Arap edebiyat› alan›nda uzmanlaşt›. Ar›c›zâde Bekir Efendi, XIII. yüzy›lda M›s›r’da yaşam›ş olan ‹mam Bûsîrî’nin
(1212-1295) ünlü kasidesi Kaside-i Bürde’ye (el-Kevâkibü’d-dürriyye fî medhi
hayri’l-beriyye) 1726 y›l›nda yazm›ş olduğu şerhle tan›nd›. Bilindiği gibi Hz.
Muhammed’e duyulan sevgiyi en güzel
bir biçimde terennüm eden Kaside-yi
Bürde’ye 100’den fazla şerh yap›ld›. Bu
şerhlerden en tan›nm›ş olanlardan birisi
de Ar›c›zâde Bekir Efendi’nin yazm›ş olduğu şerhtir.
Kaynakça: Koçer, Ulemâ, s. 24.
MEHMET VURAL

ARIKAN, SELAHATTİN
Eği tim ci ya zar (Ef ke re Kö yü, 1911 –
1982). Mimar Sinan Öğretmen Okulunu
bitirdikten sonra uzun y›llar öğretmenlik
yapt›. Soğuk Savaş Döneminde ülkemizde gerçekleştirilen komünist faaliyetlerle mücadele etmeye başlad›. Bu uğurda
öğretmenlik mesleğinden “müdahalesiz
bir mücadele yapabilmek için” istifa etti.
TMO Ankara Silosunda işçi olarak çal›şmaya başlad›. Öğretmen dergisini kültür
hayat›m›za kazand›rd› (1947). Uzun y›llar dergi çal›şmalar› ve kültür yay›nc›l›ğ›

Selahattin Arıkanʼın Ferit Ragıp Tuncor ile birlikte hazırladığı Tarih ve Dünya Büyükleri
Serisi 3. Kitap kapağı
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yapt›. Dönemin Milli Eğitim Bakan› Reşat Şemseddin Sirer’in daveti üzerine ilk
olarak Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünde çal›şt› daha sonra Bakanl›k bünyesinde kurulan Öğretici Filmler Teşkilat› Bölge Başkan› olarak hizmet verdi.
Milliyetçi Öğretmenler Birliğinin (1964)
Federasyon ve Konfederasyon Başkanl›ğ›n› yapt›. Makaleleri Ç›ğ›r, Ülke, Millet,
Son Havadis, Bizim Anadolu ve Yeni
As ya ga ze te le rin de ya y›m lan d›. Yurt
içinde ve yurt d›ş›nda çok say›da konferans verdi. ‹lk kitab› Aln›mdaki Toprak
Üstümdeki Bayrak ile birlikte altm›ş›n
üzerinde yay›mlanm›ş eseri bulunmaktad›r.
Eserlerinden bazıları: Ferit Rag›p Tuncor
ile birlikte yay›ma haz›rlad›ğ› kitaplardan
bir bölümü; Atatürk, Arşimet, Bayar,
Cengiz (1951); Mehmet Âkif, Jan Jak Ruso, ‹brahim Müteferrika, Şarl Davin
(1951); Fuzuli, Makyavel, Barbaros, Eflatun (1952); Aristo, Büyük Frederik, Büyük Reşit Paşa, Ahmet Vefik Paşa (1953);
Ahmet Midhat, Gazi Osman Paşa, Büyük
‹skender, Shakespeare (1953); Attila,
Schiller, Michelangello, Mevlânâ (1954);
Hz. Muhammed, Goethe, Edison, Alparslan (1954); Nedim, Chateubriand,
Alemdar Mustafa Paşa, Neron (1954);
Anne ve Aile Şiirleri (1959); Bizim TRT
(1971).
CİHAD ŞAHİNOĞLU

Yakup Kenan Arıkan

ARIKAN, YAKUP KENAN
Öğretmen, fotoğraf sanatç›s› (Rodos,
1884 – Develi, 1974). Avc›oğlu ailesinden Deniz Yüzbaş›s› Ali Faik Bey’in oğludur. ‹lk tahsilini Rodos’ta, rüştiyeyi
Develi’de, Öğretmen Okulunu Ankara
Dârülmuallimînde tamamlad›. Develi’de öğretmenliğe başlad› (1912). Yedek
subay olarak yedi buçuk y›l askerlik yapt› ve birçok cephede savaşt›. Filistin’de
savaş›rken esir düştü (1917). Bir buçuk
y›l esir hayat› yaşad›. Burda elde ettiği
fotoğraf makinesi ile esir kamp›nda resimler çekti. Bu fotoğraflar› geri dönmeyen askerlerin ailelerine verdi. Fotoğraf
merak›n› daha sonra Develi’de sürdürdü. Dönüşünde Develi Müdafaa-i Hu-

kuk Cemiyetinde görev ald› (1919). Haç›n Harbi’nde savaşt›. Savaş sonras› tekrar öğretmenliğe ve idareciliğe döndü.
Ard›ndan emekli oldu (1949). Fotoğrafç›l›ğ› devam ettirdi.
KADİR ÖZDAMARLAR

ARİF (Mütercim)
Şair, mütercim (? – Kayseri, 1822). Çeşitli memuriyetlerde bulunan şair, devrinde
Arapça mütercimi olarak şöhret kazand›.
Kaynakça: TDEA, 1977, C. I. s. 158.
YAYIN KURULU

ARİSTİDİ PAŞA
Osmanl› devlet adam›, hukukçu (Kayseri,
1848–1928). Birinci Meclis-i Mebusanda
‹zmir Milletvekili olarak görev yapt›.
Kayseri Sancağ› ‹dare Meclisi Üyesi Yorgi Efendi’nin oğludur. Tahsilini ‹stanbul’da Fener Rum Mektebinde yapt›.
Özel hocalardan ders ald› ve Frans›zca
öğrendi. Memuriyet hayat›na Galata
Mahkeme Kâtipliğiyle başlad› (1871). Daha sonra Bidayet Mahkemesine geçti
(1878). Çeşitli vilayetlerde mahkeme üyesi ve savc› olarak görev yapt›. Siyasete,
1908’de ‹zmir’den mebus seçilerek girdi.
Meclis-i Mebusanda reisvekilliği yapt›.
Hüseyin Hilmi Paşa’n›n ikinci sadrazaml›ğ›nda Orman Maâdin ve Ziraat Naz›rl›ğ›na atand›. Bir süre sonra bu görevinden
istifa ederek ayr›ld›. Ayan Meclisi Üyeliğine atand› (21 Ocak 1911). Sait Paşa Kabinesi’nde hükümetin istifas›na kadar Ticaret ve Ziraat Naz›rl›ğ› yapt›. Türkçeye
hâkimiyeti ve geniş hukuk bilgisiyle tan›nd›.
Kaynak: Güneş, TPT (I. ve II. Meşrutiyet), C. II, s.
160.
YAYIN KURULU

ARKALI, M. YÜKSEL
Şair, yazar (Sar›z, 16 Nisan 1968–). Sar›z
Fatih ‹lkokulunu (1980), Sar›z Ortaokulunu (1983) ve Sar›z Lisesini bitirdi
(1986). Çukurova Üniversitesi ‹ktisadi ve
‹dari Bilimler Fakültesi, ‹şletme Bölümünden mezun oldu (1995). Üniversite
eğitimini tamamlad›ktan sonra Güney
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Extra gazetesinde (1993–94) ve Vak›fbankta çal›şt› (1995). Şiir ve yaz›lar› Güney Extra gazetesinde yay›mland›. Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir.
Eserleri: Kavuşmak Vakti (1991); Çat› Kat›ndaki Devlet (2005).
CİHAD ŞAHİNOĞLU

ARKAN, SÜLEYMAN SITKI
Kayseri Valisi (Kütahya/Tavşanl› 1914 –
07 Ağustos 1994). Kütahya Lisesini bitirdi (1936). Siyasal Bilgiler Okulundan
mezun oldu. Maliye Bakanl›ğ› Muhasebe Genel Müdürlüğü mümeyyiz adayl›ğ›na tayin edildi (1940). Kütahya’ya kaymakam aday› olarak atand› (1942). Ard›ndan kaymakaml›ğa terfi etti (1946).
Sarayköy (1946), Ac›payam (1947), Hilvan (1948), Ezine (1950) Kazalar›’nda
kaymakaml›k görevinde bulundu. Çanakkale Vali Muavinliğine atand› (1954).
Kayseri ve Tunceli Valisi olarak görev
yapt› (1957). Ard›ndan Mülkiye Müfettişliği görevine getirildi (1958). Şûrâ-y›
Devlet Üyeliğine seçildi (1960). Millî
Birlik Komitesince Şûrâ-y› Devlet (Dan›ştay) feshedilince buradaki görevi sona erdi (1960). ‹mar ve ‹skân başmüfettişliğine atand› (1960), ayn› Bakanl›k’ta
Teftiş Kurulu Başkanl›ğ›na yükseltildi
(1966). Bu görevi yürütürken Dan›ştay
Üyeliğine ikinci defa seçildi (1967). Dan›ştay Alt›nc› Dairesi Üyeliği yapm›ş
olan Arkan, Mülkiyeliler Birliği üyesiydi.
Evli ve iki çocuk babas›yd›.
Kaynakça: Mücellidoğlu, Mülkiyeliler, C.V. s.
2414.
YAYIN KURULU

ARKEOLOJİ MÜZESİ
Kayseri Arkeoloji Müzesi, Melikgazi ‹lçesi’nin Gültepe Mahallesi, K›şla Caddesi’nde dir. 1965 y› l›n da in şa edi lip,
1969’da aç›lm›şt›r. Tarih öncesi ve sonras›nda büyük ve önemli gelişmelere
sahne olan Kayseri’de müzeciliğin geçmi şi es ki le re uzan mak ta d›r. Os man
Hamdi Bey taraf›ndan vilayetlere gönderilen bir genelgeyle, taş›nabilir eski eserlerden en önemlilerinin ‹stanbul’a gönderilmesi, diğerlerinin korumaya elveriş-

Arkeoloji Müzesiʼndeki Herakles lahdi

li okullarda toplanmas›n›n istenmesi
üzerine, Kayseri çevresinden toplanan
pek çok eser, Kayseri Lisesinin* bir odas›na konarak koruma alt›na al›nd›. 1928
y›l›nda Milli Eğitim Bakan› Esat Bey,
Kayseri’ye yapt›ğ› bir ziyaret s›ras›nda bu
eserleri görür ve Kayseri Valisi Fuat Tutsal* Bey’le bir müze kurulmas› konusunu
görüşür. Vali Fuat Bey’in çal›şmalar›yla,
Hunat Hatun Medresesinin* onar›m› yap›ld›ktan sonra buras› ‹l Daimi Encümeni’nin karar›yla 1 Mart 1930 tarihinde
resmen müze olarak kullan›lmaya başlan›r ve müdürlüğüne de Nuh Mehmet
(Turanc›) Bey atan›r. 1937 y›l›na kadar
“Depo Müze” olarak faaliyette bulunan
Medrese, eserlerin kronolojik ve bilimsel
tasnifinin yap›lmas›ndan sonra 1938 y›l›nda 5 kuruş giriş ücreti karş›l›ğ›nda halk›n ziyaretine aç›l›r.
1948 y›l›nda Prof. Dr. Tahsin Özgüç* taraf›ndan, Kayseri’nin 22 km kuzeydoğusunda bulunan Kültepe (Kaniş) Karum’da* sistemli kaz›lar›n başlat›lmas›yla
aç›ğa ç›kart›lan eserlerle, çevreden sat›n
al›nan ve bağ›şlanan eserlerin gün geçtikçe çoğalmas›, müze teşhir ve depolar›nda
yer temininde güçlükler ortaya ç›kmas›yla yeni bir müze binas› inşas›na
başlan›r. Müze inşaat›n›n tamamlanmas›, eski müzedeki eserlerin yeni müzeye
nakledilerek tertip ve tanziminden sonra
müze, 26 Haziran 1969 tarihinde ziyarete aç›l›r.
Bugün hâlâ faaliyette bulunan ve tamam›
arkeolojik olan eserler, iki salon ve bah-

Süleyman Sıtkı Arkan
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çede teşhir edilmektedir. Teşhir ve tanzimde mümkün mertebe kronolojik s›ra
esas al›nm›şt›r.
Birinci salonun girişinde Eski Tunç Devrine ait (MÖ 3000– 2000) Polikrom ve
Monokrom seramiklerle su mermeri
(alabastron) idoller yer al›r. Büyük salonda; Kültepe Örenyeri’nde 1948 y›l›ndan
beri yap›lan düzenli kaz›larda aç›ğa ç›kart›lan Asur Ticaret Kolonileri Devrine*
ait (MÖ 1950–1750) eserler, tipolojik
olarak sergilenmektedir. Bunlar aras›nda
çivi yaz›l› tabletler, boyal› ve boyas›z, pişmiş topraktan yap›lm›ş yuvarlak, yonca
ve gaga ağ›zl› testiler, vazolar, meyvelikler, silindir ve damga mühürler, hayvan
biçimli içki kaplar› (ryton), madeni eşyalar ve kal›plarla ‹mamkulu Hitit Kaya Kabartmas› mulaj› önemli bir yer tutar. Ayn› salonun güney bölümünde; Kültepe,
Kululu ve diğer merkezlerden getirilmiş
Geç-Hitit Devrine (MÖ 1200–700) ait
heykellere, kabartmalara ve hiyeroglif
stellere yer verilmiştir. ‹kinci salona geçişi sağlayan koridorda Kültepe’den ç›kart›lan Frig Devri (MÖ 750–300) seramikleri görülür.
‹kinci salonda; Kayseri çevresinden toplanm›ş, Helenistik (MÖ 330–MS 30),
Roma (MS 30–395) ve Bizans (395–
1071) dönemlerine ait eserler sergilenmektedir. Bunlar aras›nda k›ymetli ma-

Arkeoloji Müzesiʼnde Asur Ticaret Kolonileri
Devrine ait iki tablet

denlerden yap›lm›ş ziynet eşyalar›n›, cam
şişe ve kolyeleri, mermer heykel ve heykel parçalar›n›, bronz figürleriyle Herakles lahdini sayabiliriz.
Bahçede ise Helenistik, Roma ve Bizans
Devrine ait mermer heykeller, mezar
stelleri, pişmiş toprak iri erzak küpleriyle
Tümülüs mezar örnekleri sergilenmektedir.
Arkeoloji Müzesi teşhirinde, 857 eser bulunmaktad›r.
2007 y›l› sonunda Kayseri Müzesi’nde
mevcut eser say›s› (Etütlük Eserler Hariç)
Arkeolojik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.245
Etnografik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.259
Sikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.869
Tablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Mühür ve Mühür Bask›s› . . . . . . . . . . . . . .288
Arşiv Vesikas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
HAMDİ BİÇER, HASAN ELMAAĞAÇ

ARPACIZADE MEHMED EFENDİ
Müderris, kad› (Kayseri, ? – 1625). Eğitimini ‹stanbul’da tamamlad› ve Hoca Sadeddin Efendi’ye bağland›. Daha sonra
s›ras›yla Hüsrev Kethüda, Zal Paşa, Fatma Han›m, Bursa Sultanî ve Sahn-› Seman
Medreselerinde müderrislik yapt›. Bağdat ve Medine Kad›l›klar›nda bulundu.
Ard›ndan Edirne Kad›l›ğ›na kadar yükseldi ve K›br›s’a gönderildi.
Kaynakça: Abdülkadir Özcan, “Osmanl› Dönemi Kayseri Ulemas›ndan Birkaç Sima”,
KYTSB 2, s. 338.
Arkeoloji Müzesi kolleksiyonunda bulunan madenî eserler

YAYIN KURULU
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ARSLANTAŞ, ALİ
Öğretim üyesi, hekim (Kayseri, 1966–).
Atatürk ‹lkokulunu ve Kad› Burhanettin
Ortaokulunu bitirdi. Kayseri Lisesinden
mezun oldu (1982-1983). Ege Üniversitesi T›p Fakültesinden t›p doktoru unvan›
ald› (1989). Osmangazi Üniversitesi T›p
Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dal›nda uzman oldu (1995). Ayn›
fakültede öğretim görevlisi (1995-1997)
ve yard›mc› doçent (1997) unvan› alarak
University of California at San Francisco
(UCSF)’da çal›şt› (2000). Fakülte Genel
ve Yönetim Kurulu üyeliği yapt› (20002003). Doçent oldu (2003). International Society for Pediatric Neurosurgery
(ISPN), World Spine Society, Türk Nöroşirürji Derneği ve Türkiye Beyin Araşt›rmalar› Derneği üyesidir.
Eserleri: Ulusal ve uluslararas› dergilerde
birçok makalesi yay›mland›.
YAYIN KURULU

ARSOY, GÖKSEL
Sinema sanatç›s› (Kayseri, 15 Mart 1936–).
Öğrenimine Ahmet Paşa ve ‹nönü ‹lkokullar›nda başlad›. Kayseri Lisesinin ortaokul bölümünü bitirdikten sonra, ‹stanbul Haydarpaşa Lisesinde öğrenimini tamamlad›. ‹stanbul ‹ktisat Fakültesinden
mezun oldu. Sinemaya, 1959 yılında “Boş
Beşik” filmiyle başlad›. Başrolünü Belgin
Doruk’la paylaşt›ğ› “Samanyolu” filmiyle
de şöhret oldu. Birçok Arap ülkesine ve
‹ngiltere’ye giderek Alt›n Çocuk serisin-

den filmler çevirdi. Filmogra-fisinde
üçyüzden fazla film yer almaktadır. Türk
Sanat Müziği icra ederek sahne ve sinemay› birlikte yürüttü. Türk müziğinin ünlü bestekâr› Yesari As›m Arsoy’un yeğeni
olan sanatç›, 1980’li y›llarda sinemada
birtak›m s›k›nt›lar görülmesi üzerine Türk
sanat müziği sanatç›s› olarak çeşitli gazinolarda çal›şt›. Kendi adına film şirketi
kurdu ve pro-düktörlük yaptı, ‹stanbul Tenis Kulübü Başkanl›ğ›na seçildi (1990).
SODER Başkanl›ğ› da yapan (1996-1998)
sanatç›, Herkes ‹çin Spor Federasyonu
Başkan› seçildi (2002).

Ali Arslantaş

Kaynakça: Dergi Anadolu’nun 2008 yılı 4.
sayısında kendisi ile yapılan röportaj.
YAYIN KURULU

ASARCIK bk. HİSARCIK
ASKERLİK DAİRESİ KAPISI
Hükümet Konağ› ile Orduevi aras›ndaki
cadde üzerinde, Adliye Binas›’n›n önündedir. Kemer al›nl›ğ›ndaki kitabede
“Daire-i Umuru Askeriye H 1309 (M
1891–92)” yaz›l›d›r. Kap›, kemer aç›kl›ğ›
boşalt›lm›ş çeşme görünümündedir. Tek
kemer aç›kl›ğ› şeklinde düzenlenmiştir.

Askerlik Dairesi Kapısı kitabesi

Göksel Arsoy
ve Erol Taş birlikte
Şehirdeki Yabancı
filminin bir sahnesinde
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li gazete ve dergilerde şiir, fıkra, makale ve
hikâyeleri yayınlandı.
Eserleri: Anadolu’nun Sesi (2003); Sevgi
Bahçesi (2005)
YAYIN KURULU

Askerlik Dairesi Kapısı

Kare planl› müstakil yap› olarak düzenlenen kap›, yuvarlak kemeri hafif ç›k›nt›l›
başl›ğa sahip taştan ayaklar taraf›ndan taş›nmaktad›r. Kemer kavsinin al›nl›ğ› silme şeklindedir. Kemer üzerinde al›nl›ğ›
oluşturan yatay silme üzerinde ortada kitabesi yer almaktad›r. Üstte ise d›şa ç›k›nt›l›, silmelerle hareketlendirilmiş al›nl›ğ› bulunmaktad›r. Buras› profilli saçak
görünümündedir.
Kap›n›n iki kenar›nda simetrik olarak
al›nl›ğ› taş›yan ayak şeklinde düzenlenen
düz taş ayağ›n üzeri iki kademeli silmeyle hareketlendirilmiştir.
Kap›n›n iç yüzü ise düz örgüler üzerine
lento taş›yla kapat›lm›ş ve profilli saçak
bu yönde de devam ettirilmiştir.
Eser tamamen düzgün kesme taşla inşa
edilmiş olup üzerinde süs unsuru bulunmamaktad›r.
Kaynakça: Erkiletlioğlu, Osmanl› Kayseri, s.
225.
CELİL ARSLAN

Ahmet Asma

ASMA, AHMET
Şair, öğretmen (Kayseri/ Mimarsinan,
1936–). 1948 yılında ilkokulu bitirdi. Pazarören Öğretmen okulundan mezun oldu.
Niğde Yüksek Öğretmen Okulu ön lisansını tamamladı. Otuz yıl memuriyet hayatında sınıf öğretmenliği ve yöneticilik yaptı.
1985 yılında emekli oldu. 1956 yılında Kâzım Yedekçioğlu’nun hazırladığı Kayserili
Genç Şairler Antolojisi’nde yer aldı. Çeşit-

ASMALI ÇEŞME (ŞEYH MÜEYYED
ÇEŞMESİ)
Cami-i Kebir Mahallesi’nde Kayseri Ulu
Cami’nin yaklaş›k 50 m kuzeyindedir.
Yap›m tarihi hakk›nda kesin bir bilgi
yoktur. Çeşme, halk aras›nda, “Pamukhane Çeşmesi”, “Şeyh Müeyyed Çeşmesi” ve “Asmal› Çeşme” adlar›yla bilinmektedir. Doğu yönde Kapal› Çarş›’ya,
kuzey yönde ise dükkânlara bitişik yap›lan çeşme, hâlen kullan›lmaktad›r.
Çeşmenin ön cephesinde düzgün kesme
taş, yan cephesinde moloz taş; kitabesinde, ayna taşlar›n› s›n›rland›ran yan sütuncelerde ve bu sütuncelerin üzerindeki silmelerle silmelerin üzerindeki panoda
mermer malzeme kullan›lm›şt›r.
‹ç içe iki kemerli yap›lan çeşme nişi, eyvan› and›rmaktad›r. Ölçüleri itibar›yla 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 d›ştaki profilli yuvarlak
kemeri, yanlardaki sütunlar üzerine oturmaktad›r. Sütun başl›klar› altta bilezik,
üstte bir silmeyle s›n›rland›r›lm›şt›r. Sütun başl›klar›n›n üstünde uçlar› k›vr›lm›ş
U şeklindeki kabartman›n içerisine, kenger yaprağ› yerleştirilmiştir. Bu sütunlar›n kaide k›s›mlar› da bileziklerle hareketlendirilmiştir. D›ştaki yuvarlak büyük
kemerle içteki sivri kemerin aras› tonozla örtülmüştür. ‹çteki sivri kemer, yanlardaki sekiz köşeli sütunlar›n başl›klar›
üzerine oturmaktad›r. Bu sütunlar›n başl›klar› da lotus motifleriyle süslenmiştir.
Her iki kemerin başl›klar› üzerine demirden gergi çubuklar› at›lm›şt›r.
‹çteki sivri kemerden sonra oluşan 0,87
m derinliğindeki nişin duvar›, elips şeklinde düzenlenmiştir. Bu duvar›n alt k›sm›, dikey olarak duvara gömülü dört
adet mermer sütunceyle beş bölüme ayr›lm›şt›r. Sütuncelerin üzerine çan tipin-
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Asmalı Çeşme - geçmişte (TTK)

de dekoratif başl›klar yerleştirilmiştir.
Dört dekoratif sütuncenin aras›nda kalan
üç bölümün ortas›nda, kenarlar› basit bir
silme kuşağ›yla hareketlendirilmiş oval
formlu dekoratif panolar›n konulmuş olmas› dikkat çekicidir. Oval formdaki bu
panolar›n hemen alt k›s›mlar›na gelecek
şekilde birer adet musluk bağlanm›şt›r.
Ortada bulunan musluğun üzerindeki
küçük aç›kl›kla çeşmenin su haznesi irtibatland›r›lm›şt›r. Su haznesi, 3,60 x 0,60
m ölçülerindedir. Musluklar›n hemen alt›nda da yak›n bir tarihte betondan yap›lm›ş olan 1,60 x 0,50 m ölçülerindeki yalak yer al›r.
Çeşmenin dikdörtgen al›nl›ğ›, saçak seviyesiyle yanlarda saçağ›n 0,50 m aşağ›s›na kadar olan k›sm›, silmelerle çerçeve
içerisine al›nm›şt›r. D›ştaki büyük kemerin kilit taş›n›n üzeri ile dikdörtgen al›nl›ğ›n köşelerine birer adet sembolik kabaralar konulmuştur. Dikdörtgen al›nl›ğ›n
bat› köşesine 0,98 x 0,44 m ölçülerindeki mermer kitabe yerleştirilmiştir.
Okunuşu:
Benâ hâzihi’l-imârati’l-mesîleti ‘ale’l‘ayn fî eyyâmi’d-devleti’s-sültâni’l-‘alimi’l- ‘âdil burhânü’d-dünyâ ve’d-dîn.
es-Sultân Ahmed enâru’1-lâhi burhânehû haslü min yedi’l-müsemmâ’l-emîri’lmakbûl muzafferü’d-devle ve’d-dîn eşŞeyh Müeyyed.
Zeyyidet devletehû ve hüve sadakâtün
mevlâhu es-sultânî fî ba‘zı şuhûri sene isneyn ve tisîn ve seb‘a mâye.

Asmalı Çeşme (2008)

Anlam›:
“Kaynak olarak akan bu imareti (çeşmeyi), din ve dünyan›n delili, adalet sahibi,
bilgili, devletli Sultan Ahmed; saltanat
günlerinde –Allah burhan›n› yüceltsin–
sevilen emîr, din ve devletin galibi diye
adland›r›lan Şeyh Müeyyed –devleti arts›n– eliyle 792 (1390) y›l›n›n aylar›ndan
birinde ortaya ç›kt›. Bu, Saltanat (Sultan)
dostunun sadakalar›d›r.”
Çeşmede süsleme unsurlar› olarak dikdörtgen al›nl›ğ› üst k›s›mda kuşatan profilli silme, profillendirilmiş kemerler, kemerlerin oturduğu yanlardaki sütunlar›n
bitkisel başl›klar›, ayna taşlar›n›n bulunduğu elips duvar› hareketlendiren dört
adet dekoratif sütuncelerle, oval panolar
ve dikdörtgen al›nl›ktaki küçük kabaralardan bahsedilebilir.
Çeşmenin dikdörtgen al›nl›ğ›n›n sol üst
köşesinde bulunan M 1390 tarihli kitabeye dayanarak baz› araşt›rmac›lar, bu çeşmeyi XIV. yüzy›l›n sonlar›na tarihlendirmektedirler. Bu çeşmenin cephe düzenlenişi, kemer biçimi ve süsleme unsurlar›na bakarak daha geç bir dönemde yap›ld›ğ›n› düşünüyoruz. Burada istisnai
bir durum söz konusudur. Çünkü genel-

Asmalı Çeşme kitabesi
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likle çeşme kitabeleri, ya çeşme nişi içerisinde ya da çeşme kemeri üzerinde bulunur. Kayseri’deki çeşmelerin yuvarlak
kemerli olarak yap›lmas›na XVIII. yüzy›ldan itibaren başlanm›şt›r. Yine bu çeşmenin sütun başl›klar› üzerindeki deforme olmuş bitkisel süslemelerle iç içe iki
kemerli olarak yap›lm›ş olmas› da XVIII.
yüzy›ldan itibaren görülmeye başlanan
bir uygulamad›r. Çeşme nişi içerisindeki
sütuncelerin düzenlenişleriyle musluklar›n üzerinde yer alan oval panolar da
XIX. yüzy›l›n başlar›ndan itibaren karş›m›za ç›kan bir uygulamad›r. Yukar›da
bahsedilen nedenlerden dolay› eser üzerindeki kitabe, bu çeşme için oldukça erken tarihlidir. Çeşmenin M 1390 tarihinde Şeyh Müeyyed taraf›ndan inşa ettirildiğini söyleyen Ö. Yörükoğlu, A. Gabriel’den eserin görünüşünü alarak kitab›nda yay›mlam›şt›r. Fakat nedense A. Gabriel’in çeşmeyi XVIII. yüzy›la tarihlendirdiğine dikkat etmemiştir.
Şeyh Müeyyed taraf›ndan 1390 tarihinde
bir çeşme yapt›r›ld›ğ› anlaş›lmakla birlikte bu çeşmenin Asmal› Çeşme’nin şimdiki yerinde olabileceği gibi başka bir yerde
de olmas› muhtemeldir. Bilinmeyen bir
nedenle y›k›lm›ş olup ilk yap›lan çeşmenin kitabesi ise muhtemelen XIX. yüzy›l›n başlar›nda yap›lan bugünkü çeşmenin

Asmalı Çeşme - çizim (A. Gabriel)

sol üst köşesine yerleştirilmiş olmal›d›r.
Kaynakça: Albert Gabriel, Monumentus Turcs
d’Anatolie, Paris 1931, I. 86; H. Edhem, Kayseri
(Göde), s. 143; Denktaş, Su Yap›lar›, s. 120-121;
Ömer Yörükoğlu, Kayseri Çeşmeleri, Kayseri
1987, s. 77.
MUSTAFA DENKTAŞ

ASMALI MESCİD
Kayseri Lisesi arkas›nda, Şiremenli Mahallesi’ndedir. Yap›n›n inşa tarihiyle ilgili
bir bilgi bulunmamaktad›r.
Kuzey-güney doğrultusunda, boyuna

Asmalı Mescid içi

dikdörtgen bir harime sahip olan mescidin üst örtüsü ahşap kirişlemelidir. Mescidin kuzeyinde merdivenle ç›k›lan sade
yap›l› minber minaresi bulunmaktad›r.
Mescide kuzeydoğu köşesine yak›n kap›yla girilmektedir. Kap›n›n üzerinde,
Ayete’l-Kürsî’nin bir bölümünün yaz›l›
olduğu iki sat›rl›k taş kitabesi bulunmaktad›r. Harim, yanlarda duvarlara gömülü
ayaklara bağl› kemerle iki bölüme ayr›lmaktad›r. Güney ve bat› cephelerinde
ikişer penceresi bulunmaktad›r. Yap›n›n
k›ble duvar›n›n ortas›nda yer alan mihrap, kesme taştan yap›lm›şt›r ve üzeri, tamamen yağl› boyayla kapat›lm›şt›r.
Tepelik bulunmamas›na karş›n mihrap
çerçevesinin üst k›sm›nda 54 cm yükseklikte, 32 cm genişlikte, içi iki s›ra mukarnas dolgulu, celi-sülüs hatla yaz›lm›ş üç
sat›rl›k kitabe yer almaktad›r. Kitabedeki
iki sat›rl›k yaz› metni:
La ilahe illallah ve Muhammeden abduhu.

Asmalı Mescid kitabesi
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Asmalı Mescid

Aç›klamas›: Allah birdir, Muhammed
O’nun kuludur. Üçüncü satır okunamamaktadır.
Kitabeyi çevreleyen sivri kemerin kenar›nda yer alan bordür üzerindeki yaz›
metni:
“Haza kabru’l-merhume’l-mağfûre’s-saide’ş-şehid ... Muhammed rahimetullahi”.
“Bu kabir merhum bağ›şlanm›ş, mübarek, şehid...” ifadesi yer almaktadır.
Mihrap etraf›n› iki bordür çevrelemektedir. Üzerlerinde süsleme öğesi yer almamaktad›r.
Yaklaş›k 50 cm yükseklikteki kavsara sivri yar›m kubbe şeklindendir. ‹çerisi istiridye kabuğu şeklinde dokuz dilimden
oluşmaktad›r.
Gubaroğlu Kümbet Mescidi mihrap çerçevesinin üstünde olduğu gibi, bu mihrab›n üzerinde de bir mezar taş› bulunmaktad›r. Bu benzerlik Gubaroğlu Kümbet Mescidi gibi bu yap›n›n da daha önce türbe olarak yap›lm›şken sonradan
mescide çevrilmiş olabileceği fikrini doğurduğu gibi, başka bir yerden buraya
süsleme amaçl› olarak getirilmiş olabileceğini de düşündürmektedir. Ancak bu
bilgileri doğrulayacak belgelere sahip değiliz. Mihrab›n tamir gördüğü üzerindeki
izlerden anlaş›lmaktad›r. Mihrap üzerinde, dilimli kavsara ve köşeliklerdeki iki
rozet haricinde süsleme unsuru görülmemektedir.
Kaynakça: Özkeçeci, KCMM; Özkeçeci, Cami
ve Mescidler; Naz›m Sanl›, Kayseri’deki Mescid-

ler, (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), EÜSBE,
Kayseri 1999; Remzi Ayd›n, Kayseri Mihrablar›,
(Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), SÜSBE, ‹slam
Tarihi ve Sanatlar› Ana Bilim Dal›, Türk-‹slam
Sanatlar› Bilim Dal›, Konya 2006.
CELİL ARSLAN

ASPİLSAN
Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakf›n›n % 95 hissesine sahip olan Aspilsan AŞ, Kayserili vatandaşlar›n yapt›klar›
bağ›şlarla 21 May›s 1981 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruldu. Kuruluş
amac› Türk Silahl› Kuvvetlerinin temel
ihtiyaçlar› aras›nda yer alan şarjl› nikelkadmiyum batarya üretimi olmas›na karş›l›k, geçen süre içerisinde büyük gelişmeler göstererek ürün çeşidini 100’ün
üzerine ç›kard›. Aspilsan AŞ sivil ve askerî her türlü s›rt-el telsizleri, savaş araç-gereçleri, elektronik-optronik sistemler, laboratuar test ve kontrol sistemleri, uçak
ve helikopterler için komple aküler üretmektedir.
Kaynakça: www.Aspilsan.com
YAYIN KURULU

ASURLU TİCARET KOLONİLERİ DEVRİ
Eski Anadolu tarihinin yaklaş›k MÖ
2000’in ortalar›ndan başlayarak Hitit
Devleti’nin kurulduğu MÖ 1700 y›llar›na kadar devam eden dönemdir. Belirtilen tarihten itibaren Anadolu’ya ticaret
yapmak için gelen Asurlu tüccarlar›n,
çoğu Güneydoğu ve Orta Anadolu’da
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bulunan 40 kadar şehirde ticaret kolonileri kurdular. Çivi yaz›l› tabletlerde, “karum” ve “wabartum” olarak söz edilen
kolonilerin merkezi eski Kaniş/Neşa
şehrinde ortaya ç›kar›ld› ve 1948’den itibaren Kaniş “karumu”nda yap›lan sistemli kaz›larda Asurlu tüccarlarla bir
arada oturan yerli halk›n özel arşivlerinde binlerce tablet bulundu. Bunlar Anadolu’da ele geçmiş en eski yaz›l› belgeler dir. Tab let le rin önem li bir k›s m›
Asurlu tüccarlar›n ticari girişimleriyle ilgili bilgileri içermektedir. Bunlar›n, çoğu
iş mektuplar› olmak üzere, borç senetleri, mahkeme tutanaklar›, çeşitli kay›t ve
listelerdir. Az say›da evlenme, boşanma
ve miras gibi aile hukukunu ilgilendiren
belgelerle köle ve ev sat›ş senetleri de
bulunmaktad›r. Asurlu tüccarlar ticari
faaliyetlerini tamamen Anadolu krallar›n›n izinleri çerçevesinde yürütüyorlard›.
Asur Devleti’nin hiçbir Anadolu krall›ğ›
üzerinde siyasi hâkimiyeti söz konusu
değildi. Bu ilk ülkeler aras› ticaretin
esaslar› ve taraflar›n hak ve yükümlülükleri, Anadolu Şehir Devletleri ile Asur
Devleti aras›nda yap›lm›ş antlaşmalarla
belirleniyordu. Fakat Asurlu tüccarlar
ödemek zorunda olduklar› gümrük ve
benzeri vergilerden kurtulmak için zaman zaman kaçakç›l›ğa başvurdular. Bu
yüzden olacak ki, Anadolulu krallar antlaşmalarla yetinmeyip tüccarlar›n temsilcilerinden yasalara uyacaklar› konusunda yemin al›yorlard›. Eşeklerden olu-

Kaniş ile Asur arasındaki antlaşma metni
(C. Günbattı)

şan kervanlar Asur’dan Kültepe-Kaniş’e
yaklaş›k olarak alt› haftada ulaş›yordu.
Kervanlar›n güvenliği ve Anadolu şehirleri aras›nda seyahat eden tüccarlar›n
can ve mal güvenliği yerel otoritelerce
sağlan›yordu. Asur’dan Anadolu’ya ihraç edilen mallar aras›nda çeşitli kumaşlar ve bronz yapmak için Anadolu’da
çok ihtiyaç duyulan kalay başta gelmektedir. Getirilen mallar, alt›n ve gümüş
kar ş› l› ğ›n da sa t› l› yor ve pa ra Asur’a
transfer ediliyordu.
Belgelerden, Anadolu’nun bu ilk tarihî
devrinde Anadolu’da Şehir Krall›klar›
tarz›nda siyasi bir yap›lanman›n olduğunu öğreniyoruz. “Ruba’um” denilen krallar taraf›ndan yönetilen bu Şehir Devletlerinin merkeziyetçi ve iyi işleyen bir idari teşkilatlanmay› başarm›ş olduklar›n›
biliyoruz. Nitekim tabletlerde 40 kadar
unvan veya memuriyet isminin geçmesi
bunun aç›k kan›t›d›r.
Kaynakça: C. Günbatt›, “Kültepe’den Bulunmuş
‹ki Antlaşma Metni”, Belleten, LXIX (2005), S
256, s. 759-780; E. Bilgiç, “Anadolu’nun ‹lk Tarihî Çağ›n›n Ana Hatlar› ile Rekonstrüksiyonu”,
DTCFD, 6 (1948), s. 489-516; K.R. Veenhof, Aspects of Old Assyrian Trade and Its Terminology, Leiden 1972; K.R. Veenhof, “The Old Assyrian List of Year Eponym from Karum Kanish
and Its Chronological Implications”, TTKY, VI
(Ankara 2003), S 64; M. T. Larsen, “Old Assyrian City-State and its Colonies”, Mesopotamia 4,
Copenhagen 1976; T. Özgüç, Kültepe, Kaniş/Neşa, ‹stanbul 2005.

Kültepeʼde bulunmuş köle satış senedi (C. Günbattı)
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AŞÇIOĞLU, MERAL
Öğretim üyesi, eczacı (Talas, 1951–). Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Fizyoloji
Anabilim Dal› öğretim üyesi. Hacettepe
Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi’nden
mezun oldu (1973). Erciyes Üniversitesi
T›p Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal›nda bilim uzman› (1986) ve daha sonra
ayn› Üniversitenin Fizyoloji Anabilim
Dal›nda bilim doktoru (1992), doçent
(1996) ve profesör (2002) oldu. Türk
Fizyolojik bilimler Derneği, Türk Farmakoloji Derneği, Türk Beyin Araşt›rmalar›
ve Sinir Bilimleri Derneği, Doğal Hayat›
Koruma Derneği, Ali Dağ› ve Çevre Koruma Derneği gibi kuruluşlarda üyeliği
bulunmaktad›r.
Eserleri: Ulusal ve uluslararas› birçok
makalesi ve ortak ç›kan kitaplarda bilimsel yaz›lar› vard›r.
YAYIN KURULU

ÂŞIK, bk. İBRAHİM TENNÛRÎ
ÂŞIK ABDURRAHMAN
Saz şairi (XIX. yüzy›l). Ana taraf›ndan Afşarlar›n Emiruşağ› ailesinden, baba taraf›ndan da Hürüoğlu aşiretindendir. Babas›n›n genç yaşta ölümü üzerine Tomarza ‹lçesi’nin Emiruşağ› Köyü’nde day›lar›n›n yan›nda büyüdü. Çevreyi gezerek saz› ve sözüyle zaman›n olaylar›n› dile getirdi. Deyişlerinde aşk ve kahramanl›k temas›yla birlikte Afşar Aşireti’nin serüvenleri ve 1865 iskân olaylar›n›n yank›lar› s›k görülür. Medrese tahsili de görmüş kudretli bir şairdi.
BUGÜN

Uçtu havalandı perişan gönlüm
Varır bir menzile erişir bu gün
Denk terazi olup kavgaya giren
Çıkar koç yiğitler dövüşür bu gün
Bu gün kavga günü savaş olucu
Kötüler de geri geri durucu
Koç yiğit elinde tartar kılıcı
Kılıç kalkan ile buluşur bu gün
Tüfekler öter de dumanlar tüter
Kesilen kelleler meydanda yatar

Vurulur davlumbaz mehterler öter
Yergin arap atlar yarışır bu gün
Abdurrahman der de edelim hengi
Hiç bozulmaz koç yiğidin irengi
Bu gün kavga günü kuralım cengi
Yiğitler al kana bulaşır bu gün
EM‹R KALKAN

ÂŞIK, ABDÜLGANİ
Kayseri Milletvekili, din adam› (Bünyan,
1937–). Özel hocalardan Arapça dersi ald›. ‹lkokulu d›şar›dan bitirdi (1954), ortaokulu (1963) ve liseyi Kayseri’de Akşam
Lisesinde tamamlad› (1967). Ankara ‹lahiyat Fakültesini bitirdi (1971). Kara Yollar› ve YSE’de çeşitli görevlerde bulundu.
Diyanet ‹şleri Başkanl›ğ› bünyesinde Bor
(1972) ve Yeşilhisar Müftülüğü yapt›. Bat› Berlin ve Stuttgart Eyaletleri’nde Başkonsolosluk Çal›şma Ataşeliğinde din
görevlisi olarak hizmet verdi (1973–
1976). Daha sonra Artvin Merkez Vaizi
olarak atand› (1976). XVI. Dönem seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden
Kayseri Milletvekili seçildi (1977). Evli ve
dört çocuk babas›d›r.
Kaynak: TBMM Arşivi, 07.06.1977 tarihli Mazbata ve Özgeçmiş; TBMM Albümü, s. 416.
YAYIN KURULU

ÂŞIK ALİ
Şair. (Sar›z/Köyyeri, XIX. yüzy›l). Afşar
Boyu’na mensup halk ozan›d›r. Sar›z’›n
merkezine yerleşmiş Kör Ömer Oğullar› ailesindendir. Karacaoğlan geleneği
içerisinde yer alan âş›klar›m›zdan olup,
aşiret yaşam› gereği gezip gördüğü Maraş, Yozgat, Kayseri, Sivas, Sar›z ve P›narbaş› gibi yerlerin güzelliklerini şiirlerinde dile getirdi. Daha çok sözlü kültür
dairesi içerisinde yer almas›ndan dolay›
çok say›da şiiri günümüze kadar ulaşamad›.
Kaynakça: Emir Kalkan, Çağlar Boyunca Kayseri Şairleri, Kayseri ‹li Özel ‹dare Müdürlüğü ve
Kayseri Belediyesi Birliği Yay›nlar›, Kayseri
1988, s. 28; Erhan Çapraz, Fahri Bilge Defterleri Iş›ğ›nda Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri, Laçin
Yay›nlar›, Kayseri 2008, s.51.
ERHAN ÇAPRAZ

Abdülgani Âşık
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ÂŞIK ALİ ÇATAK
Halk şairi (Develi, 1924- Develi, 1996).
Fenese Mahallesi’nde doğdu. Gökaliler
nam›yla bilinen bir aileye mensuptur. ‹lkokul mezunudur. ‹nşaat işleriyle hayat›n› kazanan Âş›k, 1940 y›l›nda Ankara’ya
taş›nd›. ‹lk şiirlerini bu tarihte yay›mlad›.
Hemşerisi Âş›k Seyrani ve Tomarzal› ‹ncili Çavuş konular›nda uzun y›llar araşt›rmalar yapt›. Seyrani’ye olan tutkusundan dolay› çevresinde ‘Seyrani Delisi’
olarak da bilinen Ali Çatak’›n bu girişimleri sonucu, l975 y›l›ndan beri Develi’de
Seyrani Şenlikleri tertip edilmektedir. Bir
kitab›na ad›n› verdiği “Derdin Derdim
Anadolu” isimli şiiri Dr. Recai Özdil taraf›ndan bestelendi. Şiirlerinde genellikle
dinî ve ahlaki değerlere yer veren Ali Çatak, şenlik ve yar›şmalara mahallî k›yafetlerle kat›lan coşkulu bir yap›ya sahipti.
Seyrani hakk›ndaki araşt›rmalar› bast›r›p
yay›nlatabilmek için 1992 y›l›nda Ankara’daki evini satan Âş›k, ömrünün son
y›llar›n› geçirdiği Develi’de vefat etti.
Eserleri: Erciyesten Anadoluma (1974);
Derdin Derdim Anadolu (1985); Bütün
Yönleriyle Seyrani (1992)

ne devam ederek kendini yetiştirdi. Köylerine gelip giden âş›klar ve dedeler arac›l›ğ›yla bilgisini pekiştirdi. Bağlama çalmay› da bu dönemde öğrendi. Önceleri
inanç temelli şiirler yazarken 1970’li y›llarda düzeni eleştiren politik içerikli şiirlere yöneldi.
Şiirleri çeşitli yay›n organlar›nda yer alan
Âş›k Fedai’nin, türküleri de değişik sanatç›lar taraf›ndan yorumland›.
Eserleri: Ömür Denen Yolculuk (1991)
EM‹R KALKAN

ÂŞIK GÖZÜBENLİ
Şair (Tomarza, 1940–). As›l ad› Mustafa
Önder’dir. ‹lkokul mezunudur. Dinî ve
millî konularda şiirler yazd›. As›l mesleği
şoförlüktür. Yurt içinde ve yurt d›ş›nda
çeşitli görevlerde bulundu. Âş›kl›ğ›n
oluşmas›nda, annesinin ağ›t yak›c›l›ğ›n›n
büyük etkisi oldu.
Eserleri: Tanr› Dağ›ndan Yükselen Ses
(1975); Türk’ün Gücü (1975)
Kaynakça: Ali Berat Alptekin, Saim Sakaoğlu,
Türk Saz Şiiri Antolojisi (14-21 Yüzy›llar), Akçağ
Yay›nlar›, Ankara 2006, s. 344.
YAYIN KURULU

EM‹R KALKAN

ÂŞIK DERVİŞ OSMAN
Halk şairi (Develi, XIX. yüzy›l). Doğum ve
ölüm tarihleri tam olarak bilinmiyor. Develili Seyrani’nin hem çağdaş› hem de ç›rağ›d›r. As›l ad› Osman’d›r. Şiirlerini
“Derviş”, “Derviş Osman” mahlas›yla
söyledi. Öğrenimini Mahalle Mektebi ve
köy imam›ndan gördü. Beş oğlunun dördünü Kafkas Cephesi’nde şehit veren
Derviş Osman’›n, oğullar›n›n arkas›ndan
ağlamaktan gözlerinin kör olduğu söylenmektedir. Bir divan› da kaybolan Âş›k’›n,
80 sayfal›k bir cönk’ü torunlar›nda bulunmaktad›r.
EM‹R KALKAN

ÂŞIK FEDAİ
Halk şairi (Sar›z/Dall›kavak, 1940–). As›l
ad› Mehmet Bağdaş’t›r. ‹lkokulu köyünde okudu. Saza ve söze önem veren bir
çevrede büyüdü. Çevre âş›klar›n›n şiirlerini, kitaplar›n› okuyarak oda sohbetleri-

ÂŞIK GURBETİ
Halk şairi (Tomarza/Cingöz, 1952–2007).
As›l ad› Mustafa Akbaş. Halk şiiri tarz›nda deyişleri olan, saz da çalan bir kalem
şairiydi. Akrabas› olan Âş›k Gözübenli*
(Mustafa Önder)’nin yan›nda yetişti. Sürekli evinden, memleketinden uzaklarda
olduğu için Gurbeti mahlas› verildi. Yurdun çeşitli bölgelerinde ticaret ve inşaat
işleri yaparak geçimini sağlad›. Antalya’da bulunduğu s›rada geçirdiği bir trafik kazas›nda yaşam›n› yitirdi.
EM‹R KALKAN

ÂŞIK HASAN ERKİLETLİ (ZEYNÎ)
Halk şairi (Kayseri/Erkilet, 1772– 1856).
“Badeli” ama saz çalmayan bir şairdir.
Erkilet, Yukar› Mahalle’de doğdu. Doğduğu mahallede muhtarl›k yapt› (1831).
Erkilet’te bağc›l›k ve ziraatla uğraşt›. Birçok Erkiletli gibi o da çevre köylerde ve
illerde çerçilik yaparken yolu, Yozgat Akdağmadeni ve K›rşehir Çiçekdağ›’na düş-
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tü. Çiçekdağ›’nda “Döne” isminde bir şaireyle at›şma yapt› ve Döne’yi Erkilet’e
davet etti. Yozgat’ta Çapanoğlu Konağ›’na misafir edilmediği için Çapanoğlu’na hiciv destan› yazd›. “Gül” isminde
bir k›zla evlenip Halil, Mehmet ve ‹brahim isminde üç oğlu oldu.
Kuvvetli bir medrese tahsili gören Âş›k
Hasan, önceleri “Zeynî” mahlas›yla şiirler yazd›. Bilinmeyen bir sebepten dolay›
“Zeynî” mahlas›n› b›rak›p şiirlerinde
kendi ismini kulland›. Develili Âş›k Seyranî, Kayserili Âş›k Hicabî, Silahtarl› Tufahî ile görüştü.
Uzun süre hasta yatan Âş›k Hasan için,
“O art›k yataktan kalkamaz, ölür.” dediklerini, iyileştikten sonra yazd›ğ› bir koşmas›nda şöyle dile getirir:
Ehl-i aşk dünyayı bilir dediler
Takdir muradını bulur dediler
Üç sene yattı o, ölür dediler
Velâkin bu Hasan ölmeze düştü.
Aruz ve hece vezniyle şiirler yazd›. Ama
aruz vezniyle yazd›ğ› şiirlerden ziyade
hece vezniyle yazd›ğ› şiirlerde başar›l› oldu. Şiirlerinde çoğunlukla tecnis ve muamma sanat›n› kulland›. Koşmalar› genellikle dört bentlik olduğu hâlde, destanlar› oldukça uzundur. Âş›k Hasan’›n
yazm›ş olduğu bir hurç dolusu şiirlerini
ihtiva eden ‘Divan’› bulunamam›şt›r.
Merhum Öğretmen Nafiz Soysal, halk
aras›ndan derlediği 43 şiirini, Âş›k Hasan
ismiyle yay›mlad›.
Âş›k Hasan hakk›nda en kapsaml› çal›şmay› Rasim Deniz yapt›. Âş›k Hasan’›n
99 şiirinden oluşan çal›şmay›, Erkiletli
Âş›k Hasan (Zeynî) ismiyle 1986 y›l›nda
yay›mlad›. Âş›k Hasan’a ait 57 yeni şiirin
daha eklenmesiyle toplam 156 şiirden
oluşan ikinci bask›s› ise 2007 y›l›nda yay›mland›.
Onun, Erkilet güzelleri için yazd›ğ› bir
koşmas› “türkü” olarak bugün de söylenmektedir:
Koşma
Erkilet güneydir gölge bürümez
Sevmeli güzeli bağ arasında

Anda gezenlerin ömrü farımaz
Beslenir yüreği yağ arasında
*
Hep güzeller gelmiş bağlar bozuyor
Kirpikleri kalem olmuş yazıyor
Akranları sürü sürü geziyor
Baktım benim dostum yoğ arasında
*
Ak eline elvan kınalar yakmış
Ela göze siyah sürmeler çekmiş
Erkilet dilberi seyrana çıkmış
İllâ bir suna var ağ arasında
*
Dedim dilberlere hep birden gidin
Âşığın derdini beraber yedin
Siz bahçede bağda sefalar edin
Hasan âh eylesin dağ arasında
Kay nakça: Satoğlu, Kayseri Şairleri; Ahmet
Mutluda bulunan Cönk; Ahmet sökmen, Âşık
Hasan ve Ahmet sökmen Şiirleri, 1980 Kayseri;
Ahmet Şükrü Esen Defterleri: D/2, 15, 18, 24, 27,
25, 26; Cönkler: M.Ktp.(4.24.36.50. 51.61.63.
78.81.89.92.130.131.183.203.295.); Kalkan, KŞ;
Erkiletli Murtaza Mehmet Özkök’te bulunan
Cönk; Erkiletli Fakı-Zade Halil İbrahim Hoca da
bulunan Cönk; Nafiz Soysal, Erkiletli Âşık
Hasan Kitabı, 1946 Kayseri; Naim Şenol, Özel
ktp. Cönk. V.79b; Oğuz Güler Mecmu’ası;
Rasim Deniz Özel ktp. de bulunan Cönkler.
(Cönk: 19 V.14b-16a, Cönk: 23.V, 1b-26b, Cönk:
24,V.1a-43a, Cönk: 67.V.16a-95b; 3.Numaralı
Mecmu’a. V. 12ab; 5 Numaralı Mecmu’a. V.18a;
7, Numaral› Mecmu’a v. 9b; Yazma Netayicü’lUlûm derkenar›nda.
RASİM DENİZ

ÂŞIK HİMMETİ
Saz şairi (Kayseri, 1811– Kayseri, 1891).
Kayseri’nin ‹sa Ağa Mahallesi, başka bir
kaynakta da Çiftönü Mahallesi’nde doğdu. Medrese tahsili yapt›. Bilinmeyen bir
nedenle Kayseri’den ayr›l›p birçok ilde,
elde saz dilde sözle dolaşt›. Ayd›n’a ve ‹zmir’e uğrad›. ‹zmir’de kendisine “evlen
burada kal” dediklerini, yazd›ğ› nefis bir
“divanî”de dile getirdi. Kayserili halk şairi Vahdetî’nin k›z›yla evlendi. Bir ara,
hacca gidip hac› oldu. Aruz ve hece vezniyle şiirler yazd›.
Koşma
Bir kez görsem diye arzu çekersin
Durman ikrarında iki dinli yar.
Ner(e)de görsen kaşın gözün eğersin
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Bu ne eğri bakış deve kinli yar.
*
Sevdiğim bir melek muhkemdir dini.
Bir taze fidandır on üçtür sini.
Değil Tarsus, Adana’yı Mersin’i
Âsitan’ı yaktın pek elvanlı yar.
*
Himmetî der: Seni sadık sanırdım.
Bunca yıldır ateşine yanardım.
Bin güzel içinde görsem tanırdım.
Ey âfet bakışlı Gürcistanlı yar.
Kaynakça: Rasim Deniz Özel ktp. Seyit Ömer
Efendi Yazma Şiir Mecm’uas›. V. (26b, 34b,
36a, 42b, 45b, 47b, 49b, 52b, 57ab, 66a, 69b,
70a-71b, 82b.); Yazma Emrah Kitab›. V. 93a;
Âş›k Sâmî, Şiir Mecmu’as›. (V.16a, 20b, 21a,
27b, 29b, 31b, 32a, 36a, 38a, 38b, 39b, 45b,
46a; Cönk.1. V.25b; Cönk. Yazma, Âş›k Hasan
V; Yazma tamam› Himmetî Şiirleri; Rasim
Deniz’in bas›lmam›ş Kayserili Himmetî ve Rüştî
Kitab›.
RASİM DENİZ

ÂŞIK İBRETİ
Halk şairi (Sar›z/K›rk›srak, 1920 - ‹stanbul, 5 Kas›m 1976). As›l ad› H›d›r Gürel’dir. Âş›kl›k geleneğinin yoğun olduğu
bir çevrede büyüdü. Saza ve söze olan
merak›yla şiire başlad›. Sürekli okuyarak
kendi kendini yetiştirdi. Cemlerde dinledikleri, dedeler ve zakirlerden öğrendikleriyle bilgisini pekiştirdi. 18 yaş›nda evlendi. Alt› çocuğu oldu. Köşkerlik, terzilik, dişçilik, bağlama yap›m› ve madencilik gibi çeşitli işlerle geçimini sağlad›. Bir
süre Sar›z’da sonra Elbistan’da fotoğrafç›l›k yapt›. 1967’de ‹stanbul’a göçerek
buraya yerleşti. Değişik konular› işlediği
şiirleri hem kendisi hem de başka sanatç›lar taraf›ndan seslendirildi. ‹stanbul’da
toprağa verildi.
EM‹R KALKAN

ÂŞIK KÂŞİF
Şair (Kocasinan/Barsama, 1865 - 1930).
As›l ad› Mehmet’tir. Kayseri’nin merkez
köylerinden yeni ad› Çavuşağa olan Barsama Köyü’nde doğdu. Din eğitimi görerek haf›z oldu. ‹ki kez evlenen şairin iki
eşi ve on bir çocuğu da kendisinden önce
öldü. Bu, Kâşif’in iç dünyas›nda onulmaz
yaralar açt›, karamsarl›k ve asabiyet ya-

ratt›. Otuz yaş›nda iken memleketini terk
ederek tabur imam› göreviyle orduya kat›lan şair, bir daha Kayseri’ye dönmedi.
Şiirlerinde ahlaki değerlerin zay›flamas›na sitem ve ›st›rap hâkimdir.
Gazel, kalenderi, semai ve koşma tarz›nda 100’ün üzerinde şiir b›rakt›. 1930 y›l›nda vefat ettiği san›lmaktad›r.
EM‹R KALKAN

ÂŞIK KEREM
Kerem ile Asl› hikâyesinin başkahraman›
olan Âş›k Kerem’in XVI. yüzy›lda yaşad›ğ› kabul edilmektedir. ‹sfahan Bey’inin
oğlu ve as›l ad› Ahmet Mirza olan Kerem, Keşiş’in k›z› Asl›’ya sevdalanm›şt›r.
Aralar›ndaki din fark› yüzünden bir türlü
birbirlerine kavuşamazlar. Keşiş, Asl›’y›
Azerbaycan’dan Anadolu’ya kaç›r›r. S›ras›yla Hoy, Suşi, Gence, Revan, Acuz, Ç›ld›r, Şerki, Kelbe gibi yerleri geçip Oltu,
Narman, Beyaz›t ve Bayat’a, oradan da
Van’a ulaş›rlar. Anadolu’nun birçok şehir, kasaba ve köyünde bu takip devam
ederken Keşiş, Asl›’y› Kayseri’ye getirir.
Kerem de en yak›n arkadaş› Sofu ile Kayseri’ye gelir. Aslı’ya ulaşmak için Aslı’nın
dişçilik yapan annesine dişlerini çektirmek ister. Aslı’nın dizlerine yatan Kerem
biraz daha fazla yatmak için otuz iki dişini tek tek çektirir. Aslı onu tanır, fakat ilgisiz davranır. O zaman Kerem aşkının
yarısını Aslı’ya vermesi için Tanrı’ya dua
eder. Duası kabul olur. O da aşk ateşiyle
yanmaya başlar. Fakat Keşiş Kerem’i yakalatır. Daha sonra Kayseri Bey’i, Kerem’in ‹sfahan Han›’n›n oğlu olduğunu
anlar ve bir zamanlar hizmetinde bulunduğu ‹sfahan Han›’na hürmeti vard›r ve
Kerem’e yard›mc› olmaya karar verir.
Keşiş’e k›z›n› Kerem’e vermesi gerektiğini söyleyen Kayseri Bey’i, k›rk gün k›rk
gece düğün yap›lmas›n› emreder. Keşiş,
k›z›n›n Kerem’le evlenmemesi için Asl›’ya sihirli bir gelinlik diker. Kerem, elbisenin düğmelerini çözmeye çal›şt›kça
düğmeler kendiliğinden tekrar iliklenir.
Nihayet Kerem’in ağz›ndan ç›kan bir
“ah” sonras›nda bir ateş ç›kar ve Kerem
yanar tutuşur. Kayseri Bey’i, yapt›ğ› sorgulamadan sonra Keşiş’i öldürtür. Asl›,
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Tutmaz idin bir fakirin elini
Sormaz idin yoksulların hâlini
Haram helal kazandığın malını
Şu fâni dünyaya dökmüş gidersin
Malın vardı yükseklerde uçardın
Meclisler kurup da bâde içerdin
Atına binip sağa sola koşardın
Şimdi kara yere konmuş gidersin
Dertli Kerem der nic’olur hâlim
Bana senden oldu ey kanlı zâlim
Hiç vadeye bakmaz erişir ölüm
Ecel şerbetini içmiş gidersin

Kerem ile Aslı (Güzin Mutluç minyatürü)

k›rk gün Kerem’in külleri baş›nda bekler.
Saçlar›n› süpürge edip külleri süpürürken küllerin içinden ç›kan ateşle saçlar›
tutuşur ve Asl› da yanar, kül olur. Kerem’in en yak›n arkadaş› Sofu, Kerem ile
Asl›’n›n küllerini Erciyes Dağ›’nda bir yere gömer. Kayseri Bey’i, Sofu’yu Erciyes
Dağ›’n›n eteklerinde külleri gömdüğü
yerde bulur, onu şehre getirip evlendirir.
Âş›k Kerem’in Kayseri üzerindeki etkisi,
özellikle Kayseri musikisinde “Kerem”
ad› verilen içli bir Türk halk müziği tavr›yla devam etmektedir. Kayserili şair
Mustafa Necati Karaer*, Âş›k Kerem’in
efsanevi hayat›n› Kerem ile Asl› isimli
manzum hikâyede ele ald›. Kayseri ağz›nda “Kerem gibi yanmak”, “Kerem’in
arpa tarlas›na dönmek” gibi deyimlerin
bulunuşu da Âş›k Kerem’den kalan hat›ralar olarak kabul edilir. Kerem’in şiirlerinde mekân olarak Kayseri geçtiği gibi
Kayseri’de yaşad›ğ› olaylar› anlatt›ğ› şiirleri de vard›r. Kerem’in Kayseri’ye var›nca gördüğü zengin bir adam›n cenazesi
için söylediği türkü şöyledir:
Mal sahibi nice gördün hâlini
Felek pençesine düşmüş gidersin
Beğenmezdin türlü libas giymeyi
Şimdi üryan ceset olmuş gidersin

Kaynakça: Ali Duymaz, Kerem ile Asl› Hikâyesi
Üzerinde Mukayeseli Bir Araşt›rma, Ankara
2001; Mustafa Necati Karaer, Kerem ile Asl›, ‹stanbul 1985; Eflatun Cem Güney, Kerem ile Asl›, ‹stanbul 1959; TDEA, C. 5, s. 284.
S. BURHANETTİN AKBAŞ

ÂŞIK KUL EFENDİ
Halk şairi (Sar›z/Akoluk, 1918–). As›l ad›
Efendi Ayd›n’d›r. Okul eğitimi görmedi.
Kur’an kurslar›na devam etti. Kendi çabalar›yla Arapça öğendi, dinî ve tasavvufi bilgilerini art›rd›. Yurdun değişik bölgelerinde inşaat işlerinde çal›şt›. Küçük
yaşta şiir yazmaya başlayan Âş›k Kul
Efendi, şiirlerinde daha çok, dinî ve ahlaki öğütlere yer verdi.
Eserleri: Deyişler (1957), Ehli Ayd›n
(1973)
EM‹R KALKAN

ÂŞIK KUL MUSTAFA
Saz şairi (Yeşilhisar/Kuşçu, 1965–). As›l
ad› Mustafa Danac›’d›r. ‹lkokul mezunudur. Babas›n›n erken vefat› üzerine ailenin geçimini karş›lamak zorunda kald›.
Henüz çocuk yaşlar›nda hayata at›ld›. ‹nşaat ve tar›m işlerinde çal›şt›. Saz çalmay› kendi kendine öğrendi. 18 yaş›nda bölge âş›klar›n›n aras›na kat›ld›. Geleneğin
kurallar›n› ustas› Âş›k Meydanî’den öğrendi. Mahlas›n› yazar Emir Kalkan vermiştir.
K›sa zamanda ülke genelinde tan›nan
Kul Mustafa ar› duru dili, saz› ve sözüyle
günümüzün aranan âş›klar›ndan biridir.
Sait Eser, Can Ozan, ‹smail Taşar ve Abdullah Öneri gibi genç ozanlar› da gele-
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neğe kazand›ran Kul Mustafa’n›n gerek
âş›k tarz› gerekse türkü formundaki eserleri, değişik sanatç›lar taraf›ndan yorumlanmaktad›r. Şiirlerinin bir k›sm› çeşitli
antolojilerde, dergi ve gazetelerde yay›mlanan ozan›n, kendi bestelerinden oluşmuş üç de kaseti bulunmaktad›r.
Evli ve iki çocuk babas›d›r.
EM‹R KALKAN

ÂŞIK MAHRUMİ
Saz şairi (Bünyan/Gömürgen, 1946–).
As›l ad› Zeki Y›ld›r›m. Yoksul bir ailenin
çocuğu olarak doğdu. ‹lkokulu köyünde
bitirdikten sonra çiftçilik ve çobanl›k yapmaya başlad›. Saz çalmay› kendi kendine
öğrendi. Mahlas›n› yak›n akrabas› Ömer
Y›ld›r›m verdi. 1971 y›l›nda Kayseri’de
Birlik Mensucat Fabrikas›na işçi olarak
giren Âş›k Mahrumi 1994 y›l›nda bu fabrikadan emekli oldu. Deyişlerini saz› eşliğinde söyleyerek âş›kl›k geleneğini sürdürmektedir. Kayseri Halk Şairleri Kültür Derneğinin de kurucular›ndan olan
Mahrumi, evli ve üç çocuk babas›d›r.
EM‹R KALKAN

ÂŞIK MEYDANÎ
Saz şairi (Küçüktuzhisar, 1942–). As›l ad›
‹dris Eroğlu’dur. Okul eğitimi görmedi.
Kur’an kurslar›na devam etti. Henüz 17
yaş›ndayken köyünde imam olarak çal›şmaya başlad›, ancak saz çald›ğ› gerekçesiyle iki y›l süreyle bu işinden uzaklaşt›r›ld›. Çobanl›k yapt›. Bir süre Âş›k Veysel’e
kap›lanarak geleneğin inceliklerini öğrendi. 1970 y›l›nda Kayseri’ye geldi. Fabrika işçiliği yapt›, çay ocağ› çal›şt›rd›.
Âş›k Hasreti ile birlikte çevreyi gezerek
saz›yla geçimini sağlamaya çal›şt›. Âş›k
şenliklerine, festivallere, yar›şmalara ve
Konya Âş›klar Bayram›’na kat›ld›, dereceler kazand›, k›sa zamanda ünlendi.
Âş›kl›k geleneği çerçevesinde önemli bir
işlevi yerine getirmiş olan “Yoğunburç
Halk Âş›klar› Kahvesi”nde hizmete başladı
(1982). Burada yirmi y›l boyunca geleneksel hâle gelen “Kayseri Âş›klar Bayram›” ve “Ramazan Geceleri” etkinliklerini
sürdürdü. Genç yetenekleri âş›kl›k geleneğine kazand›rd›. Deyişlerinin bir k›sm›

Âşık Meydanî (E. Kalkan)

değişik sanatç›lar taraf›ndan seslendirildi. Beş ayr› kaset ç›kartt›. Çeşitli hikâyeler telif etti. Şiirlerinin bir k›sm› Bayram
Durbilmez taraf›ndan haz›rlanan Âş›k
Meydanî’nin Hayat›, Sanat› ve Şiirlerinden Örnekler (2000) isimli kitapta topland›.
Evli ve alt› çocuk babas›d›r.
Eserleri: Uzun Yayla (1965), Gönül Kervan› (1966), Hz. Ali Menk›beleri (1974),
Asya ve Doğan (2002), Bir Ömrün Sonunda (2004), Elif ve Celali (2006), Melike Sultan ve G›yabi (2007)
EM‹R KALKAN

ÂŞIK MUSTAFA bk. ALTINKAYNAK,
MUSTAFA
ÂŞIK YANIK UMMAN
Halk şairi (Bünyan/Zerezek, 4 Mart
1938–). As›l ad› Ömer Akçakaya’d›r. ‹lkokul mezunudur. Öğretmen okulunu
kazanm›şsa da çeşitli sebeplerden dolay›
okula gidemedi. Çiftçilik ve inşaat işçiliği
yapt›. Âş›kl›ğ›n›n oluşmas›nda Pir Sultan
Abdal, Yunus Emre, Karacaoğlan gibi
âş›klardan ve Hurşit ile Mah›mihri, Kerem ile Asl› gibi halk hikâyelerinden etkilendi. Âş›k Hüdai’den ders alarak geleneğe özgü kurallar› öğrendi. Saz çalmayan
Âş›k, deyişlerini irticalen söylemektedir.
Şiirlerinin bir k›sm› Hayrettin ‹vgin taraf›ndan haz›rlanan Dertler Üstüme Üstüme (Âş›k Yan›k Umman, Hayat› ve Şiirleri) adl› kitapta yay›mland› (1988). Bünyan, Kayseri ve ‹stanbul’da çeşitli işlerde
çal›şt›. Şenliklere ve âş›k toplant›lar›na
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da kat›lan Yan›k Umman, ‹stanbul’da
oturmaktad›r.
Kaynakça: Ali Berat Alptekin, Saim Sakaoğlu,
Türk Saz Şiiri Antolojisi (XVI-XXI Yüzy›llar),
Akçağ Yay›nlar›, Ankara 2006, s. 176.
YAYIN KURULU

ÂŞIK ZİYA
Saz şairi (P›narbaş›, 10 Mart 1961–). As›l
ad› Ziya Şahin’dir. Mimar Sinan Öğretmen Lisesini bitirdi. Askerlik görevinden
sonra çal›şmaya başlad›ğ› Kayseri Şeker
Fabrikas›ndan emekli oldu (2008). Şiirlerini saz eşliğinde çal›p söylemektedir.
Eserleri: Dağlara Döneceğim (2008)
EM‹R KALKAN

ÂŞIKLAR BAYRAMI VE KAHVESİ
Kayseri’de 1984–2002 y›llar› aras›nda
on üç kez düzenlenen âş›klar gösterisi.
Mehmet Çay›rdağ’ın* İl Kültür Müdürlüğü yaptığı dönemde Yoğunburç’ta tahsis edilen Âşıklar Kahvesinde gerçekleştirilmiştir. ‹lki 1984 y›l›nda düzenlendi.
Eylül aylar›nda yap›lan ve iki gün süren
bu şölenler zaman zaman sivil toplum
kuruluşlar› ve ilçe belediyelerince de
desteklendi. Âş›kl›k geleneğinin kurallar› içinde yer alan dallarda yar›şmalar yap›ld›. Bu yar›şmalarda derece alanlara
plaketler ve ödüller takdim edildi. Büyük ilgi gören Kayseri Âş›klar Bayram›’na başta Adana, Erzurum, Kars, Ağr›,
Sivas ve Maraş bölgesinin âş›klar› olmak
üzere yurdun dört bir yan›ndan gelen şu
âş›klar iştirak etti: Abdulvahap Kocaman, Abdülkadir Temizyürek, Ali Çatak,
Cefai, Destani, Devai, Erdemli, Eyyubi,
Feymani, Firkati, Gözübenli, Gurbeti,
Gül Ahmet, Hac› Karak›lc›k, Hasan Sancak, Hasreti, ‹brahim Saltan, ‹lhami Demir, Kemali Bülbül, Kul Mustafa, Mahrumi, Mesuli, Meydani, Murat Çobanoğlu, Mizarl› Mehmet, Nizamoğlu, Nuri
Merami, Nuri Ç›rağ›, Nusret Sümmanoğlu, Sefai, Sefil Selimi, Sefer Firgani,
Şeref Taşl›ova, Yaşar Reyhani, Zamanoğlu.

Âşıklar Kahvesi
‹l Kültür Müdürlüğü denetiminde, şehir
merkezindeki Yoğunburç’ta hizmete aç›-

Âşıklar Bayramıʼndan bir hatıra, ortada Âşık Ali Çatak (E. Kalkan)

lan kahve (1982). Erzurum ve Kars’taki
âş›k kahvelerinden esinlenerek aç›ld›.
Âş›kl›k geleneğinin gereklerini sergilemek amac›yla başta Âş›k Hasreti ve Âş›k
Meydanî olmak üzere usta âş›klar taraf›ndan at›şma, deyişme, muamma, gelberi, bağlama çözme ve tekellüm gibi gösteriler tertip edildi. Bu işe yeteneği olan
gençler, burada geleneğin usullerini öğrendiler. Bir okul işlevi gören kahve zaman zaman Türkiye’nin ünlü âş›klar›n›n
uğrak yeri hâline geldi. Burada bir araya
gelen âş›klar taraf›ndan her y›l iki gün süren ve halk›n büyük ilgi gösterdiği “Âş›klar Bayram›” ve “Ramazan Geceleri Şenlikleri” tertip edildi. Bir ay boyunca sahur
vaktine kadar devam eden Ramazan Gecelerinde âş›kl›k geleneğinin bütün gerekleri sergilendi, at›şmalar ve yar›şmalar
yap›ld›, yerel müzisyenler ve saz ustalar›
taraf›ndan konserler verildi.
Yirmi y›l boyunca halk›n hizmetine aç›k
tutulan Âş›klar Kahvesi, Yoğunburç’un
Kültür Bakanl›ğ› taraf›ndan restorasyona
al›nmas› nedeniyle 2003 y›l›nda kapat›ld›.
EM‹R KALKAN

AŞKIN, AYDEMİR
Dan›şma Meclisi ‹zmir Üyesi (P›narbaş›,
1930 – 13 Temmuz 1983). ‹lkokulu P›narbaş›’nda, ortaokulu Develi’de, lise öğrenimini Kayseri’de tamamlad›. ‹zmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Yüksek Okulun-

Aydemir Aşkın
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dan mezun oldu. Doktora yapmak üzere
Fransa’ya gönderildi (1956). Ayn› zamanda Paris’te ‹statistik öğrenimi gördü.
Beş y›l süreyle Fransa Tüketim Araşt›rma
ve Dökümantasyon Merkezinde Araşt›rma Mühendisi olarak çal›şt›. 1965
yılında yurda döndü. ‹zmir Ticaret Odas›nda ‹ktisat Müşavirliği ve Genel Sekreter Yard›mc›l›ğ› yapt›. Bu arada beş y›l
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde ‹statistik dersleri verdi. Frans›zca ve Türkçe
araşt›rma eserler yay›nlad›. Ege Bölgesi
Sanayi Odas› Başkanl›k Müşavirliğinde
bulundu ve Rapor gazetesi başyazarl›ğ›
yapt›. 12 Eylül sonras› Dan›şma Meclisi
‹zmir Üyesi olarak TBMM’de bulundu
(15 Ekim 1981- 13 Temmuz 1983). Evli ve
iki çocuk babas›yd›.
Kaynakça: Dan›şma Meclisi Albümü, 1982, s.
18; TBMM Albümü, s. 640.
YAYIN KURULU

AT MEYDANI/PAZARI
Kayseri merkezinde. Kuzeyde Hac› K›l›ç
Camii önünden gelen ‹stasyon Caddesi,
doğudan gelen Sivas Caddesi, güneyden
gelen Talas Caddesi (Seyyid Burhaneddin Bulvar›) ve bat›dan gelen ‹stanbul
(Osman Kavuncu) Caddesi’nin kavşak
ye rin de bu lun mak ta d›r. Bu gün is mi
Cumhuriyet Meydan› olan alan, III. yüzy›lda inşa edilen Roma surlar› ve daha
sonra VII. yüzy›lda Bizans Döneminde
‹ç Kale* hâline getirilen surlar›n kuzeydoğu köşesinin kuzeyinde yer almıştır.
Bu meydan Anadolu Selçuklular› Döneminde buraya yapt›r›lan ‹l Saray›, Devlethane* ile birlikte önem kazandı. Surlar›n, şimdiki Bürüngüz Camii* yerinde
olan Meydan Kap›s›*, isminden de anlaş›lacağ› üzere buraya aç›l›yordu. I. Alâeddin Keykubad* Döneminde (1220–
1238) doğuda ortaya ç›kan Moğol tehlikesine karş› Konya, Sivas ve Kayseri surlar› sağlamlaşt›r›l›rken Devlethane’nin
etraf› da surla çevrildi. Bu surdan günümüze sadece, Zeynelabidin Türbesi* yak› n›n da bu lu nan Ok (Mey dan) Bur cu’nun* birinci kat› kalm›şt›r. Meydan’›n
kuzey taraf›na ise meşhur Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali*, Sahabiye

2007 yılında meydanda yapılan düzenlemede
konulan Danişmendli motifi

Çeşmesi’ni ve Medresesini* (1265-1266)
yapt›rdı. Yine Aksaray Mirlivas› (Mutasarr›f›) Hüseyin Bey* XVI. yüzy›l ortas›nda Hac› K›l›ç Camii’ni* tamir ettirip yan›na bir imaret yapt›r›rken, Mimar Sinan’a, Meydan’›n kuzeyine Sahabiye
Medresesi; kuzeybat›s›na halk aras›nda
Çömlek ismiyle an›lan Meydan Hamam›’n› yapt›rdı. Meydan’daki Saray (Mirliva Saray›, Hükümet Konağ›) yenilenerek
zaman›m›za kadar gelmiştir. 1938 y›l›nda yapt›r›lan son tarihî bina 1990 y›l›nda
y›kt›r›l›p, eski mimariden esinlenerek,
bugünkü modern Vilayet Konağ› yapt›r›ldı. Bugün mevcut olan Saat Kulesi*, II.
Abdülhamid Döneminde, 1906 y›l›nda
Vilayet ve Belediye bütçesinden yapt›r›ldı. Saat Kulesi yan›na da şimdi y›k›lm›ş
bulunan alt› sütunlu ve kubbeli bir Şeh-

Heykeltraş Gürdal Duyar tarafından yapılan
Atatürk heykeli
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zade Çeşmesi* yapt›r›ldı. Saat Kulesi ile
birlikte yap›lan bitişiğindeki Muvakkithane (namaz vakitlerinin tespit edildiği
oda), 1919 y›l›nda Atatürk’ün Sivas’ta ilan
ettiği “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”nin* Kayseri Şube merkezi
oldu. Reisicumhur Mustafa Kemal Paşa
1924 y›l›nda, eşi Latife Han›m ile birlikte
Kayseri’ye geldi ve halk›n dertlerini burada dinledi.
Cumhuriyet Döneminde ismi Cumhuriyet Meydan›’na çevrilen “At Meydan› veya At Pazar›”n›n At Pazar› ismi buradan
kald›r›larak şehrin eski Tekke Önü semti’ne verildi. Kayseri’nin eski belediye binas› ve sonradan yap›lan Tan Sinemas›
da Cumhuriyet Meydan› çevresindeydi.
Yine Sahabiye/Serçeönü Camii de Meydan’›n kuzeyinde bulunuyordu. 1934 y›l›nda Meydan’›n Kurşunlu Cami taraf›na, Heykelt›raş Zühtü Müridoğlu’nun
yapt›ğ› ilk Atatürk Heykeli dikildi (şimdi
Büyükşehir Belediyesi önünde, Mustafa
Kemal Paşa Bulvar› ortas›ndad›r). 1976
y›l›nda zaman›n belediyesi taraf›ndan eski heykel kald›r›larak Heykelt›raş Gürdal
Duyar’a modern tarzda Atl› Atatürk Heykeli yapt›r›ldı. Bu heykel, vatandaş taraf›ndan beğenilmediğinden Meydan’›n
ortas›na Saat Kulesi yan›na, kurucular›n›
Kayseri kurumlar› ve dairelerinin oluşturduğu bir dernek taraf›ndan 1982 y›l›nda aç›lan yar›şmay› kazanan Heykelt›raş
Haluk Tezonar’a şimdiki bronz, yüksek
taş kaideli Atl› Atatürk Heykeli yapt›r›ldı.
2007 y›l›nda Büyükşehir Belediye Başkanl›ğ› taraf›ndan Meydan’›n kuzeydoğu
köşesine, ortada tek baş›na duran sivil
k›yafetli Atatürk ve arkas›nda stilize Selçuklu Kartal› kanatlar›na ve onun devam› panolara, Millî Mücadele’de Kayseri
ve Kayseri’nin geçirmiş olduğu belli başl› tarihî dönemleri ihtiva eden an›t heykelt›raş Azmi Sekban ve ‹nayet Türkoğlu’na yapt›r›ldı, kompozisyonlar›n konular› ve metinleri Mehmet Çay›rdağ taraf›ndan haz›rlandı.
Meydan’›n kuzeybat› köşesine 2000 y›l›nda çok katl› Hilton Oteli inşa edildi.
Bugün (2008) Meydan’›, Hilton Otelini,
Sahabiye Medresesini, Vilayet Konağ› ve
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Meydanın 1930ʼlarda ilk düzenlenmesinden (Fotoğraflarda Kayseri)

‹ç Kale, 1975 y›l›nda eski tarz taklit edilerek yapt›r›lan iki minareli klasik Osmanl›
tarz›ndaki Bürüngüz Camii* (yerinde eski
basit toprak daml› olan halk aras›nda “‹ki
Kap›l›” olarak adland›r›lan bir camii vard›) ve Meydan Park› çevrelemektedir.
Kayseri Belediyesi tarafından, Cumhuriyet Meydan›’n›n alt›na bir yer alt› çarş›s›
inşa edildi (1973–1978). 2007 y›l›nda Büyükşehir Belediyesi taraf›ndan, yayalaşt›r›lm›ş k›s›mlar›n yoğun olduğu, yeşilin
hâkim oranda bulunduğu, ortas›ndan

Şehzade Çeşmesi (üzerinde Millet Çeşmesi yazıyor) (Albüm TBMM)
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Atpazarı Eski Camii (Koruma Kurulu Arşivi)

silmelerle hareketlendirilmiştir. Mihrab›n üst k›sm›yla yanlar›na, çeşitli çaplardaki 21 adet çini tabak yerleştirilmiştir.

Meydanın en son (2008) düzenlenmiş hali (KBB Arşivi)

Rayl› Sistem Hatt›’n›n geçirildiği bir alan
olarak yeniden düzenlendi.
Kaynakça: H. Edhem, Kayseri, (Göde), s. 120128; Erkiletlioğlu, Osmanl› Kayseri, s. 266; Çay›rdağ, KTA.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

AT PAZARI CAMİİ

Atpazarı Eski Camii - mihrap
(Koruma Kurulu Arşivi)

Eski Cami
‹smet Paşa Mahallesi’ndedir. Eski Eserler
ve An›tlar Yüksek Kurulu’nun 24.05.1969
gün ve 4699 say›l› karar›yla y›k›ldı. Yerine 1970 y›l›nda bugün hâlen mevcut olan
At Pazar› Tekkeönü Camii inşa edilmiştir.
At Pazar› Meydan›’nda yer alan Cami,
dikdörtgen planl› olup üzeri toprak daml› olarak inşa edilmiştir. Caminin inşaat›nda moloz taş malzeme kullan›lm›şt›r.
Caminin son cemaat mahalli yanlarda
duvarlarla s›n›rland›r›larak kuzey yönde
ahşap direklerin taş›d›ğ› düz bir tavanla
örtülüdür. Caminin minber minaresi kuzey cephede yer almaktad›r.
Harim k›sm› iki sivri kemerle üç sahna
ayr›lm›şt›r. Güney cephenin ortas›nda
yer alan sade mihrap nişi üç yönde basit

Atpazarı Camiiʼnin yeni yapısı

Yeni Cami
Kayseri Merkez, ‹smet Paşa Mahallesi,
Atpazar› Caddesi’ndedir. Taş duvarl›, k›rma çat›l› betonarme olarak 1970’li y›llarda inşa edilmiştir. Kuzeydeki son cemaat
mahalli alt› adet sütunu birbirine ve cami
duvar›na bağlayan kemer üzerine sundurma şeklinde düzenlenmiştir. Harim k›sm›
ortada iki sütun üst örtüyü taş›maktad›r.
Kuzeydeki iki sütuna kadar uzanan kad›nlar mahfili bulunmaktad›r. Mihrap ve
minberi mermerden yap›lm›şt›r.
Kaynakça: Özkeçeci, Cami ve Mescidler, s. 114116.
CELİL ARSLAN

AT PAZARI SOKAĞI ÇEŞMESİ
Tavukçu Mahallesi, At Pazar› Meydan›’ndadır. 1991 y›l›nda bir kamyonun
çarpmas› sonucu eksenden kayan çeşme,
daha sonra belediyece tamamen y›k›larak ortadan kald›r›lm›ş olup günümüzde
tamamen yenilendi. Eserin yap›l›ş tarihi
bilinmemektedir. Çeşmenin ön yüzünde
düzgün kesme taş, arka yüzünde kaba

Atpazarı Camiiʼnin yeni yapısının içi
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yonu ve moloz taş kullan›lm›şt›r.
Bağ›ms›z, iç içe iki kemerli olarak yap›lan çeşmenin yüksekliği 4,65 m, genişliği
4,70 m, derinlik kuzey yönde 1,62 m, güney yönde 1,40 m’dir. 0,93 m derinliğindeki çeşme nişinin üzerini örten d›ştaki
sivri kemer, yanlardaki yekpare taş ayaklar üzerindeki tahrip olmuş başl›klar üzerine oturmaktad›r. Başl›klar›n hemen
üzerinden başlayan kademeli kenar silmeleri, saçak k›sm›nda da k›smen devam
etmektedir. Fakat saçaktaki bu silme kuşağ› büyük oranda y›k›ldı. Kemerin kilit
taş› üstünde bulunan, üç katl› on iki odal› kuş köşkünün üst k›sm› tahrip olmuştur. Çeşme nişi içerisinde bulunan ikinci
kemerin içindeki üç yatay bloktan oluşan
duvar 1991 y›l›nda y›k›ldı. Sivri kemerin
üzengi taş›n›n hemen alt›ndan başlayan
ve sivri kemerin etraf›n› tamamen dolaşan iki s›ra silme kuşağ›, sivri kemerin
tam tepesinde kozalak oluşturmaktad›r.
Çeşmenin iki delikli ayna taş› üzerindeki
deliklerden birisi iptal edilmiş, diğerine
musluk bağlanm›şt›r. Ayna taş›n›n hemen önünde 1,05 x 1,40 m ölçülerindeki
su yalağ› bulunmaktad›r. Çeşme nişi içerisindeki dinlenme sekileri, günümüze
ulaşamam›şt›r.
Orijinal hâlini kaybeden eserde süsleme
olarak kemer ve saçak k›sm›nda bulunan
silmeler, kemer kilit taş› üzerinde bulunan kuş köşkü, içteki sivri kemerin çevresini dolaşan ve kemerin tam tepesinde
kozalak oluşturan iki s›ra silme kuşağ›ndan bahsedilebilir.
Ahmed Nazif Efendi*, eserinde bu çeşmenin, Matbah Emini Hac› Halil Ağa
(1657–1754)* taraf›ndan inşa ettirildiğini
söylemektedir. Matbah Emini Hac› Halil
Ağa taraf›ndan inşa ettirilen veya onar›lan bütün çeşmeler hemen hemen 1722
tarihlidir. O tarihlerde inşa edilen iç içe
iki kemerli tek çeşme örneği 1714 tarihli
Müftü Çeşmesi’dir. Fakat bu çeşmenin iç
içe iki kemerli olmas› d›ş›nda, mimari
kuruluş bak›m›ndan At Pazar› Sokağ›
Çeşmesi ile hiçbir benzerliği bulunmamaktad›r. At Pazar› Sokağ› Çeşmesi, iç
içe iki kemerli olarak yap›lm›ş olmas›, içteki kemeri kuşatan silme, d›ştaki sivri
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Atpazarı Sokağı Çeşmesi (M. Denktaş)

kemerin üzerinde bulunan üç katl› ve on
iki odal› kuş köşküyle dikdörtgen al›nl›ğ›n köşelerinde bulunan üç kademeli ve
kavuğa benzeyen kabaralar›yla, 1807 y›l›nda inşa edilen Hac› Mehmed Çeşmesi
ile büyük benzerlik göstermektedir.
Baz› eserleri kitabeleriyle tarihlendiren
Ahmed Nazif Efendi’nin hiçbir kay›t ve kitabeye dayanmadan Matbah Emini Hac›
Halil Ağa taraf›ndan inşa edildiğini belirttiği At Pazar› Sokağ› Çeşmesi, cephe düzenlemesi, strüktürel yap›s›, kemer formlar› ve dekorasyonuyla, Matbah Emini
Hac› Halil Ağa taraf›ndan inşa ettirilen veya onart›lan çeşmelerden ziyade, 1807 tarihli Hac› Mehmed Çeşmesi’ne benzemektedir. Bu sebeplerle, At Pazar› Sokağ›
Çeşmesi’nin XIX. yüzy›l›n başlar›nda yap›lm›ş olabileceğini düşünmekteyiz.
Kaynakça: A. Nazif, Meşahir (Diriöz’ler), s. 40;
Denktaş, Su Yap›lar›, s. 102-104; Denktaş, KYA,
s. 169-171.
MUSTAFA DENKTAŞ

ATABEY HAMAMI bk. SELAHATTİN
HAMAMI
ATAKUL, MUSTAFA KÂZIM
Kayseri Valisi, belediye başkan› (Elaz›ğ/Arapkir, 1909–1970). Edirne Lisesi
Fen Bölümünü bitirdi (1927-1928). Beypazar› hususi muhasebe memuru aday›
olarak göreve başlad› (1932). Delice Nahiyesine müdür olarak atand› (1934). An-

Mustafa Kâzim Atakul
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kara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu
(1935). Bünyan (1938), Yüksekova (19401941), K›z›ltepe (1942), Söke (1943-1944),
Osmaniye (1946), Ereğli (1948), Aksaray
(1951-1952), Taşköprü (1953) Kaymakaml›klar›nda bulundu. Kayseri ve Elaz›ğ
Vilayetlerinde vali muavinliği yapt›
(1953-1955). Bu y›llara müteakib Kayseri
(1955) ve Erzincan Valiliğine tayin edildi
(1957). Bu görevlerin ard›ndan Maraş Valiliği (1959-1961), ayn› zamanda Ağr› Vali
Vekilliği yapt› (1961). Daha sonra tekrar
Kayseri Valisi olarak görevlendirildi
(1962). Kayseri Valisi olarak görev yapt›ğ› s›rada Kayseri Belediye Başkanl›ğ›n›
da yürüten Atakul, belediye başkanl›ğ›
görevini daha sonra seçimle Kayseri Belediye Başkanl›ğ›na gelen Mehmet Çal›k’a devretti. Daha önce de Kayseri Valiliği yapt›ğ› için (1955-1957) Kayseri’yi iyi
tan›yan Atakul Belediye Başkanl›ğ› sürecinde (20 Ekim 1962-20 Eylül 1963) bugünkü Zeynel Abidin’e ait olan türbenin
yan›ndaki ‹l Halk Kütüphanesinin hizmete aç›lmas›n› sağlad› (Bu kütüphane
1990’l› y›llarda Kayseri Belediyesi’nin
yeni imar plan›na uygun olarak yapt›ğ›
çevre düzenlemesi s›ras›nda y›k›ld›).
Kayseri Belediye Başkanl›ğ› görevini
Mehmet Çal›k’a devretti. Emekli olduktan sonra Cumhuriyetçi Köylü Partisi’nden Kayseri milletvekili aday› oldu
fakat seçilemedi. Evli ve bir çocuk babas›d›r.
Kaynakça: ‹ç İşleri Bakanl›ğ› 3131 numaral› Özlük Dosyas›. Çalışkan, Kayseri Belediyesi; Day›oğlu, Belediye Başkanlar›.
ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

Adnan Atalay

ATALAY, ADNAN
Müzisyen, eğitimci (Gesi/Efkere Köyü,
1953–). ‹lk öğrenimini Gesi ‹lkokulunda
tamamlad› (1964). Mimar Sinan ‹lköğretmen Okuluna girdi ve 1967 y›l›nda Ankara Erkek ‹lköğretmen Okulu Müzik Semineri S›n›f›na gönderildi ve Öğretmen
Okulunun ikinci devresini burada tamamlad› (1970). Gazi Eğitim Enstitüsü
müzik bölümünden mezun oldu (1973).
Kayseri Lisesine müzik öğretmeni olarak
atand›. Aç›lan s›nav› kazanarak Gazi Eği-

tim Enstitüsü Müzik Bölümüne asistan
olarak atand›. Türk Halk Müziğine Dayal› Solfej Metodu adl› tezini haz›rlayarak
ayn› bölümün Müzik Teorisi ve Kulak
Eğitimi Öğretmenliğine atand› (1978).
Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümünde görev yapt›.
Ard›ndan Dokuz Eylül Üniversitesi Buca
Eğitim Fakültesi Müzik Bölümüne öğretim görevlisi olarak atand› (1983). Bu
üniversitedeki görevinden istifa ederek
Milli Eğitim Bakanl›ğ› kadrosuna geçti
(1991). Iş›lay Sayg›n Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğretmenliğinden emekliye ayr›ld› (2000). Çok sesli korolar için özgün besteler ve düzenlemeler yapmaktad›r.
Kaynakça: Ç›nar, Musikî Yolcular›, s. 21.
MUSTAFA DEMİR

ATASOY, MUSTAFA
Öğretim üyesi, hekim (Yozgat/Şefaatli,
1966). Kayseri nüfusuna kayıtlı olup, İlk,
orta ve lise eğitimimi Şefaatli’de tamamladı. 1991 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesinden mezun oldu. çeşitli sağlık
ocaklarında pratisyen hekim olarak görev
yaptı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dermatoloji Ana Bilim Dalında uzmanlık
eğitimine başladı (1995) ve uzman oldu
(2000). Bir süre Erzincan Devlet Hastanesinde çalıştıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim
Dalına yardımcı doçent olarak atandı
(2001). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dermatoloji AD. Dermatopatoloji ve İmmünopatoloji alanlarında çalıştı (2002).
Doçent oldu (2006). Atatürk Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Eserleri: 3 kitap bölümü, uluslararası ve
Ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri
bulunmaktadır.
YAYIN KURULU

ATATÜRK’ÜN KAYSERİ’YE GELİŞLERİ
Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal
Paşa ve Heyet Üyeleri, Kayseri-K›rşehir
üzerinden Ankara’ya gitmek üzere, 18
Aral›k 1919 Perşembe günü karl› bir ha-
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vada, Sivasl›lar›n sevgi gösterileri aras›nda Sivas’tan hareket etti ve 19 Aral›k 1919
Cuma günü akşam› Kayseri’ye geldiler.
Karş›lama töreninde Askerlik Kalem
Reisi Emrullah, Mutasarr›f Vekili Muhasebeci Abidin, Kayseri Milletvekili Ahmet Rifat Çal›ka*, Belediye Başkan› Nakibzade Ahmet haz›r bulundu. Ayr›ca
300 kadar atl› ve Kayseri ileri gelenleri,
Kumarl› Köyü önünde ve geri kalan erkek kad›n bütün halk şehirde Sivas Yolu’nun baş›nda karş›lamaya kat›ldı.
Mustafa Kemal’in yol arkadaşlar› aras›nda Rauf (Orbay), Mazhar Müfit (Kansu),
Ahmet Rüstem, Hakk› Behiç Bey, Hüsrev
(Gerede), Refik (Saydam) ve Yaver Cevat
Abbas Bey bulunmuştur. Ayr›ca maiyette
Recep Zühtü ve Hayati Beyler de yer alm›şt›r.
Mustafa Kemal, Alman tarzındaki büyük
otomobillerle Kayseri’ye geldi ve otomobiller doğruca misafirlerin kalacaklar› evlere gitti. Buna göre ‹mamzade Reşit
Ağa’n›n evi Mustafa Kemal, Mazhar Müfit ve Hüsrev Beylere; Taşç›zade Mehmet
Efendi’nin evi, Rauf ve Ahmet Rasim
Beylere; Uşakizade Osman Bey’in evi de
diğer misafirlere ayr›ldı. Ancak gelirken
yolda Mazhar Müfit Bey’in arabas›n›n
lastiği patladı ve Sultan Han›’n›n üstün-

Mustafa Kemal 1924 yılında eşi Latife Hanımʼla
beraber Kayseriʼde; M. Kemal Paşaʼnın solunda Mustafa Ağırnaslı (K. Yedekçioğlu Arşivi)
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M. Kemal Paşaʼnın Kayseriʼye 1919 yılında Heyet-i Temsiliye Üyeleri ile ilk
gelişi. Fotoğrafta önde solda Hüseyin Rauf (Orbay), M. Kemal Paşa ve Ahmet
Rüstem (K. Yedekçioğlu Arşivi)

deki K›z›l Yokuş’ta kara saplandı. Dolay›s›yla Kayseri’ye gelmeleri gecikti. Bu
durumda Kayseri’ye ulaşan Mustafa Kemal, “Arkadaşlar›m gelmeden sofraya
oturmam” diyerek bir kamyonla yard›m
gönderilmesini istedi. Taşç›zade Mehmed Efendi, kamyon bulman›n güç olduğu bir dönemde Amerikan Kolejinden
ald›ğ› bir kamyon ve yeterli say›da jandarmayla Mazhar Müfit’i ve diğerlerini
kurtarmaya gitti. Böylece onlar da sağ salim Kayseri’ye getirildiler. Biraz ›s›nd›ktan sonra sofraya oturdular ve Mustafa
Kemal’in güzel hikâyeleriyle hoş bir yemek yediler. Gece yar›s›n› geçerken yatak odalar›na çekildiler ve kendileri için
haz›rlanan –Mazhar Müfit’in ifadesiyle
“mükemmel ve çok rahat”– yataklara kavuştular.
Sabahleyin mükemmel bir kahvalt› yaptılar. Zira aylard›r mahrum kald›klar› tereyağ›, kaymak, süt ve bal gibi besinleri aldılar. Mustafa Kemal Paşa şaka yaparak
ev sahibine “Azizim, biz her sabah sütten,
kaymaktan b›kt›k. Sizin meşhur past›rman›z vard›r, üzerine birkaç taze yumurta k›r›lsa da daha kuvvetli bir kahvalt› alsak nas›l olur? Bugün gezeceğimiz yerler
var, öğle yemeğini biraz geç yiyeceğiz.”
dedi. Ardından Mazhar Müfit’e bir göz
işareti yaptı. Reşit Ağa “baş üstüne efen-
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M. Kemal Paşa 1928 yılında
yanında İsmet Paşa ile Kayseri halkına yeni yazıyı anlatırken.
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dim diyerek” f›rlay›p gitti ve beş on dakika geçmeden past›rmal› yumurta geldi.
“Nihayet mükemmel bir yemek yedik demektir.” ifadesiyle Mazhar Müfit memnuniyetini dile getirdi.
Mustafa Kemal Paşa, 20 Aral›k 1919 Cumartesi sabah kahvalt›s›ndan sonra Belediye’yi, Kayseri Lisesini*, küçük, mütevaz› bir ev görünümünde olan Yedek Subay
Derneğini ve Valiliği ziyaret etti, Kayseri
halk› ve bilhassa din adamlar›yla Raşit
Efendi Kütüphanesi’nde* toplant› yaptı.
Öğle yemeğinden sonra itibarl› din adam› K›z›kl› Hac› Kas›m Efendi’nin –hasta
olduğu için evine giden ve onun dua ve iltifatlar›na mazhar olan Mustafa Kemal,
bu ziyaretten çok memnun kaldı. Ayr›ca
Ermeni cemaatine ait okul da gezildi ve
Ermeni papaz› da görüldü. Gün sonunda
tekrar misafir olduklar› evlere çekilerek
dinlendiler.
Mustafa Kemal ve arkadaşlar› 21 Aral›k
1919 Pazar sabah› saat 09.00’da ayrıldıktan sonra Kayserililere bir beyanname
göndererek duygu ve iftiharlar›n› bildirdi,
halka teşekkürlerini alenen takdim etti,
Millî Mücadele gayesinde ve yap›lan mesaide daima kalben bir kalmak dileğiyle
veda etti. Zira Kayserililer umumiyetle
Kuva-yi Milliyeci, fedakâr ve vatanperver

30 Ağustos 1926 yılında M. Kemal Paşaʼya arz-ı tâzimat (saygılarını sunmak)
için Kayseriʼden Ankaraʼya giden heyet. Oturanlar: (soldan) CHP İl Başkanı Faik
Seler, Vali Vefa (Seyhanlı) bey, Ticaret Odası Reisi Ömer Taşçıoğlu; ayakta:
(soldan) Vilayet Daimi Encümen Azası Burhaneddin Bey, Lise Müdürü Sâdık
bey, Vilayet Daimi Encümen Azası Hacı Ali Bey, Türk Ocağı Reisi Necmettin
Feyzioğlu ve matbaa müdürü (N. Feyzioğlu)

insanlar olduklar›n› gösterdiler. Nitekim
Heyet-i Temsiliye ve Mustafa Kemal de
Kayserililerin her şeye haz›r olduklar›n›
memnuniyetle müşahede ettiler. Sonra
Ankara’ya gitmek üzere Mucur’a hareket
ettiler. Bu beyanname halen (2008), Kayseri Cumhuriyet Meydan›’ndaki yeni yapılan Atatürk Heykeli kaidesine yaz›lıdır.
Mustafa Kemal, Kayseri’ye ikinci kez, 13
Ekim 1924’te Erzurum dönüşü geldi ve
eşi Latife Han›m ile iki gece kaldılar. Bu
gelişlerinde Kayseri Lisesine uğrayarak
Mustafa Kemal okulun hat›ra defterini
imzaladı.
Mustafa Kemal, Kayseri’ye üçüncü kez
ise 20 Eylül 1928’de geldi ve Belediye
Bahçesi’ne kara tahta koydurarak, Kayserililerle yeni yaz› hakk›nda görüşmeler
yaptı. Yeni yaz›y› on günde öğrendiğini
söyleyen bir Kayserili vatandaş› Başvekil
İsmet Paşa’ya göstererek “Bak ‹smet, on
günde öğrenmiş” diyerek takdir etti.
Mustafa Kemal, dördüncü kez 18 Kas›m
1930 tarihinde Kayseri’ye geldi. O gün
Valiliği, Kolordu’yu ve Belediye’yi ziyaret
etti, Kayseri Lisesinde derslere girdi. Akşam ise Kayserililerle görüşen Atatürk,
geceyi Kayseri’de geçirdi ve ertesi günü
19 Kas›m 1930’da saat 14.30’da Sivas’a
doğru hareket etti.
Atatürk, beşinci ve son defa 4 Şubat
1934’te Kayseri’ye geldi. Tayyare Fabrikas›n›*, Talas’› ve Kayseri Hunat Medresesi* Müzesini gezdi.
Kaynakça: Kars, M.M.Kayseri; A. Vehbi Ecer,
“Millî Mücadele’de Kayseri”, Kayseri Kültür ve
Sanat Haftas› Tebliğleri, Kayseri 1987, s. 44-45; A.
Vehbi Ecer, “Mustafa Kemal Paşa’n›n Heyet-i
Temsiliye Reisi Olarak Kayseri’ye Gelişi”, Erciyes
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, (Kayseri
1987), S 4, s. 99-100; Kalaç, Kitab›m, s. 150–165;
Ahmet Rifat Çal›ka, Ahmet Rifat Çal›ka’n›n An›lar›, hzl. Hurşit Çal›ka, ‹stanbul 1992, s. 38-39;
Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri,
Atatürk Araşt›rma Merkezi Yay›nlar›, Ankara
1991, C. IV, s. 150; Kemal Göde, “Atatürk’ün
Kayseri’yi Ziyaretleri”, Atatürk Araşt›rma Merkezi Dergisi, C. X, (Mart 1994), S 28, s. 49-54; Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar
Atatürk’le Beraber, Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›,
Ankara 1997, II. 490-492; Mehmet Önder, Atatürk’ün Yurt Gezileri, Türkiye ‹ş Bankas› Kültür
Yay›nlar›, Ankara 1975, s. 226-227.
SERDAR SAKİN
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ANADOLU VE RUMEL‹ MÜDAFAA-‹ HUKUK
CEM‹YET‹ HEYET-‹ TEMS‹L‹YES‹’N‹N KAYSER‹
AHAL‹-‹ MUHTEREMES‹NE BEYANNAMES‹
Anadolu’nun hayatı iktisadiyesinde ebedî bir mevki-i bülendi olan Kayseri’nin Heyet-i Temsiliye’ye açtığı âğuş-ı samimiyet ve uhuvveti o kadar hâr, o kadar nevazişkâr oldu ki muhterem Kayserililere alenî bir lisan-ı minnet ve şükran ile hitab etmeye lüzum gördük. Kadın, erkek, çocuk bütün efrad-ı milletin umumî bir galeyan ve
heyecan ile izhar ettiği teveccüh ve samimiyet, Heyet-i Temsiliye’yi teşkil eden naçiz fertlerin şahısları itibariyle değil, asıl müteveccih olduğu gaye-i mukaddes-i vahdette bilâ-istisna her kalbin birleşmiş ve her kuvvet-i şahsiyetin itilaf ve irtibat etmiş bulunması cihetiyle pek kıymettar ve pek ulvî mahiyettedir.
Heyet, etrafında her çehrede ve her Türk’ten taşan tufan-ı muhabbet ve samimiyet
içinde, hayatını vakfetmiş olduğu mesainin âmâl-i millîyeye tamamen istinat ettiğini görmekle bahtiyar ve memleketin yegâne haris-i tamamiyeti ve milletin ilk ve son
çare-i necat ve selameti olan bu vahdet devam ettikçe istikbalin telâfî-i mâ-fâtına behemehâl imkân bahşedeceğinden ümitvâr oldu.
Bu tahassüsat ile gaye-i millîyeye daha ziyade kuvvet ve metanetle yürümek için
milletin azim ve imanına istinat ettiğini hissederek müteşekkir kaldı.
Anadolu’nun kalbî heyecanına bu seyahatimizin ilk merhalesinde Kayseri’de temas
ettik. Bu temasın bıraktığı hatıra-i hürmet ve merbutiyeti ve şahsen mütehassis olduğumuz âsâr-ı uhuvvet ve nezaketin tevlit ettiği hiss-i şükranı ömrümüz oldukça
muhafaza edeceğiz. Gayemize şiddet-i merbutiyetin yüreklerimize bahşettiği hiss-i
iftihar ile seyahatimize devam ederken arkamızda Anadolu’nun bütün teheyyücat-ı
vatan-perveranesini nefsinde en güzel temsil ve tecelli ettirmiş kuvvetli, zeki, muktedir ve samimî bir merkez-î faaliyet mevcut olduğunu daima düşünerek müftehir
olacağız.
Bu tahassüsatı ve bu iftihar hislerini bize hissettirdiğinden dolayı Kayseri’nin muhterem ahalisine teşekküratımızı alenen takdim ve gayeye müteveccih mesaide daima kalben müttehit kalarak arz-ı veda eyleriz.

21 Aralık 1919, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi
Namına
MUSTAFA KEMAL
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Atatürk Evi (Raşit Ağa Konağı)

ATATÜRK EVİ (RAŞİT AĞA KONAĞI)
Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi,
Tennuri Sokak, 43 numarada yer al›r.
‹mamzade Raşit Ağa Konağ› olarak bilinen ev XIX. yüzy›lda yap›lm›ş Geç Osmanl› Dönemine ait eski bir Türk evidir.
1976 y›l›nda Korunmas› Gerekli Taş›nmaz Kültür Varl›ğ› olarak tescil edildi.
1978 y›l›nda da Kültür Bakanl›ğ›nca kamulaşt›r›ldı. Daha sonra konakta restorasyon çal›şmalar› yap›ldı ve 1983 y›l›nda
“Atatürk Evi” olarak ziyarete aç›ldı. 19
Aral›k 1998 günü de binan›n ikinci kat›
tekrar düzenlenerek “Atatürk Müzesi”
olarak hizmet vermeye başladı. Birinci

Atatürk Evi içi

katta Kültür Bakanl›ğ›na bağl› Güzel Sanatlar Galeri Müdürlüğünün yönetim
bürolar› ve sergi salonu yer almaktad›r.
Müzede 36 adet envanterlik eser sergilenmektedir.
Ayn› malzeme ve işçilikle yap›lm›ş birçok Kayseri evinden, bugün ayakta kalabilen birkaç evden olan bu bina, ilginç
mimari özelliklere sahip, el işçiliği fazla
olan, yerel özelliklerin etkisinde kalarak
yap›lm›ş bir sivil mimarl›k yap›s›d›r. Orta Çağ’dan beri süregelen çevresel yap›
geleneğinin son örneklerinden birisidir.
Bina, d›ş› kesme taşlarla kapl›, içi ahşap
malzemeden inşa edilmiştir. Çat› uçlar›
ve cumban›n alt saçaklar› ağaçtan motiflerle süslüdür. Binan›n girişi, güney cephede bulunan iki basamakl› kesme taş
merdivenli demir kap›yla sağlanmaktad›r. Ev iki katl› olup birinci kattan üst kata ahşap asma bir merdivenle ç›k›l›r. Girişin sağ›nda ve solunda iki oda vard›r.
Sağdaki odadan başka bir odaya geçilmektedir. Üst katta, sağda duvara bitişik
mermer işlemeli bir çeşme ve her iki yanda da ikişer oda bulunmaktad›r. Sol dipteki odan›n tavan›, ahşap süslemeli ve tek
göbeklidir. Evin üstü çat› örtülü olup tavanlar ve taban ahşap kaplamad›r. Pencerelerde ise d›ştan iki yana aç›lan ahşap
kepenkler mevcuttur.
Konak, kültürel öneminin yan› s›ra, Mustafa Kemal Atatürk’ün ağ›rlanmas› bak›m›ndan tarihî öneme sahip bulunmaktad›r. 19–20 Aral›k 1919 tarihinde Mustafa
Kemal, Heyet-i Temsiliye ad›na Kayseri’ye ilk gelişinde bu konakta iki gece misafir oldu.
Hâlen konağ›n ikinci kat girişte soldaki
ilk odada Atatürk’ün Kayseri’de yay›mlad›ğ› beyanname*, Kayseri’de yapt›ğ› incelemeler s›ras›nda çekilmiş resimler, I.
Dönem Kayseri milletvekillerine ait resimler yer almaktad›r. Soldan ikinci oda,
Atatürk’ün gece konaklad›ğ› oda ve ayn›
zamanda çal›şma odas› olarak düzenlenmiştir. Sağdan ikinci oda yemek ve istirahat odas› olarak, sağdan birinci oda ise
Atatürk’ün arkadaşlar›n›n kald›ğ› misafir
odas› olarak düzenlenmiştir.
HAMDİ B‹ÇER, HASAN ELMAA⁄AÇ
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ATA YOLU GAZETESİ
Haftal›k gazetedir. ‹lk say›s› 27 Şubat
1939 Pazartesi günü ç›km›şt›r. Fiyat› beş
ku ruş tur. Ata Yo lu sö zü nün al t›n da
“Ad›m›z yolumuzdur.” cümlesi yaz›l›d›r.
Birinci sayfan›n sağ ve sol üst köşelerinde çeşitli atasözleri ve özellikle ‹nönü’nün konuşmalar›ndan parçalar yer
almaktad›r. Neşriyat müdürü, Eczac›
Mustafa Mahir Kafesçioğlu’dur. Kayseri
Sümer Bas›mevinde bas›lm›şt›r. Başyaz›lar›, Sait Azmi Feyzioğlu* taraf›ndan
kaleme al›nm›şt›r. Fakat çoğuna imzas›n› koymam›şt›r. Gazete bir y›la yak›n yay›m›n› sürdürdü ve 1940 y›l› ocak ay›
içerisinde kapandı. ‹lk say›larda, birinci
sayfan›n alt köşesinde “sak›n inanma”
başl›kl›, ‹ncili imzal› bir f›kra yeri vard›r.
Son say›larda, gazetenin sol yukar› köşesinde, Cumhuriyet Halk Partisinin remzi
olan alt› ok yer almaya başladı. ‹lk ve
üçüncü sayfalarda genel olarak Kayseri’yle ilgili işler ve haberler yer alırdı.
Ciddi yaz›lara da bu sayfalarda rastlanmaktad›r. ‹kinci ve dördüncü sayfalar
ise küçük ilan ve haberlerle doludur.
Başyaz›lardan bir k›sm›n›n başl›klar›n›
şöyle s›ralayabiliriz: Üç Nutuk (Sait Azmi Feyzioğlu), Son ‹ntihap (Emin Bilge),
Otorite (imzas›z), ‹kilik Yok, Suiistimalle Mücadele Var (imzas›z), Şehrin Kalbi
(imzas›z), Belediyeye Kimleri Getirelim
(imzas›z), Kayseri’nin Turistik Bak›mdan Önemi (Kemalettin Keremete), Hatay Zaferi (imzas›z), Halk Evleri (imzas›z). Yazarlar›ndan baz›lar› şunlard›r:
Sait Azmi Feyzioğlu, Feyzi Feyzioğlu*,
Haz›m Gönen*, Emin Bilge, Selim Demirhan, Turhan Feyzioğlu*, Turan Nalbant, ‹brahim Aras›l, Sahir Uzel, Hurşit
Çal›k, Ali Ülken’dir.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 60-61.
YAYIN KURULU

ATEŞ, ABDULLAH
Öğretim üyesi, jeofizik mühendisi (Kayseri, 1959–). Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Bölümü öğretim
üyesi Prof. Dr. Sümer ‹lk ve Ortaokullar›n› bitirdikten sonra, Sümer Lisesinde öğrenimini tamamlad›. ‹stanbul Üniversite-

si Yer Bilimleri Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu
(1982). Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yabanc› Diller Yüksek Okulunu ( ‹ngilizce bölümü) tamamlad› (1983-1984). Milli Eğitim Bakanl›ğ› bursuyla ‹ngiltere’ye
gitti (1984). Bath Üniversitesinden Master (1989), Bristol Üniversitesinden doktora derecesi ald› (1992). Daha sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik
Mühendisliği Bölümü’nde yard›mc› doçent ve doçent olarak görev yapt› (19931997). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde yar› zamanl› öğretim görevlisi olarak görev yapt› (1994-1997). Ayr›ca Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik Mühendisliği
Bölümünde Yer Fiziği Anabilim Dal›
başkan› ve Jeofizik Mühendisliği Bölümü başkan› yard›mc›s› olarak görev ald›.
YAYIN KURULU

ATEŞOĞLU, MEHMET
Kayseri Milletvekili, eğitimci (Kayseri,
1926– ). Ba ba ta ra f›n dan Ate şo ğul la r›’ndan, anne taraf›ndan Kad›oğullar›’ndand›r. ‹lkokulu Kayseri’de bitirdikten sonra orta öğrenimini Ankara Gazi
Lisesinde tamamlad›. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyat› Bölümünden mezun
oldu (1953). Ayn› y›l Afyon’a edebiyat
öğretmeni olarak tayin edildi. Afyon’a
tayin olmadan önce bu şehirde Doktor
Sadettin Aygen’in ç›kard›ğ› Türkeli dergisinde yaz›lar yazd›. Askerlik sonras›
Nevşehir Lisesinde göreve başlad›. Ard›n dan Kay se ri Li se si Mü dür lü ğüne
atand›. Bu görevi s›ras›nda “ders d›ş› kültür çal›şmalar›” yapmaya başlad›. Bu
amaçla Mehmet Âkif, Mevlânâ, Mehmet

Mehmet Ateşoğlu
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Mehmet Ateşoğluʼna soruşturma açılmasına neden olan pankartı taşıyan lise
öğrencileri

M. Kemal Atik

Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Nam›k
Kemal, Mehmet Çanakkale’de ve Plevne
tablolarını yaptırarak Lisenin duvarlarına astırdı. Ayrıca kahramanl›k ve edebiyat günleri tertip ederek gençlerde millî
şuuru canland›rmaya yönelik çal›şmalar
yapt›. ‹lk düzenli mehter tak›m›n› lisede
kurdu. Bir resmî geçitte lise öğrencilerinin taşıdığı Ziya Gökalp’ın “İslâm ümmetindeniz, Garp medeniyetindeniz”
sözlerinin bulunduğu pankartları taşımaları üzerine hakkında soruşturma açıldı.
Daha sonra Adana Lisesine tayin oldu
(1964). Daha sonra Kayseri’ye dönerek
XIII. Dönem seçimlerinde Adalet Partisi’nden Kay se ri Mil let ve ki li se çil di
(1965). Milletvekiliği s›ras›nda ortaöğretime din derslerinin konmas› için gayret
gösterdi. Milletvekilliğinden sonra ‹stanbul Eğitim Enstitüsüne tayin oldu. ‹stanbul Eğitim Enstitüsü, Marmara Üniversitesine bağlan›nca Atatürk Eğitim Fakültesi ad›n› ald›. Bu Fakülte’de “Türk Halk
Edebiyat›” derslerini okuttu. Buradan
emekli olup İstanbul’a yerleşti.
YAYIN KURULU

ATEŞZADE MEHMET İZZETPAŞA bk.
MEHMET İZZET PAŞA
ATIF BEY bk. TÜZÜN, ATIF

Hayriye Atik

ATİK, HAYRİYE
Öğretim üyesi, iktisatçı (Kayseri, 1966–).
Erciyes Üniversitesi ‹ktisat Bölümü ‹kti-

sadi Gelişme ve Uluslararas› ‹ktisat Anabilim Dal› Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkan›d›r. ‹lk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamlad›. Erciyes Üniversitesi
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesinden
mezun oldu (1988). Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimine başlad› (1988). Erciyes
Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ‹ktisat Bölümü ‹ktisadi’nde araşt›rma görevlisi oldu (1989). Lisansüstü
eğitim yapmak üzere ‹ngiltere’deki Coventry Üniversitesine gitti (1995) ve doktoras›n› tamamlad› (1996), Coventry
Üniversitesinden ekonomi dal›nda
MPhil derecesi alarak Türkiye’ye döndü
(1997). Master ve doktora çal›şmalar› s›ras›nda Avrupa Birliği ile ilgili Temel Eğitim ve Uzmanl›k Eğitimi programlar›na
kat›ld›. Doçent unvan› ald› (2000). Erciyes Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesinde Dekan Yard›mc›l›ğ›, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu
Üyeliği görevlerinde bulundu (20012004). Profesör unvan› ald› (2006).
Baz› Eserleri: Kayseri’nin D›ş Ticaretinde
Endüstri-‹çi Ticaretin Yeri (2000); Bilgi
Toplumu, Bilgi Ekonomisi ve Türkiye (Cihan Dura ile birlikte, 2002); Yenilik ve
Ulusal Rekabet Gücü (2005); Beşerî Sermaye, D›ş Ticaret ve Ekonomik Büyüme
(2006); Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve
Türkiye (Cihan Dura ile birlikte, 2007)
YAYIN KURULU

ATİK, M. KEMAL
Öğretim üyesi, ilahiyatçı (Tomarza/Cücün, 1946–). Küçük yaşlarda haf›zl›k eğitimini tamamlad› ve Arapça öğrendi. ‹lk
öğrenimini Develi, orta öğrenimini Kayseri Merkez’de tamamlad›. ‹stanbul Yüksek ‹slam Enstitüsünü bitirdi (1972). 1977
y›l›na kadar Diyanet ‹şleri Başkanl›ğ›n›n
çeşitli birimlerinde çal›şt›. D‹B bünyesinde aç›lan Aşere, Takrib ve Tayyibe ‹htisas
Kurslar›na kat›larak kurra icazeti ald›.
Kayseri Y‹E’ye asistan olarak atand›
(1977). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir doktoras›n› tamamlad› (1983). Daha sonra yard›mc›
doçent ve doçent (1989) oldu. Bakü Dev-
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let Üniversitesine bağl› olarak aç›lan ‹lahiyat Fakültesinin kuruluşunu gerçekleştirmek, eğitim-öğretimini sürdürmek üzere
söz konusu Fakülte’ye Dekan Yard›mc›s›
olarak atand› (1992). Bir müddet Erciyes
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dekan Yard›mc›l›ğ› görevini yürüttü (1994–1998).
Bu göreviyle birlikte Güney Dağ›stan
(Derbent) Üniversitesine bağl› olarak aç›lan ‹lahiyat Fakültesinin idareciliği görevinde bulundu. Erciyes Üniversitesi Senato Üyeliğine seçildi (1995–1997). Ahmet
Yesevi Uluslararas› Türk-Kazak Üniversitesi Şarkiyat Fakültesinde dekanl›k görevinde bulundu (1992–2000). Kazakistan Devleti’nin Millî Güvenlik Kurulu’nca Dinî Hizmetleri Denetleme Kurulu’na getirildi (2000). Türkistan Valiliğince “Y›l›n Adam›” seçil di (2001).
2002’den beri Kahramanmaraş Sütçü
‹mam Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi dekan›d›r. Evli ve dört çocuk babas›d›r.
Eserleri: Câmiu’l-Beyân fi’l-K›râati’sSeb‘i’l-Meşhûra ve K›râat ‹lmi Yönünden Tahlili (Doktora Tezi, 1982); Kur’ân
ve Çevre (1992); Kur’ân’a Göre Allah
‹nanc› ve Ateizmin Tenkidi (Azeri Lehçesiyle, 1994); Câmiu’l-Beyân fî’l-K›râati’sSeb‘i’l-Meşhûra (2 cilt, 2000); ‹slâm ve
Evrensellik (2000); Yesevi Yolu (Kazak
Lehçesiyle, 2002); Kur’ân-› Kerîm Ansiklopedisi (Ortak, 1988); Sahabîler Ansiklopedisi (Ortak, 1989); Evliyalar Ansiklopedisi (Ortak, 1990); ‹slâmî Kavramlar Ansiklopedisi (Ortak)

Atlı Spor (Ocağı) bir yürüyüşte

gelişmesine büyük destek oldu. Futbolun
güncellik kazanmas›ndan önce, güreşle
birlikte büyük revaç gören sporlar›n baş›nda gelen binicilik sporunun Kayseri’de büyük ivme kazanmas›nda rol oynadı ve Hipodrom yar›ş lar›nda da
1960’l› y›llar›n sonuna kadar büyük popülerlik yaşad›ktan sonra kapandı. Öte
yandan 2008 y›l›n›n baş›nda Kayseri’de
atl› spor ve binicilik konusunda bilinç
oluşturmak, Kayseri’ye tesis ve sporcular
kazand›rmay› amaç edinen Kayseri Atl›
Spor Kulübü, Kayseri’nin 1135. derneği
olarak kuruluşunu yeniden gerçekleştirdi. Kayseri Atl› Spor Kulübü Kurucular›:
Başkan Oğuz Berk (Binicilik Federasyonu ‹l Temsilcisi); Başkan yard›mc›lar›:
Nevzat Seyok ve Tahir Nursaçan; Muhasip: Prof. Dr. Tayfur Bekyürek; Genel
Sekreter: Yahya Şahan; Üye: Orhan Elmaağaçl› ve Cemil Görücü’dür.
MUSTAFA CENGİZ

Kaynakça: Kara, TAB, s. 185-188.
YUSUF TURAN GÜNAYDIN

ATLI SPOR (OCAĞI) KULÜBÜ
Kayseri’de faaliyet gösteren Gençlik ve
Spor Kurumlar›n›n 6.s› olarak Atl› Spor
Ocağ›, Türk Silahl› Kuvvetlerinin katk›lar›yla 1934 y›l›nda 7’si bayan olmak üzere
40 üyeyle kuruldu. Yurt çap›nda önemli
derecelere imza atan Atl› Spor Ocağ›n›n
gelişmesinde Kayseri Atl› Spor Ocağ›
Öğretmeni Süvari Yüzbaş›s› Kemal Biner’in büyük hizmetleri oldu. Dönemin
Kayseri Valisi ve CHP ‹l Yönetim Kurulu
Başkan› M. Adli Bayman* (Eylül 1936May›s 1939), Kayseri Atl› Spor Ocağ›n›n

ATSIZ ELTİ HATUN
Muzafereddin Mahmud’un kızı olup bilinen son iki Danişmendliden biridir. Danişmendlilerin soy ağac›nda, Sivas Meliki
Nizameddin Yağ›basan’›n üç oğlu görülmektedir: Muzafferiddin Mahmud, Zahireddin ‹li ve Bedreddin Yusuf. Türkiye
Selçuklu Sultan› II. Rükneddin Süleyman
Şah zaman›nda uç beyleri olduğu, 1196’da
tahttan uzaklaşt›r›ld›ktan sonra, ‹stanbul’a giden I. G›yâseddin Keyhüsrev’i getirterek tahta ç›karmaya çal›şt›klar›n› ‹bn
Bîbî haber vermektedir. Soy ağac›nda,
Ahmed Nazif Efendi’nin* Kayseri valiliğinde bulunduğunu söylediği Muzaffe-
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reddin Mahmud’un iki çocuğundan birinin Ats›z Elti Hatun, diğerinin Sultan II.
G›yâseddin Keyhüsrev’in beylerinden Nizameddin Sührab olduğu görülmektedir.
Ats›z Elti Hatun’a ait öğrendiğimiz ikinci
bir kay›t, Kayseri’de kendi ad›na bir caminin; medresesi ve hamam› ile birlikte
yap›ld›ğ›d›r. Caminin kap›s› üzerinde bulunan kitabenin tarihi, H 607 (M 1211)’dir.
Bu tarih I. Gıyaseddin Keyhüsrev’le oğlu
I. İzzettin Keykavus’un saltanat değişikliğine rastlar. Kitabede banisinden “Sitte-i
Masume”, yani “‹ffetli Han›m” diye bahsedilmektedir. Halil Edhem Eldem*, Camii’nin 1335 y›l›ndaki depremde y›k›ld›ğ›n›, kitabede ad› geçen mimar taraf›ndan
onar›ld›ğ›n›, vakfiyesinden al›nt› yaparak
yazmaktad›r. Külliye, 1335 yılında onarıp
vakıflar bağlayan Gülük Şemseddin’in
isminden dolayı “Gülük” ismi ile anılmaktadır. Cami dikdörtgen plan üzerine
kurulu, mihrap önü kubbeli, tonozlu ve
32 kemer ayağ› üzerine oturtulmuştur.
Çini mihrab› Selçuklu mozaik çini mihraplar›n›n en güzellerindendir, turkuaz
olup, aras›nda ayetler yaz›l›d›r. Vak›flar
Genel Müdürlüğü ve Kayseri ‹l Müftülüğünün katk›lar›yla onar›lm›ş ve çat›s› bak›r levhalarla kaplanm›şt›r. Cami, Düvenönü Meydan›’n›n güneybat›s›ndaki mahalleye ad›n› vermiştir.
Danişmendlilerin camileri ve medreselerinin düz daml›, kil toprakl›, kesme taşla
örtülü, çörtenli ve çok kemerli olduğu,
zaman›m›za kadar gelen eserlerden anlaş›lmaktad›r. Türbeleri kitabesizdir. Çok
meşhur olanlar› d›ş›nda hanedan mensuplar›n›n kabirlerinin yerlerini bilemiyoruz. Ats›z Elti Hatun’un gömüldüğü
yer de belli değildir.
Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu), s. 66;
Yeğen, KTE, s. 44-45; H. Edhem, Kayseri (Göde), s. 60; ‹bn Bîbî, el-Evamir, C.I. s. 97-100,
135-139; Mükrimin Halil Yinanç, “Danişmentliler”, ‹A, C.III. 475; Turan, SZT, s. 296.
MUSTAFA KESK‹N

Cavit Avcı

AVCI, CAVİT
Öğretim üyesi, hekim (Develi, 1943–). ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi öğretim
üyesi. ‹lk ve Orta öğrenimini Develi’de
tamamlad›. ‹stanbul Üniversitesi T›p Fa-

kültesi’nden mezun oldu. Genel cerrahi
uzman› (1974), doçent (1980) ve profesör
oldu (1988). Amerika ve Fransa’da misafir öğretim üyesi olarak çal›şt›. Yay›nlanm›ş bilimsel makaleleri ve yay›nlar› bulunmaktad›r.
KADİR ÖZDAMARLAR

AVCILIK
Eski Türklerde avc›l›k faaliyetleri çok
önemliydi. Bulunduklar› yer ve yaşad›klar› doğal koşullar›n zorluğuna al›şmak
ve çocuklar› da ona göre yetiştirmek gerektiğinden, k›z ve erkek çocuklar›n› ok
atma, avlanma ve ata binme eğitimine tâbi tutarlard›. Selçuklu ve Oğuz Türkleri,
Küçük Asya’ya göç ettikleri zaman art›k
Müslüman olmuşlard›. Sahip olduklar›
kültürde baz› değişiklikler yapmakla beraber, temel örf ve âdetlerini terk etmemişlerdi. Baz›lar›n› ise ‹slam inançlar›na
göre yeniden düzenlediler. Selçuklu Devleti’ne ilk şeklini kazand›ran Tuğrul Bey,
Avc›l›k Teşkilat›n› resmî bir kurum haline
getirdi. Avc› Birlikleri kurdu; ordusunu
zinde tutmak için sürek avlar› tertip etti.
Av köpeklerinin yan› s›ra, yüzlerce pars
edindi, bunlar› avda kullandı. Baz› değerli parslar›n›, alt›n tasmalarla donattı.
Sultan Melikşah (Aral›k 1072–Kas›m
1092) ise avc›l›k konusunda dünyada ilk
bilimsel kitab› yazd›ran kişidir. Ava çok
merakl› olup av hayvanlar›n›n her şeyini
bilmek isterdi. Saray›ndaki vezirleri ve
şehzadeleri de bu yolda hareket ederler
ve çoğu zaman da bu av konusunu konuşurlardı. Bazen olur ki Sultan, yaz›lm›ş
olan kitaplar› yeterli ve bilimsel görmeyip daha mükemmelinin yaz›lmas›n› isterdi. Sultan Melikşah Felhak bin Mehmed’e bir kitap yaz›lma s›n› emretti.
Saydname-i Melikşah ad› verilen kitap
daha sonra yaz›lan pek çok Bazname’ye
(kuşçuluk, özellikle avc› kuşlar için yaz›lan eserler) kaynak oldu. Farsça yaz›lm›ş
olan bu eser, XIX. yüzy›lda Frans›zcaya
çevrilerek yay›mland›. Melikşah, Ebu Tahir Hatuni’ye av hayvanlar›n› ve avc›l›ğ›
inceleyen Şikâr-name (Avc›l›ğ›n Usul ve
Esaslar›) ismi alt›nda bir kitap daha yazd›rdı. Ne yaz›k ki bu kitap zaman›m›za

AVC

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

1940ʼlı yıllarda Kayseriʼde
avcı grubu (Merkez Avcılık
ve Atıcılık Derneği Arşivi)

kadar gelemeyip kaybolmuştur.
Bütün Türk boylar›n›n günlük hayat›nda
önemli bir yer tutan avc›l›k; Osmanl›
Devlet Teşkilat›’nda da resmî bir kurum
haline geldi. Ordu içinde “Avc› Birlikleri”
yer aldı. Av Halk›’n› oluşturan avc›lardan
Doğanc›lar, boz renkli doğan; Şahinciler
ak renkli doğan; Çak›rc›lar akbaba ve Atmacac›lar da atmaca eğitip uçurmaktad›rlar. Av Halk›’n›n başl›ca görevi çak›rdoğan, şahin ve atmaca besleyip eğiterek
av için haz›r bulundurmakt›. Devlet taşrada bu amaçla çiftlikler oluşturdu. Bunlardan biride Kayseri de bulunan DoğanŞahin-Çak›r Mukataas›’d›r. Çak›rc›baş›l›k Eylül-Ekim 1830’da lağvedilerek üzerlerindeki dirlikler, mukataa hazinesine
verildi ve bunlara tâbi taşralardaki Şahinci ve Çak›rc›lar›n da muafiyetleri kald›r›l›p kendileri de diğer köylüler gibi vergiye bağlanm›şlard›.
Avc›l›k konusu 1876 tarihli Belediyeler
Kanunu’nda ve 1882 Kara ve Deniz Avc›l›ğ› Nizamnamesi’nde de yer aldı. Ancak,
bunlar da yeterli olmadı. Avc›l›k konusuna çağdaş yaklaş›m, Cumhuriyet Döneminde oldu. Avc›l›k 1937 tarihli 3167 Say›l› Kara Avc›l›ğ› Kanunu ile küçümsenmeyecek bir ölçüde kontrol alt›na al›nmaya çal›ş›ldı. Bu kanuna göre av hayvanlar›n› koruma ve avc›l›k işlerini düzenleme görevi, Orman Genel Müdürlüğüne verildi. Cumhuriyet sonras› Kayseri’de avc›lar›n örgütlenmesi, 1938 y›l›nda
Kurucu Başkan Nihat Yahyabeyoğlu’nun
girişimleri sonucunda oluştu. Ad› Merkez Avc›l›k ve At›c›l›k olan bu derneğin
ilk Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri:
Mustafa Nihat Yahyabeyoğlu, Hac› Ak,

Hilmi Kantarc›, Haydar Gasp›ral›, Alaattin Bertmam, R›fat Kantarc›, Lütfi Mirap’t›r. Günümüze kadar sivil toplum örgütü görevini başar›yla sürdürdü. Üye say›s› 1980 y›l›ndan sonra 500 ile 1200 kişi aras›nda değişmektedir. Bölgedeki ilk
Avc› Eğitim Kursu, Dernek taraf›ndan
aç›ldı. Faaliyetleri aras›nda ağaçland›rma
çal›şmalar›; fidan dikimi ve tohumlama,
özellikle k›ş aylar›nda kar yağ›ş› sebebiyle doğada aç kalan hayvanlar› yemleme
gelmektedir. Üye olan her avc› 9. aydan
itibaren gittiği her bölgede pelit, badem,
kay›s› çekirdeği dikmektedir. Kayseri’nin
tarihî av alanlarının başında Sultan Sazlığı* gelirdi. Özellikle kış mevsiminde yaban ördekleri avlanırdı. Bazı avcılar buz
üzerine yaptıkları “evsin” denen küçük
kamuflaj kulübeciklerde günlerini geçirerek ördek avlar, bunların bir kısmını
satarak masraflarını karşılarlardı. Bu ördeklerin etinden yapılan arapaşı (arabaşı)
çorbası çok beğenilirdi. Sultan Sazlığı daha sonra doğal sit alanı ilan edilerek burada avcılık yasaklandı. Yine Uzunyayla’da devam etmekte olan bıldırcın avı
yapılırdı. Bir kısmının nesli tükenmiş ve
avlanması yasaklanmış olmakla birlikte
eski av hayvanlarında bazıları da şunlardı: Tilki, kurt, sansar, yörede “su iti” denilen su samuru kürkleri için avlanılırdı.
Kayseri ve civarında yasal av zamanlarında avlanan mevsimine göre belli başl› av
hayvanlar›: B›ld›rc›n, üveyik, keklik, tavşan, yaban domuzu, yeşilbaş, k›lkuyruk,
macarördeği, bozördek, suçulluğu olarak
say›labilir. Yap›lan bilinçli avc›l›kla birlikte Erciyes Üniversitesi bünyesinde hayat bulan projelere defalarca destek veril-
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di. ‹l Av Komisyonu ve diğer illerdeki
toplant›lara kat›larak hem Kayseri hem
de ‹ç Anadolu’yu temsil görevini başar›yla yerine getirmektedir. Ayr›ca üyelerine
eğitim faaliyetleri kapsam›nda yer alan
seminerler vermekte, bilgilendirici toplant›lar düzenlemektedir.
Kaynakça: Özbay Güven ve Gülten Hergüner,
“Türk Kültüründe Avc›l›ğ›n Temel Dayanaklar›”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, (1999), S. 5. Kayseri Merkez Avc›l›k ve
At›c›l›k Derneği.
YAYIN KURULU

Salih Avgın (Paşa)

AVGIN, SALİH (PAŞA)
Kayseri Milletvekili, tümgeneral (Kayseri, 1879 – Ankara, 1956–). Hüsrev Bey’in
oğludur. Harbiye Mektebinden mezun
oldu (1901). Yapt›ğ› komutanl›klar sonras› yüzbaş› rütbesine atand› (1909). Kayseri Redif Alay›, Boğazl›yan Redif Taburu
Bölük Komutan› oldu (1911). Binbaş› rütbesine atanarak (1916) 1917 y›l›nda Irak
Cephesinde tabur komutan› olarak göreve başlad›. 1918 y›l›nda ‹ngilizlere karş›
savaş›rken esir düştü. Yirmi beş ay Basra’da esaret kald›. 1921’de Anadolu’ya geçerek milli mücadeleye 3. Alay Kumandan› olarak II. ‹nönü ve onu takip eden
tüm savaşlara kat›ld›. Bu savaşlar›n akabinde albayl›ğa (1922), tuğgeneralliğe
(1932) ve tümgeneralliğe yükseldi (1934).
Seyhan da 7. Tümen Komutanl›ğ›ndan
Askerî Temyiz Mahkemesi Üyeliğine
nakledildi (1936). Bu görevdeyken emekli oldu (1938). ‹kinci Dünya Savaş› s›ras›nda Bal›kesir Askerî M›nt›ka Komutanl›ğ› görevinde bulundu (1940–1944).
‹kinci defa emekli edildi (1944). Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri ‹l Başkanl›ğ›
yapt›. VIII. Dönem seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Kayseri Milletvekili seçildi (1946). Kayseri’de kendi ad›n›
taş›yan bir okul yapt›rd›. Görevlerinde
gösterdiği üstün başar› nedeniyle; ‹ftihar
Madalyas› (1902), Muharebe Gümüş Liyakat Madalyas› (1916), ‹stiklal Madalyas›’yla ödüllendirildi (1926). Evlenmedi.
Ölmeden önce bütün varl›ğ›n› okul, cami
ve hay›r kurumlar›na bağ›şlad›.
Kay nakça: TBMM Arşivi, 23.07.1946 tarihli
Mazbata ve Özgeçmiş; TBMM Albümü, s. 161;

MSB Arşivi, Tümgeneral Bölümü, Şahsi Dosyas›
Kls. 5, Dos. 135; Cepheden Meclise, MSB Yay›nlar›, Ankara 1999, s. 335.
HÜLYA TOKER

AVGUNLU MEDRESESİ
Şehir merkezinde, Çifte Medresenin güney bat›s›nda, Mimar Sinan Park› içerisindedir. Aç›k avlulu, dört eyvanl› ve tek
katl› olarak yonu taş›ndan inşa edilmiştir.
Yap›m tarihi ve yapt›ran› gösteren herhangi bir kitabesi yoktur. Sözen, eseri mimari özelliklerine dayanarak XIII. yüzy›l›n ilk yar›s›na, Gabriel* ise XIII. yüzy›l
başlar›na, Tuncer ise kümbetten hareketle yap›y› XIII. yüzy›l ikinci yar›s› veya
üçüncü çeyreğinin sonlar›na tarihler.
Önkal ise kümbeti, medresenin plan› ve
karakterini de göz önünde tutarak XIII.
yüzy›l başlar› veya ilk yar›s›na ait olabileceğini belirtir.
1989 y›l›na kadar, harabe hâlinde olan
medrese, bu tarihten sonra onar›lmaya
başlanm›şt›r. Onar›ld›ğ› tarihe kadar, sadece ana eyvan›yla girişin yan›ndaki
kümbeti sağlam olarak bugüne kadar gelmiştir. Diğer bölümleriyse temel seviyesine kadar y›k›lm›şt›r. 1990 y›l›nda yap›lan restorasyon çal›şmas› sonucunda, yap›n›n bütün bölümleri tamamlanarak
ayağa kald›r›lm›şt›r.
Dikdörtgen planl› yap›n›n, kuzey cephe-

Avgunlu Medresesi - 1930ʼlu yıllarda
(A. Gabriel)
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si hariç diğer bütün cepheleri masiftir.
Cephelerde mazgal pencereler, içeride
öğrenci hücrelerine aç›l›r. Kuzey cephenin ortas›ndaki dikdörtgen taç kap›, beden duvarlar›ndan d›şar› doğru taş›r›lm›ş ve beşik tonozla örtülmüştür. Taç
kap›n›n yan duvarlar›nda basit silmeler
bulunmaktad›r. Kuzey cephenin bat›s›nda kare kaideli sekiz gövdeli kümbet,
d›ştan belirgin bir biçimde izlenebilmektedir. Taç kap›dan girildikten sonra
giriş eyvan›na ulaş›l›r. Giriş eyvan› beşik
tonozlu olup solunda, dikdörtgen planl›
bir odaya aç›lan kap›, sağ›nda ise kümbetin ziyaretgâh kat›na ç›kan karş›l›kl›
yerleştirilmiş merdivenler yer almaktad›r. Kümbetin kare kaideli cenazelik kat›na, bat›daki yan eyvan›n içine aç›lan
küçük bir kap›dan girilir. Beşik tonozla
örtülü cenazelik kat› kare planl›d›r. Giriş eyvan›ndan sekiz basamakl› bir merdivenle ulaş›lan ziyaretgâh kat›, eşit yüzey ler den olu şan se kiz gen plan l› d›r.
Üzeri, içten küçük bingilere oturan bir
kubbeyle örtülmüş olup d›ştan sivri piramidal külahl›d›r. Sekizgen yüzeylerde
bingilerin hemen alt›nda bulunan küçük
mazgal pencereler içeriyi ayd›nlat›r. Ziyaretgâh kat›nda k›ble yönünde basit bir
niş şeklinde mihrap yer al›r. Yap›n›n
sandukas› bulunmamaktad›r.
Kümbetin güneyinde, avlunun bat›s›nda
bulunan beşik tonozlu yan eyvan, avluya
kadar uzanmaktad›r. Bu eyvan›n karş›s›nda olmas› gereken diğer eyvan ise restorasyon s›ras›nda önü kapat›larak oda
şekline dönüştürülmüştür.
Aç›k avlu, giriş bölümü hariç üç yönden
revakla çevrilidir. Yan kanatlarda, dört
kare ayakla duvarlar aras›na at›lan beş
kemerli bir revak sistemi vard›r. Ana eyvan önünde ise iki ayakla, yanlarda öğrenci hücre duvarlar› aras›nda uzanan ve
ortadaki kemer aç›kl›ğ› ana eyvan aç›kl›ğ›yla ayn› olan, üç kemerli bir revak vard›r. Revaklar, avluya doğru yönlenen beşik tonozlarla örtülüdür. Revaklar› taş›yan kare ayaklar, sivri kemerlerle öğrenci
hücrelerinin duvarlar›na bağlanm›şt›r.
Avlunun bat› kanad›nda ayn› ölçülerde
dört, doğu kanad›ndaysa beş öğrenci

Avgunlu Medresesi - son durumu (2008) (H. Akbaş)

hücresi vard›r.
Avlunun güney kanad›nda bulunan ana
eyvan, avlunun tamam›n› kapsayan bir
görünümdedir. Buran›n üzeri, beşik tonozla örtülü olup avlu zemininden bir
basamak yukar›dad›r. Eyvan›n iki yan›nda, girişleri revaktan olan ayn› ölçülerde
dikdörtgen planl›, beşik tonozla örtülü
iki oda bulunmaktad›r. Avlu ortas›nda
yap›lan araşt›rmada havuz izine rastlanmam›şt›r. Giriş eyvan›n›n doğusunda bulunan konsol şeklindeki basamaklar çat›ya ç›k›ş› sağlamaktad›r.
Medrese içerisindeki kümbetin de kime
ait olduğu ve yap›m tarihi belli değildir.
Bununla birlikte medresenin hemen yak›n›ndaki Çifte Medrese ile aras›nda bir
bağlant› olduğu, Kayseri’nin XIII. yüzy›l
başlar›ndan itibaren d›şar› doğru bir
aç›lıma başlad›ğ› ve bu yüzy›l başlar›ndaki ilk yap›lar›n, surlar›n d›ş›nda inşa edildiği görülür. Bütün bunlar›n sonucunda
yap›n›n XIII. yüzy›l›n hemen başlar›nda
Çifte Medrese ile birlikte ayn› tarihlerde
inşa edildiğini söyleyebiliriz.
Medresenin yap›m tekniği ve kümbetin
üst örtüde sekizgen olarak belirtilmesi gibi hususlar dikkate al›n›rsa Çifte Medrese ile benzerlik taş›d›ğ› görülecektir.
Med re se nin is mi nin ne re den gel di ği
aç›kça belli değildir. “Avgun” veya “Ab-
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g›n” kelimeleri, Kayseri çevresinde su
kaynağ› veya su kale anlam›nda kullan›lmaktad›r. Buradan hareketle yap›n›n bulunduğu alanda bugün kurumuş su kaynağ› olduğunu, yap›ya da bu sebeple Avgunu isminin verildiğini baz› araşt›rmac›lar belirtir. Bu iddiay› bugün doğrulayacak herhangi bir iz yoktur. Gabriel ise
yap›n›n ismiyle Arg›n-Arg›nc›k ad› aras›nda ilişki kurar. Arg›n veya Argun’un
kelime anlam› bilinmemekle birlikte,
Moğol emîrlerinden biri ayn› ad› taş›maktad›r. Argun Han, Moğol hâkimiyeti
s›ras›nda, XIII. yüzy›l sonlar›nda, Anado lu’da gö rev yap m›ş t›r. An cak, bu
Medrese ile aras›nda ilişki olduğunu
gösterecek isminden başka bir bulgu
yoktur.
Abdulmecit Avşar

Eker Doğan Avşargil

Kaynakça: Abdullah Kuran, Anadolu Medreseleri, C. I, Ankara 1969; A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu); Gabriel, Türk An›tlar›; Albert Gabriel,
Monumental Turcs d Anatolia, C. I, Paris 1931;
Çakmakoğlu Kuru, Kayseri Mimarisi; Yeğen,
KTE; Ara Altun, “Avgunu Medresesi”, D‹A, C.
IV. s. 116; Hakk› Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara 1996; H. Edhem, Kayseri (Göde),
s. 82; Erkiletlioğlu, KT; Özdoğan, KTarihi; Kemaleddin Karamehmedağazade, Erciyes Kayserisi ve Tarihine Bir Bak›ş, Kayseri 1994; M. Sözen, Anadolu Selçuklu Medreseleri (2 cilt), ‹stanbul 1970; Mustafa Abicel, “Kayseri Merkez
Avgunlu Medresesi”, III. Vak›f Haftas› (4-9 Aral›k 1990), Ankara 1991, s. 237-254; O. C. Tuncer, Anadolu Kümbetleri, C. III, Ankara 1992;
Yasemin Demircan, Tahrir ve Evkaf Defterleri’ne Göre Kayseri Vak›flar›, Kayseri 1992.
OSMAN ERAVŞAR

AVKOVAN CELAL bk. CELÂL USTA

Tufan Doğan Avşargil

AVŞAR, ABDULMECİT
Gazeteci (Kayseri, 1969–). Aslen Doğu
Türkistanlıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini
Kayseri’de tamamladı. Erciyes Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümünden mezun oldu (1992). 1995 yılında Zaman gazetesinde gazetecilik mesleğine başladı. Sırasıyla Anadolu Haber, Kayseri Güneş ve Kayseri Haber gazetelerinde
Yazı İşleri Müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu. 2007 yılında haftalık Satırarası gazetesini çıkarmaya başladı. Kayseri Güneş gazetesi Yazı
İşleri Müdürlüğünü yürütmektedir. Aynı

zamanda haftalık Satırarası, aylık İstiklal
gazetelerinde Genel Yayın Yönetmenliği
görevini sürdürmektedir. Sarı basın kartı
sahibi, evli ve 3 çocuk babasıdır.
YAYIN KURULU

AVŞARGİL, EKER DOĞAN
Öğretim üyesi, hekim (Kayseri, 1945 – ‹zmir, 2007). ‹lk öğrenimini babas›n›n ilköğretim müfettişliği nedeniyle bulunduklar› farkl› şehirlerde tamamlad›. Orta
ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamlad›.
Ege Üniversitesi T›p Fakültesinden mezun oldu (1969). Gümüşhane Kale Sağl›k
Ocağ› Tabipliği ve Niğde Uluk›şla Hükümet Tabipliği görevlerinde bulundu. Ege
Üniversitesi T›p Fakültesinde ‹ç Hastal›klar› Kliğinde asistanl›ğa başlad› (1972).
Uzman olmas›n›n (1976) ard›ndan bir süre Gastroenteroloji Kliniğinde çal›şt›ktan
sonra Romatoloji Bilim Dal›na kat›ld›
(1979). Hematolojiyle ilgili doçentlik tezini tamamlayarak ‹ç Hastal›klar› Doçenti
unvan›n› aldı (1981). Profesör olmas›n›n
ard›ndan (1988), Ege Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Romatoloji Bilim Dal›nda başkanl›k görevini yürüttü (1993– 1998). Romatoloji
Araşt›rma ve Eğitim Derneğinin (RAED)
kurucu üyelerindendir. Ayn› Dernek’in
başkanl›ğ›n› da yaptı (2004– 2006). Evli
ve iki çocuk babas›yd›.
Eserleri: Uluslararas› dergilerde yay›mlanm›ş makaleleri, çeşitli yurt içi ve yurt
d›ş› kongrelerde sunulmuş çok say›da
bildirisi bulunmaktad›r.
Kaynakça: Ata Kat›, “‹z B›rakanlar”, P›narbaş›
Dergisi, (Mart-Nisan 2007), s. 13-14.
YAYIN KURULU

AVŞARGİL, TUFAN DOĞAN
Kayseri Milletvekili (P›narbaş›, 1925–).
Pazarören Köy Enstitüsünü ve Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsünü bitirdi. Kendi köyünde iki y›l ilkokul öğretmenliği
yapt›. Ayr›ca Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümünden mezun oldu (1950).
Kastamonu, Kayseri ve Giresun’da ‹lköğretim Müfettişliği ve Kayseri’de Halk
Eğitim Başkanl›ğ› yapt›. Alt› y›l boyunca
Kayseri P›narbaş› Kazas›’nda Belediye

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

Başkanl›ğ› yapt›. XIV. (1969) ve XVI. Dönem (1977) seçimlerinde Cumhuriyet
Halk Partisinden Kayseri Milletvekili seçildi. Ayn› zamanda Meclis Başkanl›k Divan› Üyesi oldu. Meclis’ten sonra Vak›flar Bankas› Genel Müdürlüğü Eğitim Bölümü Müşavirliği, Türk Traktör Kurumu
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tar›m Bakanl›ğ›nda dan›şman olarak çal›şt›. Uzun süredir Ankara Emekli Öğretmenler Derneğinin başkanl›ğ›n› yapmaktad›r. Evli ve
beş çocuk babas›d›r.
Eserleri: CHP’li Y›llar; Geç Yaz›lm›ş An›lar (1998); Gerçek Bir Yaşam Öyküsü
(2000); Yaşamak Seninle Güzel (2005)
Kay nakça: TBMM Arşivi, 13.10.1969 tarihli
Mazbata ve Özgeçmiş; Tufan Doğanavşargil,
Gerçek Bir Yaşam Öyküsü, Ankara 2007.

Bir Avşar kadını ve çadırı - 1909 (G. Bell)

YAYIN KURULU

AVŞARLAR
Oğuz Kağan soyundan Bozoklar’dan
olan Y›ld›z Han’›n büyük oğlu Avşar’›n
neslinden gelen en tan›nm›ş Türk boylar›ndan biridir. Avşar boyunun ad›, Kaşgarl› Mahmud (XI. yüzy›l) ve Fahreddin
Mübarek Şah’›n (XIII. yüzy›l baş›) listelerinde Afşar; Reşidüddin (XIV. yüzy›l baş›) ile ona dayanan Yaz›c›oğlu (XV. yüzy›l) ve Ebu’l-Gazi (XVII. yüzy›l)’nin listelerinde de “Avşar” şeklinde geçer. Moğol
‹stilas›ndan önceki vekâyi nâmelerde
Kaşgarl› ve Fahreddin Mübarek Şah’› teyiden Afşar şekline rastlanmaktad›r. XIVXVII. yüzy›llarda Anadolu’da her ikisi de
görülmekle beraber, Avşar şekli çok daha
yayg›nd›r. ‹ran kaynaklar›nda bu boyun
ad› XVI. yüzy›ldan itibaren sadece Afşar
şeklinde yaz›lmaktad›r. Bugün ‹ran’da bu
boya mensup oymaklar ve köylüler de
boylar›n›n ad›n› ayn› şekilde, yani “Afşar” olarak söylemektedirler.
Kaşgarl› ve Reşidüddin diğer Oğuz boylar› gibi, Avşarlar›n da damgalar›n› verdiler. Bundan başka Reşidüddin, Avşarlar›n kendilerine en yak›n diğer üç boy K›z›k, Beğdilli, Kark›n ile ortak olan totemlerinin tavşanc›l, şölenlerdeki (toy) ülüşlerinin (koyunun yemeleri için törece
kendilerine tahsis edilmiş k›sm›) sağ
umaca (k›s›m) olduğunu bildirmiştir. Yi-

ne ayn› müellife göre Avşar’›n manas›,
“çevik, vahşi hayvan av›na hevesli”,
Ebu’l-Gazi Han’a göre ise “işini çabuk
gören” demektir.
Oğuzlar›n ‹slamiyet’ten önceki tarihlerine dair rivayetlerde, Reşidüddin’e göre
hükümdar sülalesi ç›karm›ş Kay›, Eymür, Yaz›r ve Beydilli gibi beş boydan birinin de Avşar olduğu bildirilir. Oğuz Kağan soyundan gelen yirmi dört Oğuz boyundan pek az› tarih kaynaklar›nda yank›lar b›rakabilmişlerdir ki bunlardan biri
de Avşarlard›r. Avşarlar, Dede Korkut
destanlar›nda geçen Türkistan’da, Oğuz
Eli diye bilinen S›r-Derya Bölgesi’nde yaşarlard›. Avşarlar diğer Oğuz boylar›yla
birlikte Orta Asya’dan göç ederek Anadolu’nun çeşitli yerlerine, bu arada ‹ran,
Irak, Suriye, Afganistan ve Azerbaycan’a
yay›ld›lar. Büyük göçle birlikte HuzistanHorasan yoluyla Anadolu’ya, Irak ve Suriye’ye geldiler.
Avşarlar, diğer Oğuz boylar› gibi, X. yüzy›ldan itibaren Türkistan sahas›nda Müslümanl›ğ› kabul ettiler. Türk tarihinde,
Musul Atabeyliği (1127–1262), Huzistan
Afşar Beyliği (1155–1195), Karamanoğullar› Devleti (1250–1487), Germiyanoğullar› (1260–1431), Dulkadiroğullar› Devleti (1337–1515), Sevindik Han Afşar Beyliği
(1482–1535), Nadir Şah ve ‹ran’da Afşar
‹mparatorluğu (1736–1804) gibi devletler
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ve beylikler kurdular. Bunlardan başka
Akkoyunlu, Karakoyunlu, Ramazanoğlu,
Safeviler gibi Türk devletlerinde en etkili
Türk unsuru oldular. Ayr›ca Avşarlar,
Halep Türkmenleri, Danişmendli Türkmenleri, Boz-Ulus Türkmenleri, Yeni ‹l
Türkmenleri, Musul Türkmenleri gibi
topluluklar›n aras›nda yer aldılar.
Türkiye Selçuklular› Devleti Moğol ‹stilas› ile XIII. yüzy›lda y›k›ld›. XV ve XVI.
yüzy›l Osmanl› Tahrir Defterleri’nde Avşarlara ait pek çok yer ad› görülmektedir.
Bu yer adlar›ndan anlaş›ld›ğ›na göre Avşarlar, Anadolu’da Kay›lar’dan sonra
ikinci s›rada yer almaktad›r. Bu da Avşarlar›n Anadolu’nun bir Türk yurdu hâline
gelmesinde Kay› ve K›n›klar gibi, birinci
derecede rol oynad›klar›n› kesin bir şekilde göstermektedir. Tarihçi Yaz›c›oğlu’na göre Karamanoğullar›, Avşar Boyu’na mensuptur. Anadolu’da Avşar adl›
hâlâ yüzlerce yer ad› bulunmaktad›r.
1243 tarihinde cereyan eden Kösedağ Savaş›’ndan sonra Moğol hâkimiyetinin
Anadolu’ya yay›lmas› üzerine, Anadolu’dan Suriye’ye 40.000 çad›r Türkmen
göç etmişti. Bu Türkmenler, özellikle Kuzey Suriye’de pek yoğun bir topluluk teşkil etmişler ve pek geniş bir saha içindeki
siyasi hadiselere, göçlere ve parçalanmalara rağmen Bozok ve Üçok şeklindeki
eski il teşkilatlar›n› da korumuşlard›. Daha ziyade Halep, Antep ve Antakya bölgelerinde yaşayan bu Türkmenlerin Bozok Kolu’nu meydana getiren boylar›n
baş›nda Avşarlar gelir.
Türkiye’de ve ‹ran’daki Avşar Oymaklar›’n›n, Orta ve Bat› Anadolu’daki baz› küçük oymaklar müstesna olmak üzere,
hepsi bu ana koldan ayr›lm›şlard›r. Ayr›ca, Dulkadirli eli aras›nda ‹manlu Avşar›
adl› önemli bir Avşar kolu olduğu gibi,
Kozan yöresinde de kuvvetli bir Avşar
kolu vard›. Kuzey Suriye Avşarlar› ise
başl›ca üç aile taraf›ndan idare edilmiştir.
Bu aileler; Köpekoğullar›, Gündüzoğullar› ve Kut Beyioğullar› idiler. Bu ailelerden Köpekoğullar›n›n Antep bölgesinde,
Gündüzoğullar›n›n Amik Ovas›’nda, Kut
Beyioğullar›n›n da Halep bölgesinde yaşad›klar› anlaş›lmaktad›r.

XVI ve XVII. Yüzyıllarda Anadolu’da Avşarlar
Halep Türkmenleri: Akkoyunlu ve Safevi
devletlerinin Türk göçebe teşekküllere
dayan mas› dolay›s›yla, Anadolu’dan
‹ran’a göç eden Türkmen topluluklar›
aras›nda Avşarlar da vard›. Ancak yine de
XVI ve XVII. yüzy›llarda Anadolu’da Avşarlar›n yoğun bir şekilde Halep Türkmenleri içinde bulunduğu bilinmektedir.
XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›nda yap›lan tahrirde, Halep Türkmenleri aras›nda Köpekli
Avşar› ve Gündüzlü Avşar› boylar›yla
müstakil bir Avşar oymağ› görülmektedir.
XVI. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ise özellikle
oymaklar›n başlar›ndaki eski bey ailelerinin ortadan kalkt›ğ› görülmektedir. Bunun sonucu oymaklar›n baş›ndaki bey ailelerinin yerlerini obalar› idare eden ve
“Ağa” unvan›n› taş›yan Kethüda aileleri
aldı. Nitekim 1581 y›l›nda Avşarlar›n baş›nda Recep, Bahri ve Küçük Minnet adl› kethüdalar bulunuyordu. Bunlarda Recepoğullar› öyle bir nüfuz ve kudrete sahip olmuşlard› ki XVII. yüzy›lda Avşarlar
çok defa Receblü Avşar› ad›yla tan›nm›şlard›r. Bu Avşarlar›n daha XVI. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda Zamant› Irmağ› boylar›nda yaylaya ç›kt›klar› da bilinmektedir.
Avşarlar 1687 y›l›nda Avusturya’ya yap›lan sefere çağr›ld›klar› gibi, Recepoğullar› ile diğer bey ve kethüdalar›n idaresinde
1690 y›l›ndaki sefere de kat›lm›şlard›r.
Dulkadirli Avşarlar›: Dulkadirli eli aras›ndaki Avşarlar, asl›nda Kuzey Suriye
Avşarlar›’n›n bir kolu olup Kahramanmaraş, Kadirli (Kars), Yeni ‹l (Sivas) hatta Bozok (Yozgat) bölgelerinde dağ›lm›ş
bir hâlde bulunuyorlard›. Bu Avşarlar›n
en önemli kolu, ‹manlu Avşar› olup Maraş bölgesinde yaşamaktayd›. 16. yüzy›l›n
birinci yar›s›nda ‹manlu Avşarlar› yirmi
yedi obadan meydana geldiği görülmektedir. Bu obalardan bir k›sm› Suriye’de
k›şlamakta ve Maraş’›n muhtelif yerlerinde de yaylamaktayd›. XVI. yüzy›l›n ikinci
yar›s›nda ‹manlu Avşar› obalar›n›n çoğu,
yaylak veya k›şlaklar›nda ve Antep çevresindeki birçok köyde yerleşerek göçebe
hayat›n› terk etmişti.
Yeni ‹l Avşarlar›: Sivas–Gürün aras›nda
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yaşayan ve Yeni ‹l ad› verilen Türkmen
topluluğundaki Avşarlardan üç oba
(Boynu K›salu, Delüler, Sekiz) Köpeklü
Avşar›’na, diğerleri de (Bidil Avşar›, Tâifî
Avşar›, K›z›l Süleymanl›) ‹manlu Avşar›’na mensup bulunuyorlard›. Bunlardan
Bidil Avşar›, Yeni ‹l’in çözülmesi üzerine
bat›ya göç etmiş ve Ankara’n›n Balâ Kazas› içinde yurt tutmuştur. Ankara’n›n
Mugan Gölü yak›nlardaki bir yer, bu oymağ›n ad›n› taş›maktad›r.
Kozan (Sis) Avşarlar›: Yavuz Sultan Selim zaman›nda, 1519 y›l›nda Kozan yöresindeki Avşar Kolu yirmi sekiz obaya ayr›lm›şt›. Bunlardan birkaç› müstesna diğerlerinin çeşitli yerlerde çiftçilik yapt›klar› görülmektedir. Kozan (Sis) Avşarlar›n›n buraya 1375 y›l›ndaki Memluk fethi
sonucunda Suriye’deki ana Avşar topluluğundan gelmişlerdir. Çünkü Çukurova’n›n fethine Memluk ordusu yan›nda
Bozoklu ve Üçoklu Türkmenleri de kat›lm›şlard›. Fakat bu Avşarlar›, XVIII. yüzy›ldan itibaren Halep bölgesine gitmeyip
Çukurova’da k›şlamaya başlayan ve Zamant› Irmağ› k›y›lar›nda yaylayan Avşarlar ile kar›şt›r›lmamal›d›r. Bu sonuncular, daha sonraki yüzy›llarda yaşam›ş Halep Türkmen Avşarlar›’d›r.
XVIII ve XIX. Yüzyıllarda Anadolu’da ve
İran’da Avşarlar
Ana boyun as›l kal›nt›s› olan Halep Türkmen Avşarlar›n›n torunlar› çeşitli olaylara rağmen 1865’te F›rka-i Islâhiyye* gelinceye kadar güçlü bir oymak olarak Anadolu’da varl›klar›n› sürdürmüşlerdir.
1691’de Rakka bölgesine iskân› emredilen Türkmenler aras›nda baz› Avşar oymaklar› da vard›. Bunlar, Boz Ulus’un eski yurdunda kalan k›sm›na bağl› Avşarlar
ile Yeni ‹l’e mensup Avşar Oymaklar›’yd›. Rakka bölgesinde sonralar› Avşar Bucağ› denilen yerin, bunlar›n yerleştikleri
yöre olduğu bilinmektedir. Halep Türkmen Avşarlar› ise Recebelü Avşar›, Kara
Gündüzlü Avşar›, Bahrili Avşar› ve diğerleri olmak üzere dört beş oymağa ayr›lm›şt›.
Avşarlar XVIII. yüzy›ldan itibaren k›şlak
olarak Halep yerine Çukurova’ya gitme-

Avşar kadın ve çocukları - 1909 (G. Bell)

ye başlam›şt›. Bunlar›n Çukurova’daki
k›şlaklar› Ceyhan k›y›lar›ndayd›. Osmanl› Devleti’ni, Zamant› Irmağ› k›y›lar›nda
yerleşeceklerine inand›rm›ş olmalar›na
rağmen, yerleşmek şöyle dursun s›k s›k
komşu oymak ve köylerin hayvanlar›n›
sürmüşler, bazen de tüccar kafilelerini
basm›şlard›. Nitekim bu yüzden 1703 y›l›nda Rakka’ya sürüldülerse de fazla kalmay›p oradan Çukurova, Kayseri, Elbistan, Maraş yörelerinde bask›n ve yağmalara devam ettiler. Avşarlar 1856 y›l›nda
tekrar yerleştirilmeye çal›ş›ld›ysa da yine
başar› sağlanamad›.
‹ran’da Afşar Nadir Şah’›n K›rklu Oymağ›, Eberlü veya Gündüzlü Afşarlar›ndan
meydana gelmiştir. 18. yüzy›l›n ilk çeyreğinin sonlar›nda, yani Nadir Şah’›n ‹ran’da siyasi sahnede belirmeye başlad›ğ› s›rada Urmiye Gölü’nün bat›s›nda Selmas
ile Uşniye aras›nda bulunan Urmiye şehri ve bölgesi, Avşarlar›n kalabal›k bir hâlde yaşad›klar› yurtlar›ndan biriydi. Burada ilk defa ‹manlu Avşar› yurt tutmuştu.
Urmiye Avşarlar›’n›n diğer oymaklar›
Gündüzlü ve Araşlu Avşarlar›’d›r. Bunlar
da buraya Kûh-› Gîlûya’dan gelmişlerdi.
Urmiye Avşarlar›n›n tarihi, geçen yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Avşar’›n Mahmutlu
Oymağ› Boybeyi ailesinden Mirza Reşid
taraf›ndan yaz›lm›şt›r.
Hamse Avşarlar›: Hamse, Kazvin ile Zencan aras›ndaki idari bölgede yaşam›şlard›r. Bu idari bölgenin merkezi de Zencan
şehriydi. Alt› bölük kazadan meydana gelen bu idari bölgede Avşarlar, bilhassa
Kazvin’in güneybat›s›ndaki yöreden baş-
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lay›p Say›nkale ve Sultaniye’ye kadar
uzanan yerlerde ve kuzeydeki Yukar› Tarum ve Aşağ› Tarum’da hatta Halhal çevresinde yoğun bir şekilde yaşamaktayd›lar. Bunlara genellikle Hamselü Avşar›
denilirdi. XVIII. yüzy›la ait kaynaklarda,
buray› idare eden Avşar beyleri Hamselü,
Tarumî ve Halhalî lakaplar›yla an›lmaktad›r. Hamse Avşarlar›’n›n çoğunun
Eberlü Oymağ›’ndan olduğu bilinmektedir.
Horasan Avşarlar› ise Şah Tahmasb Devrinde Horasan’da Herat’›n güneydeki Esfüzar bölgesi ile Sistan’daki Ferah bölgesi, Avşar beyleri taraf›ndan idare edilmişti. As›l Horasan Avşarlar›, Şah Abbas
(1587–1628)’›n Kûh-› Gîlûya’dan Ebîverd
s›n›r bölgesine sürdüğü Gündüzlü ve
Araşlu oymaklar›na mensup obalard›.
Anlaş›ld›ğ›na göre Nadir Şah’›n ad›n› duyurduğu günlerde bu adlar ortadan kalkm›ş ve onlar›n yerini Köse Ahmedlü ve
K›rklu alm›şt›r. Nadir Şah’›n da bunlardan K›rklu Obas›’ndan olduğu bilinmektedir. Bu kalabal›k Avşar topluluklar›ndan başka Huzistan’da (Gündüzlü’den)
Kûh-› Gîlûya’da ve Fars’ta Kâzerûn bölgesinde çok daha az nüfuslu Avşar Oymaklar› vard›. XVIII. yüzy›l›n ilk çeyreğindeki ‹ran Avşarlar›’n›n dağ›l›ş›na ait
bu tablonun pek değişikliğe uğramadan
zaman›m›za kadar devam ettiği söylenebilir.

Avşarlar hakkında hazırlanmış
kitaplardan biri

Son Dönemde Avşarlar
Osmanl› Devleti, Çukurova’da yüzy›llard›r süren bunal›m› sona erdirmek ve bölgedeki konargöçer Türkmenleri yerleşik
hayata geçirmek, burada önemli bir güç
hâline gelen derebeylerini, özellikle Avşarlar›n güç ve destek verdiği Kozanoğullar›’n› y›k›p merkezî idareye bağlamak istiyordu. Yüzy›llard›r boş ve harap araziyi
tar›ma açmak ve bölgeyi şenlendirmek
için F›rka-i Islâhiyye ad›yla bir askerî güç
ve birlik oluşturmuştu. Bu harekât›n baş›na askerî işlerden sorumlu Derviş Paşa
ve idari işlerden sorumlu olarak Ahmed
Cevdet Paşa görevlendirilmişti. Bu harekât Ahmed Cevdet Paşa’n›n Mâruzât adl› eserinde ayr›nt›l› olarak anlat›lm›ş olup

Yusuf Halaçoğlu taraf›ndan günümüz
Türkçesine çevrilmiş ve yay›mlanm›şt›r.
Nihayet ‹stanbul’dan 1865 y›l›nda Çukurova’ya gönderilen F›rka-i Islâhiyye, onlar› k›şlak veya yaylaklar›ndan birinde
yerleşmeye mecbur b›rak›nca, Avşarlar
yaylaklar›nda yerleşmek istediklerini bildirdiler. Fakat bu s›rada yaylaklar›na
Kafkas muhacirleri yerleştirildiği için
pek verimsiz topraklarda yerleşmek zorunda b›rak›ld›lar. Avşarlar, 1865’te Kayseri’nin P›narbaş›, Tomarza, Sar›z Kazalar›’yla bunlara bağl› yetmişten fazla köye
yerleştiler. Bunlar eski oymak teşkilatlar›n› hâlâ unutmuş değildir. Bugün söz konusu bölgelerde yüzden fazla Avşar köyü
mevcuttur.
Avşarlar›n ac› ve üzüntülerini ağ›t ve bozlak şeklindeki ezgilerle dile getirdikleri
bilinmektedir. Bozlak, Avşarlar taraf›ndan söylemekte olan ve onlar›n musiki
hayatlar›na son derece hâkim olmuş,
kahramanl›k maceralar›n› anlatan türküleridir. Onlar›n ad›n› taş›yan bir Avşar
bozlağ›, özellikle Yozgat ve K›rşehir yörelerinde okunur. “Avşar Beyleri” türküsü ise Burdur, Antalya, Denizli ve Muğla
bölgesinin en sevilen türkülerinden biri
olarak söylenir. “Avşar Zeybeği” ayn› yörelerde, “Avşar Halay›” ise K›rşehir, Yozgat ve Keskin yörelerinde oynanmaktad›r. Avşarlar, büyük Türkmen şairi Dadaloğlu’nun* da Avşar Boyu’ndan olduğunu
bilirler ve Dadaloğlu hikâyesi, Avşarlar
aras›nda türkü ve bozlaklar›yla söylenir
olmuştur.
1865’te F›rka-i Islâhiyye harekât› s›ras›nda Avşarlar; Çukurova, Halep, Sivas, Malatya, Hatay, Kayseri, P›narbaş›, Tomarza, Sar›z, Uzun Yayla, Adana, Maraş, Osmaniye, Develi, Afşin, Elbistan, Kozan,
Bozok (Yozgat) bölgeleri ve çeşitli yaylaklara yay›lm›şlard›. Bu konu Adnan
Menderes Kaya’n›n Avşar Türkmenleri
adl› eserinde ayr›nt›l› olarak verilmiştir.
Bu süreçte Avşarlar›n bir k›sm› şehirlere
yerleşirken bir k›sm› da yaşamlar›n› konargöçer olarak yaylaklarda sürdürmeye
devam etmektedir. Türk kültürüne uygun
olarak hayvanc›l›k, yaylac›l›k, binicilik,
dokumac›l›k, çiftçilik, avc›l›k gibi uğraş-
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larla diğer göçebe Türkmenler gibi, yaşamaya devam etmişlerdir. Örf ve âdetlerine bağl›l›klar›n› uzun müddet koruyabilmişlerdir.
XIX. yüzy›l boyunca, Çukurova, Amik
Ovas›, Binboğa Dağlar›, Erciyes, Uzun
Yayla, Sivas ve Malatya’ya kadar uzanan
bölgelerde konargöçer biçimde yaşayan
Avşar topluluklar›, 1865 y›l›nda, bugünkü
Kayseri’nin P›narbaş›, Sar›z ve Tomarza
taraflar›na ve Adana’n›n Tufanbeyli havalisine zorunlu olarak iskân edilmişlerdir. Avşarlar›n bir k›sm› da bu iskân s›ras›nda, daha önce yaşad›klar› yerlere yerleşmişlerdir. Bugün Avşarlar; Adana, Kozan, Kadirli, Tufanbeyli, Elbistan, Afşin,
Maraş, Göksun, And›r›n, Geben, Kayseri, P›narbaş›, Tomarza, Develi, Sar›z, Gürün, Yozgat vb. yerlerde, 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren yerleşik hayata geçerek yaşamaktad›rlar.
Kay nakça: Adnan Menderes Kaya, Avşar Türkmenleri, Geçit Yay., Kayseri 2004, s. 24-250;
Ahmet Cevdet Paşa, Mâruzât, hzl. Yusuf Halaçoğlu, Çağr› Yay., ‹stanbul 1980, s. 1-241; Ahmet Refik Alt›nay, Anadolu’da Türk Aşiretleri,
Enderun Yay., ‹stanbul 1989, s. 82 vd.; Ahmet
Zengi Özdemir, Avşarlar ve Dadaloğlu, Ürün
Yay., Ankara 2007, s. 37-40, 415-437; Ahmet
Zengi Özdemir, Öyküleriyle Ağ›tlar (2 cilt),
Kültür Bakanl›ğ› Yay., Ankara 2001-2002;
Emir Kalkan, Kayseri ve Yöresi Ağ›tlar›, Kültür
Müdürlüğü Yay., Kayseri 1992, s. 1-245; Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi,
TTK Yay., Ankara 1993; F. Sümer, Oğuzlar
(Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilât›-Destanlar›, Türk Dünyas› Araşt›rmalar› Vakf› Yay., ‹stanbul 1999, s. 270-300; F. Sümer, Safevî Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türkleri’’nin Rolü, TTK Yay., Ankara 1992, s. 15203; Faruk Sümer, “Avşar”, ‹slam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakf› Yay., ‹stanbul 1991, C.
IV, s. 160-166; Mustafa Keskin, “Kayseri Yöresindeki Aşiretlerin ‹skân› Hakk›nda”, I. KAYTAM Sempozyumu Bildirileri, Kayseri 1997;
Oktay Mert, Dadaloğlu Bütün Şiirleri, Bem Koza Yay., Ankara 1997, s. 5-132; Refet Yinanç,
Dulkadir Beyliği, TTK Yay., Ankara 1989; Tahir
Kutsi, Dadaloğlu, Toker Yay., s. 7-188; Tufan
Gündüz, Anadolu’da Türkmen Aşiretleri (Bozulus Türkmenleri 1540-1640), Ankara 1997, s.
9-165; Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzy›lda Osmanl› ‹mparatorluğu’nun ‹skan Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, TTK Yay., Ankara 1991,
s. 11-144.
REMZİ KILIÇ

AV TAN, LEVENT
Öğretim üyesi, hekim (Develi, 1960–). ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi öğretim
üyesi. ‹lkokulu Yahyal›’da, orta öğrenimine Mersin’de başlay›p ‹stanbul Kültür
Kolejinde tamamlad›. Ayn› Fakültede
Genel Cerrahi Uzman› (1992-1997), Doçent (1998) ve Profesör oldu (2005).
Amerika ve Fransa’da misafir öğretim
üyesi olarak çal›şt›. Yay›nlanm›ş bilimsel
makaleleri ve yay›nlar› bulunmaktad›r.
YAYIN KURULU

AYAKCAKLI CAMİİ (Büyük Çeşme Mescidi)
Tavukçu Mahallesi, Bayram Sokağ›, 17
numaradad›r. Ayakcakl› Camii, alt k›sm›nda iş yerleri bulunan yap›n›n ikinci
kat›nda bulunmaktad›r. Avlusu ve son
cemaat mahalli yoktur. Sonradan yap›lan
ve malzemesi metal olan minber minaresi mevcuttur.
Görünen üst örtü betonarmedir. Giriş
doğu yönündeki tek kap›dan yap›lmaktad›r. Mescidin kitabesi yoktur.
Mescidin harimi yamuk planl› olup, düzgün olmayan bir dikdörtgen plandad›r.
Güneyinde mihrap üzerinde bas›k bir
pencere, doğuda bir, kuzeyde de iki penceresi vard›r. Bat›s› kapal›d›r. Binaya giriş doğudaki on basamakl› merdiven ve
bu cephedeki kap›dan gerçekleşir (bu
merdiven sebebiyle “Ayakcakl›” tabir
edilmiştir). Bu kap›, orijinal yap›da ahşap
ve tek kanatl›d›r.
Üst örtü içeridedir ve ahşap kirişler görülmektedir.

Ayakcaklı Camii (C. Arslan)
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Mihrap beyaz mermerden yap›lm›şt›r,
içeriye doğru fazlaca girintili ve yuvarlak
kemerlidir. Aln›nda bozuk bir sülüs yaz›yla kabartma olarak mihrap ayeti vard›r
Mescidin mahfili mevcut değildir.
Ayakcakl› Camii’nin giriş kap›s› önündeki sahnl›ktan sonra dönerek devam eden
yirmi üç basamakl› taş merdivenle damdaki demirden yap›lma minber minareye
ç›k›l›r. Süs unsuru bulunmamaktad›r.
Yap›n›n orijinal yap›s› onar›mlar sonucu
bozulmuş, betonarme bir yap› görünümü
kazanm›şt›r.
Kaynakça: Özkeçeci, Cami ve Mescidler, s.20.
CELİL ARSLAN

AYANLAR
Kelime olarak bir memleketin, bir bölgenin, bir kasaban›n veya bir s›n›f›n ileri gelenleri hakk›nda kullan›lan bir tabirdir.
Arapça göz anlam›na gelen “ayn” kelimesinin çoğulu olan ayan; eşraf, vücuh
ve erkân ile eş anlaml›d›r. Özellikle halk›n gözünde soy, sop ve itibarca sivrilmiş
olanlar için kullan›lm›şt›r.
Osmanl›larda XVI. ve XVII. yüzy›llarda
ayan kelimesiyle ileri gelen kimseler kastedilmektedir. XVIII. yüzy›lda da resmî
ayanlardan başka, şehir ayan› veya şehirlerin ileri gelenleri “ayan-› vilayet” olarak
adland›r›lan zümre mevcut olup, XVI.
yüzy›la nazaran daha kuvvetli durumdayd›lar. XVIII. yüzy›la gelinceye kadar her
şehir ve kasabada bulunan birtak›m nüfuzlu ailelere, eşraf veya ayan denilirdi.
Merkezî hükümet, ayan ve eşraf› daima
halk ile hükümet aras›nda arac› bir zümre olarak kabul etmiştir. Sadece Müslümanlar aras›nda değil, H›ristiyanlar aras›nda da zengin, nüfuzlu kimseler veya
papazlar mahallî cemaatin, hükümet karş›s›nda mümessili say›lm›şlard›r.
Osmanl›larda taşran›n yönetimi XVI.
yüzy›l sonralar›na kadar doğrudan doğruya merkezden tayin edilen beylerbeyi
ve sancakbeyi taraf›ndan yap›lmaktayken, bu dönemde çeşitli sebeplerle şehir
ve kasabalarda Ayanlar da görülmeye
başlanm›şt›r. Şehir ileri gelenleri anlam›nda ayan ve eşraf-› belde tabiri eskiden
beri kullan›lmakta ise de şehir ve kasaba-

larda devlet ile halk aras›ndaki münasebetleri düzenleyen, halk›n reyi ile seçilen
ayanl›k ilk defa XVII. yüzy›l›n sonlar›nda
uygulanmaya başlanm›ş, XVIII. yüzy›l
başlar›ndan itibaren birçok sancağa merkezden gönderilmek yerine yerli ailelerden idareciler tayin edilmiştir.
Osmanl› tarihinde ayan ad›yla an›lan
zümre, yerli halktan ve Türk kökenli
olup devletin zay›f durumundan istifade
ederek zengin olma ve idari işlere kavuşabilme f›rsat›n› elde edebilmişlerdir.
Ayanlar, başlang›çta hükümetçe görülecek işlerde, bunlar›n devlet üzerinde hiçbir tesir ve nüfuzu bulunmamakla beraber, bulunduklar› mahallin ileri gelenlerinden olduklar› için icap ettiğinde kendilerinden istifade edilirdi. XVII. yüzy›l›n
sonlar›ndan itibaren ve XVIII. yüzy›l boyunca devlet ile halk aras›nda asker sağlanmas›, vergi dağ›t›m› ve toplanmas›,
zahire, hayvan temini konular›nda arac›
olan ve halk›n isteğiyle seçilmesi gerekirken, bu kural d›ş›nda, özellikle şeh rin
ileri gelenlerini kendi taraf›na çekerek
bu görevi ele geçiren bir zümredir. Osmanl› Devleti’nin klasik çağ›nda müesseseler görevlerini lay›k›yla yapt›klar›
için, Ayanlar›n toplum içindeki nüfuzu,
oturduğu yerleşim merkezinin d›ş›na
ç›kmazd›. Ancak XVI. yüzy›l›n ikinci ya-

Ayanlardan Zennecioğullarına ait yıkılmış
olan konağın çizimi (N. Çakıroğlu, Kayseri
Evleri, 1952)
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r›s›ndan itibaren memleketin idaresinde
birtak›m aksakl›klar›n ortaya ç›kmas›
üzerine önem kazanmaya başlam›şlar ve
bu devrede halk ile devlet aras›ndaki işlerde arac› ve iş takipçisi olarak faaliyet
göstermeye başlam›şlard›r. 1559 tarihinden sonra Anadolu’ya yay›lan kap› kullar›nın, diğer askerlerin ve emeklilerin murabaha (faizcilik) iltizam (Devletin alacağ›
vergileri peşin ödeyerek halktan vergi toplama) yoluyla iktisadi yönden güçlenerek
ayan aras›na kat›lımlar› bu zümreye bir
hareket getirmiştir. Böylece Ayanlar, bir
taraftan iltizama kat›larak ve köylüye faizle para vererek servet ve toprak kazan›rlarken diğer yandan suhte (medrese
öğrencisi) ve levent isyanlar›nda ehl-i örfe karş› asileri destekleyerek sosyal nüfuzlar›n› artt›rm›şlard›r.
Ayan, yerel kökenli veya yöre d›ş›ndan
olabiliyor, hem reaya hem de askerî s›n›ftan gelebilmektedir. Her yörenin önde
gelen tüccar ve diğer sermaye sahiplerinin asar›ndan, molla ve müftü gibi ulema
kesiminden, yörenin vak›f gelirleriyle yaşayan eski ailelerinden ya da devletin atad›ğ› vali, kad› veya askerî birlik komutanlar› aras›ndan ç›kabiliyordu. Örneğin
Bağçecizade el-Hac Mustafa Ağa, Kad›oğlu ‹smail, Talasl›zade Mehmet... gibi.
Ayan zümresi, XVI. as›rdan sonra yeni
şartlar alt›nda gittikçe önem kazandı.
Devlet, reayay› ve vergi kaynaklar›n› korumak kayg›s›yla bunlardan asayiş, vergi
tahsili ve hatta asker toplama işleri konusunda ve diğer bazı ihtiyaçlar›n› da karş›lamak için nüfuz sahibi yerli ailelerden
geniş ölçüde yararlanmaya başladı. Ayanlar’›n bütün bu işleri yapabilmeleri, –yerlerini garantilemek için çal›şmalar›– ve
diğer kuvvetli ailelerle mücadele edebilmeleri için hat›r› say›l›r derecede servetlerinin olmas›n›n yan› s›ra, asker de beslemek zorunda kald›lar. Bunlar›n beslenme
masraf›n›n da halka yüklenmesi sonucunda şikâyetler ortaya ç›kmakta gecikmemiştir. Çünkü ayanlar XVIII. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra devlete ait olmas› gereken mirî arazinin hepsini kontrolleri alt›na aldılar. Dönemin resmî yaz›şmalar›nda kendileri için zaman zaman derebeyi

tabiri kullan›lan bu aileler, siyasi nüfuz ve
kudreti ellerinde bulundurmaya başlam›şlard›r. Hatta Kayseri Sancağ› Mutasarr›fl›ğ›na tayin edilen mutasarr›flar herhangi bir nedenle görev yerine gelinceye
kadar idari işleri yerine getirmek için sancağ›n ileri gelenlerinden birini mütesellim
olarak atanmas›n› isteyebilirdi.
‹şte bu şekilde mütesellim olarak atananlar, genellikle yerli halktan olup usulsüz
olarak toplad›klar› vergilerle zengin olmuşlar ve ayanl›klar› ele geçirmişlerdir.
Örneğin, 1780 tarihinde Kayseri’de 1776
tarihinden itibaren ayanl›k ve ağatl›k yapan K›ğlamaz oğlu Ali ve Bektaş oğlu
Mehmed fukara ahaliden, vüzeraya sarf
edeceğiz diye 15.000 kuruş toplam›şlard›r. Yap›lan şikâyetler sonucunda Mustafa Paşa ve Kad› naibine gönderilen fermanda bu paran›n eski sahiplerine tekrar
dağ›t›lmas› istenmiştir.
Bazen de ayanlar aras›nda nüfuz mücadeleleri olmakta ve bundan dolay› halk
da ikiye bölünebilmekteydi. Ayan olanlar
genellikle mütesellimlikleri elde etmekte
ve devaml› olarak bu görevi ellerinde tutmaktayd›lar.
1833 tarihine kadar devam eden ayanl›k,
bu tarihten sonra önemini kaybetmeye
başlam›ş ve birçoğu redif askerî teşkilat›nda görev alarak zamanla ortadan kalkm›şlard›r.
1774 –1792 y›lla r› ara s›nda ki Kay se ri
ayanlar› şunlard›r:
1774 Torunağazade el-Hac Osman Ağa;
1774 Zennecizade es-Seyyid Mustafa;
1775 Emir Ağa; 1775 Bektaşzade es-Seyyid Mehmed Ağa; 1775 K›ğlamazzade esSeyyid el-Hac Ali Efendi; 1777 Zennecizade es-Seyyid Ahmed Ağa; 1778 Talasl›
oğlu Mehmed; 1786 Emir Ağazade esSeyyid Mehmed Emin Efendi; 1786 Bekir
Ağa; 1786 es-Seyyid Hamid Ağa; 1786
Güpgüpzade es-Seyyid Ebubekir Ağa;
1786 Hüsnüzade es-Seyyid Mehmed Hadi Ağa; 1789 Zennecizade Seyyid Sad›k;
1789 Bektaş oğlu Feyzi; 1792 Âyân-› Mütesellim Ali Ağa.
XVIII. yüzy›lda gerek Ayanlar gerekse
yerli aileler, şehir hayat›nda diğer zümrelere göre daha aktif ve sözleri geçer du-
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rumdayd›. Bu yerli ailelerin baz›lar› önce
mütesellim sonra ayan olduklar› gibi, bazen de önce ayan iken sonra mütesellim
olanlar› da çoktur. Her ne şekilde olursa
olsun art›k şehir hayat›nda Enderunlu yerine, yerli ailelerden oluşan ve Türk özüne dayal› bir yönetici zümre oluşmuştur.
Tanzimat’tan sonra uğrad›ğ› isim değişikliklerine rağmen ayanlar, Cumhuriyet
Dönemi de dâhil olmak üzere yak›n zamana kadar ‹stanbul’da Meclis-i Mebusana, Ankara’da Türkiye Büyük Millet
Meclisine ve taşrada belediye meclislerine temsilciler göndererek değişik siyasi
partilerin özellikle mahallî yönetimlerinde görev alarak ziraat, ticaret ve sanayi
cemiyet ve odalar›n›n idaresinde etkili
olmuşlar, Türk siyasi, sosyal ve iktisadi
hayat›ndaki rollerini ve önemlerini devam ettirmeyi başarm›şlard›r.
Mehmet Takyittin Ayata

Abdullah Ayata

Kaynakça: Ahmet Gündüz, XVIII. Yüzy›l›n Son
Çeyreğinde Kayseri (1775-1800), (Bas›lmam›ş
Doktora tezi), EÜSBE, Kayseri 1998; ‹hsanoğlu
(Ed.), Osmanl› Devleti; Halil ‹nalc›k, “Osmanl›
‹mparatorluğu’nda Kültür Teşkilat›”, Türk Dünyas› El Kitab›, C. I, Ankara 1992; ‹. Hakk› Uzunçarş›l›, “Âyân” mad., ‹A, C.II. s. 41-42; ‹brahim
Y›lmazçelik, XIX. Yüzy›l›n ‹lk Yar›s›nda Diyarbak›r, Ankara 1995; J.H. Mortdman, “Derebeyi”
mad., ‹A, C. III; Mithat Sertoğlu, Osmanl› Tarih
Lügati, Enderun Kitabevi, ‹stanbul 1986; Özcan
Mert, “Âyân” mad., D‹A C. IV. s. 195-198; Özcan
Mert, XVIII ve XIX. Yüzy›llarda Çapanoğullar›,
Ankara 1980; Şevket Pamuk, 100 Soruda Osmanl› Türkiye ‹ktisat Tarihi (1500-1914), ‹stanbul 1993; Yaşar Yücel, “Osmanl› ‹mparatorluğunda Desantralizasyona Dair Gözlemler”, Belleten, XXXVIII (Ankara 1974), S. 152; Yücel Özkaya, “XVIII. Yüzy›l›n ‹lk Yar›s›nda Âyânl›klar”,
Belleten, (Ankara 1978), S. 168; Yücel Özkaya,
“XVIII. Yüzy›lda Ç›kar›lan Adaletnamelere Göre Türkiye’nin ‹ç Durumu”, Belleten, XXXVIII
(Temmuz 1974), S. 151; Yücel Özkaya, “XVIII.
Yüzy›l›n ‹lk Yar›s›nda Yerli Akçeleri Âyânl›klar›
Ele Geçirilişleri ve Büyük Hanedanl›klar›n Kuruluşu”, Belleten, (Ankara 1978), S. 168; Yücel
Özkaya, Osmanl› ‹mparatorluğu’nda Âyânl›k,
Ankara 1977; Yücel Özkaya, XVIII. Yüzy›lda Osmanl› Kurumlar› ve Osmanl› Toplum Yaşant›s›,
KTB Yay., Ankara 1985.
AHMET GÜNDÜZ

Mustafa Aydoğan

AYATA, ABDULLAH
Yazar, öğretmen (Tomarza, 1958–). Gazi
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Ta-

rih Bölümünden mezun oldu (1992). Mezuniyet sonrası öğretmenliğe başlad›.
Eserleri: An›larda Son Ermeni (2004);
Kartallar Kafese S›ğmaz (2007); Horkut
(2008)
Kaynakça: Kayseri Salnamesi, Almanak 20062007, hzl. ‹rfan Birol ve Murat Yerlikhan, Kocasinan Belediyesi Kültür Yay›n›, Kayseri 2007.
YAYIN KURULU

AYATA, MEHMET TAKYİTTİN
Yazar ve eğitimci (Develi, 1890 – 29
Ekim 1937). Reji Müdürü Süleyman Vehbi Bey’in oğludur. ‹lk öğrenimini Develi’de yapt›ktan sonra Ankara Erkek Öğretmen Okulunu bitirdi. Birinci Dünya
Savaş›’n›n ç›kmas› üzerine cepheye gitti.
Döndüğünde Develi’de öğretmenlik ve
Kayseri Maarif Müdür Vekilliği yapt›.
Kayseri ‹l Genel Meclisi Üyeliğine seçilerek bu görevde uzun y›llar çal›şt›. ‹kinci
Meşrutiyet y›llar›na rastlayan ilk dönemde Develi Lisesi binas›n›n asl› olan ortaokulun yap›m›na öncülük etti ve yap›m›n› bitirdi. Kayseri’de ç›kan Misak ve Kayseri gazetelerinde sorumlu müdür ve yazar olarak önemli hizmetlerde bulundu.
Avanos Tekel memuru iken vefat etti.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 157.
YAYIN KURULU

AYATA, SENCER
Öğretim üyesi, sosyolog (‹stanbul,
13.08.1949–) Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğretim üyesi. Ayn› üniversitede yard›mc› doçent (1984),
doçent (1988) ve profesör oldu (1993).
Pek çok uluslararas› dergilerde yaz›lar›
yay›mland›. Müşterek kitaplara bölümler
yazd›. Ayr›ca uluslararas› toplant›larda
bildiriler sundu.
YAYIN KURULU

AYDINLAR bk. TAVLUSUN
AYDINLAR OCAĞI bk. KAYSERİ
AYDINLAR OCAĞI
AYDOĞAN, MUSTAFA
Gazeteci (Felâhiye, 1960–). ‹lkokulu
Kayseri Güventürk, ortaokulu ve liseyi
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Kayseri Fevzi Çakmak Lisesinde bitirdi.
Kayseri Olay gazetesinde muhabir olarak
gazeteciliğe başlad› (1985). Ayn› gazetede
yaz› işleri müdürü olarak görev ald›
(1990). Sabah ve Fotospor gazetelerinin
Kayseri temsilciliğini yapt›. Kayseri Ak›n
günlük gazetesinde haber müdürü olarak
çal›şt› (1990–1992). Haftal›k Kayseri
Manşet dergisini ç›kard›. Kayseri Mega
Fm ve Klas Fm radyolar›n› kurdu. Kayseri Deniz Postas› gazetesinde genel yay›n
müdürü olarak görev yapmaktad›r. Evli
ve üç çocuk babas›d›r.
YAYIN KURULU

AYDOS, ALİ RIZA
Kayseri Valisi (Manyas/K›s›ksa, 1926–).
Bursa Lisesini bitirdi (1944). Siyasal Bilgiler Okulundan mezun oldu. Bursa’da Kaymakam aday› olarak göreve başlad›. Yenişehir, Karacabey Kaymakam Vekilliği;
Tahtaköprü Bucak Müdürlüğü yapt›. Ard›ndan Artova Kaymakaml›ğ›na atand›
(1951). Suşehri Kaymakaml›ğ› (1952), Mülkiye Müfettişliği (1957), daha sonra Malatya (1966), Kayseri (1967), Konya (1968),
Adana (1970–1971) ve Ordu (1972–1975)
Valisi olarak görev yapt›. Mülkiyeliler Birliği ve Türk ‹dareciler Derneğinin üyesidir.
Evli ve üç çocuk babas›d›r.
Kaynakça: Mücellidoğlu, Mülkiyeliler, C. V, s.
3047.
YAYIN KURULU

AYGEN, MUSTAFA ERCAN
Öğretim üyesi, hekim (Sar›oğlan, 1965–).
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n
Hastal›klar› ve Doğum Anabilim Dal›
Öğretim Üyesidir. Ankara’da Oğuzlar ‹lkokulunu ve Yeşilevler Ortaokulunu bitirdi. Ankara Üniversitesi T›p Fakültesinden mezun oldu (1988). Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesinde Kad›n Hastal›klar› ve Doğum uzman› (1993) ve doçenti
oldu (1999).
Eserleri: Ulusal ve Uluslararas› pek çok
makalesi bulunmaktad›r.
YAYIN KURULU

AYHAN, AHMET GAZİ
Türk Halk Müziği ses ve saz sanatç›s›

(Kayseri 5 Mart 1921- ‹stanbul 9 Şubat
1987). Eski soyad› “Mol” olan sanatç›,

Talas’a bağl› Endürlük Köyü’nde doğdu.
Üç yaş›nda babas›n› kaybedince, annesinin köyü olan Akçakaya’ya giderek orada
büyüdü. ‹lk öğrenimini Zencidere Köyü’nde tamamlad›. Üvey babas›n›n dükkân›nda ve çeşitli işlerde çal›şan Ayhan’›n as›l mesleği mobilyac›l›kt›.
Babas›n›n ve amcas›n›n da saz çalmas›,
çok küçük yaşlarda saza ilgi duymas›na
neden oldu. ‹lk bağlama derslerini ald›ğ›
amcas›n›n hediye ettiği sazla ald› ve k›sa
sürede ilerletti. Müzik yeteneğini keşfeden ilkokul öğretmeninin teşvikiyle,
okullarda bulundurulan Bat› saz› orgunu
kendi kendine öğrendi. Dört y›l askerlik
yapan sanatç› dönüşte Kayseri Halkevi
Bandosu’nda saksafoncu olarak görev ald›. Notayla ilk o dönemde karş›laşt› ve k›sa sürede notay› kavrayarak daha çok geleneksel Türk Sanat Müziği icras›nda kullan›lan ud, keman ve yayl› tambur yan›nda yine bir bat› saz› olan piyanoyu da belli bir seviyede öğrendi.
Ahmet Gazi Ayhan’› bir anlamda ilk keşfedenler, ülke genelinde yapt›klar› derleme gezilerinin Kayseri ayağ›nda kendisinden çok say›da türkü derleyen Halil
Bedii Yönetken ve Muzaffer Sar›sözen
oldu. Kayseri yöresi türkü ve uzun havalar›n› yöresel bir tav›r ve üslupla çal›p
okuman›n yan›nda, kaynak kişi özelliği
olmas› dolay›s›yla kendisinden çok say›da Kayseri Türküsü derledikleri Ahmet
Gazi Ayhan’› Ankara Radyosuna davet
ederek profesyonelliğe ilk ad›m›n› atmas›n› sağlad›lar.
1945 y›l›nda TRT Ankara Radyosu bağlama sanatç›l›ğ› s›nav›n› kazanarak Türk
Halk Müziği Topluluğu’na sanatç› olarak
kat›ld›. Üç defa evlendi. Üçüncü evliliğini
TRT halk müziği ses sanatç›s› olan Y›ld›z
Ayhan ile yapt›. 1950 y›l›nda TRT’den ayr›larak piyasa şartlar›nda serbest sahne
çal›şmalar›na başlad›. Ülke genelinde
hem solistlere saz›yla eşlik ederek, hem de
solo çal›p okuyarak pek çok konser verdi.
Fakat dört y›l sonra tekrar TRT’ye döndü
ve 1979 y›l›na kadar Ankara Radyosu’nda
sanatç› olarak çal›şt›. 1979 y›l›nda atand›-

Ali Rıza Aydos

Mustafa Ercan Aygen
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Ahmet Gazi Ayhanʼın Zincidereʼde bulunan
heykeli (B. Akbaş)

ğ› ‹stanbul Radyosu’ndaki görevine, vefat
tarihi olan 1987’ye kadar devam etti. Kendisi evli ve üç çocuk babas›yd›.
Eşi Y›ld›z Ayhan, Ahmet Gazi’nin hiç
unutamad›ğ› Atatürk ile ilgili bir hat›ras›n› da şöyle nakleder: “Atatürk Kayseri’ye
geldiği zaman 12–13 yaşlar›nda imiş. Atatürk’ün huzuruna götürmüşler. Huzurda
o dönemin ünlü saz sanatç›lar› da varm›ş. S›ra ile herkes türküsünü okumuş,
s›ra ona gelince çok heyecanlanm›ş, o
anda irticalen Kurtuluş Savaş›’n› anlatan
bir türkü çal›nca Atatürk çok beğenmiş,
yan›na çağ›r›p “saz çalmay› sak›n b›rakma oğlum” deyip elli lira harçl›k vermiş.
Bu paray› aylarca harcamakla bitiremediğini ve Atatürk’ün iltifat›na nail olmaktan dolay› Kayseri’de itibar›n›n artt›ğ›n›
kendine has esprili bir dille anlat›rd›…”
Kayseri’nin bağlaman›n özel bir tav›r ve
üslupla çal›nd›ğ› illerden biri olmas›, Ahmet Gazi Ayhan’›n da bağlamada “Kayseri Tavr›” denen yöresel icra tarz›n› en
iyi temsil eden sanatç› oluşu, kendisini
k›sa sürede ülke genelinde tan›nan ve sevilen bir sanatç› yapt›. Büyük ölçüde,
1881 doğumlu “Kayserili Emmi” lakab›yla meşhur usta mahallî sanatç› Mehmet
Delihaliloğlu’ndan* tevarüs ettiği “Kayseri Tezenesi”ni, klasik Kayseri türkülerinin icras›nda başar›yla sergileyerek bu
tavr›n ülke genelinde yayg›nlaşmas›na

büyük katk›s› oldu.
Ahmet Gazi Ayhan, genel Türk Halk Müziği repertuar› içerisinde sözleri, ezgisel
yap›s›, makamsal seyri ve müzikal anlat›m› yönünden kendine has özellikler gösteren Kayseri yöresi türkü ve havalar›n›n
sadece usta bir icrac›s› ve yorumcusu değil, ayn› zamanda belli başl› Kayseri Türküleri’nin kendisinden derlendiği kaynak
kişidir. Yörenin iki önemli bozlağ› olan
Everek Dağ› ve Şeker Dağ› bozlaklar›
başta olmak üzere, Gesi Bağlar›, Posta
Yollar›n› Dolan›yorum, Ağam ‹stanbul’u
Mesken mi Tuttun, Germir Bağlar›, Bir
Of Çeksem Karş›ki Dağlar Y›k›l›r, Taşa
Basma ‹z Olur, Evlerinin Önü Çevirme
Çardağ›, Aşlamay› Aşlad›m, Ali Dağ›
Derler de Dağlar›n Has›, Zalim Felek
Değirmenin Döndü mü, Akşam Aş›p Gidiyor ve Sal›n da Gel Meydan K›z Görsün gibi karakteristik Kayseri türküleri
bunlardan baz›lar›d›r.
Söz ve müziği kendisine ait şark› formunda besteler de yapan Ahmet Gazi Ayhan’›n bu bestelerden TRT’nin TSM repertuar›na girenlerden baz›lar› şunlar:
Doktor Civan›m, Neyleyim Neyleyim Ben
Böyle Yari, Sevdaya Koşanlar Çabuk Yorulur, Ah Edip ‹nlerim, Sahte Gülüşlerle
Kand›rd›n Beni, Sabah›n Seherinde Ben
Düştüm Yollara, Güvenme Güzel Mah
Cemaline, Sevilmek Sevmekten Hoştur.
Kaynakça: Türk Folklor Araşt›rmalar› 1, Kültür
Bak. Yay., Ankara 1988; Kayseri ve Yöresi Halk
Türküleri, ‹l Kültür Md. Yay., Kayseri, t. y.; TRT
Müzik Dairesi Arşivi; Kültür Bakanl›ğ› Araşt›rma Eğitim Genel Müdürlüğü Arşivi
BAYRAM B‹LGE TOKEL

AYMAN, MEHMET
Yazar (Kayseri, 1962–). ‹lk, orta ve lise
öğrenimini Kayseri’de (1981) tamamlad›ktan sonra Erciyes Üniversitesi ‹lahiyat
Fakültesine girdi. Buradan mezun olduktan sonra (1986) öğretmenliğe başlad›.
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim
Dal› ‹slam Felsefesi alan›nda yüksek lisans yapt›. Gazâlî’de Şüphenin Rolü ve
Değeri isimli tezle bilim uzman› oldu
(1994). Ayn› Enstitüde doktora yapt›.
Evli ve iki çocuk babas›d›r.
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Eserleri: Gazâlî’de Bilgi Sistemi ve Şüphe
(1997).
YAYIN KURULU

AZİZ BASİLEOS bk. BÜYÜK BASİLEOS
AZİZİYE bk. PINARBAŞI
AZİZİYE CAMİİ
P›narbaş›’ndad›r. Kitabeden eserin Sivas
Valisi Muammer Bey’in gayretleriyle H
1331 (M 1912) y›l›nda tamamlanm›ş olduğu
anlaş›lmaktad›r. Eserin mimar› hakk›nda
bilgi yoktur. Tamamen düzgün kesme taş
malzemeyle kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir alan üzerine inşa edilen cami,
dört serbest sütunun taş›d›ğ› merkezî
kubbeyle ona dört yönden eklemlenmiş
bas›k beşik tonozdan oluşan merkezî bir
plana sahiptir. Köşelerde küçük kubbeler
bulunmaktad›r. Caminin son cemaat yeri,
üç bölümlüdür. Tek şerefeli minare giriş
kap›s›n›n üzerindedir. Bütün cephelerin
orta bölümleri d›şar›dan birer üçgen al›nl›kla hareketlendirilmiştir. Giriş cephesi
d›ş›ndaki tüm cephelerde duvarla üst örtünün üç s›ra düz silme kuşağ›yla birbirinden ayr›ld›klar› gözlenmektedir. Üç
bölümlü son cemaat yerinin yanlar› pandantiflerle geçilmiş kubbeyle, orta k›sm›
ise sivri tonozla örtülüdür. Sivri tonozlu
bölüm, yanlardan daha geniş tutulmuştur.
Son cemaat yerinin doğu ve bat› duvarlar›n›n ortalar› birer pencereyle boşalt›lm›şt›r. Cümle kap›s›n›n iki yan›ndaki kap›lardan doğudakiyle kad›nlar mahfiline, bat›dakinden ise minareye ç›k›lmaktad›r.
Caminin cümle kap›s›, duvar yüzeyinden
çökertilmiş durumda olup, yanlardan birer sütunceyle s›n›rlanm›şt›r. Cümle kap›s›n›n bas›k kemeri üzerindeki üç sat›r-

Aziziye Camii Kitabesi (Y. Özbek)

l›k kitabenin metni şöyledir:
Sivas vali-i âlîsi Ahmed Muammer Beyefendi hazretlerinin
Kaymakamlıkları esnasında vücuda getirdikleri âsâr-ı diniyyeden
-Vaz’-ı esas 1321/ Aziziye Cami-i Şerifi/
Târîh-i hitâm 1331.
Kare planl› cami hariminin merkezî kubbesine pandantiflerle geçilmiştir. Merkezî kubbe yekpare taştan dört adet sütun
taraf›ndan taş›nmaktad›r. Kubbe göbeğinde alç›dan yap›lm›ş akantüs yapraklar›n›n onikigen oluşturacak şekilde düzenlendiği dairesel madalyonla süslenmiştir. Kubbe dört yönden beşik tonozlarla desteklenmiş, köşelerde kalan yüzeylerde kubbelerle örtülmüştür. Yüksek
tutulan kubbe kasnağ›na on iki adet pencere aç›lm›şt›r. ‹badet mekân›, doğu ve
bat› duvarlar›na alt›, güney duvar›na
dört, kuzey duvar›na iki pencere aç›larak
ayd›nlat›lm›şt›r. Kuzey cephe hariç diğer
cephelerde ikişer pencere üstte üçgen
al›nl›klar içine aç›lm›şt›r. Caminin güney
duvar›ndan d›şa taş›r›lmam›ş olan mihrap, dikdörtgen bir kuruluşa sahip olup
üçgen bir al›nl›kla tamamlanm›şt›r. Yar›m daire olarak düzenlenen mihrap nişi,
yanlarda alç› malzemeden yap›lan yan
yana ikişer sütunceyle s›n›rland›r›lm›şt›r.
Sütuncelerin üzeri burmal› kabartmalarla süslenmiştir. Nişin üst k›sm› “S” ve “C”
k›vr›mlar›n›n oluşturduğu üç dilimli kemercik şeklinde bitirilmiştir. Mihrab›n
al›nl›k köşelerine, akantüs yapraklar›n-
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AZİ

/ 179

180 /

AZİ

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

Aziziye Camii içi (Y. Özbek)

dan yap›lm›ş bezeme işlenmiştir. Tepeliği oluşturan üçgen al›nl›k ise vazo içine
yerleştirilmiş akantüs yapraklar›ndan
oluşan bezemeyi içermektedir. Tepelik
alemli bir sivri kubbe kabartmas›yla tamamlanm›şt›r. Alç› malzemeyle yap›lan
tüm bezemeler yald›zlanm›şt›r.
Mihrab›n bat›s›ndaki ahşap minber herhangi bir süsleme içermez. Kuzey taraftaki kad›nlar mahfili ikisi taş, ikisi ahşaptan
dört sütun üzerine oturtulmuştur.
Kaynakça: Mustafa Denktaş, “P›narbaş›’ndaki
Türk Eserleri”, Sanatsal Mozaik dergisi, (Nisan
2000), s. 84-86; Eylem Yurdakul, Kayseri Mihraplar›, Kayseri 2008, s. 130-131.

bildiği muhakkakt›r. Ancak şairin aruz
vezniyle yaz›lm›ş çok fazla şiirine rastlanmamaktad›r. Şairin şiirlerini, dil ve üslup
özellikleri bak›m›ndan incelediğimizde,
devrin Türkçesine ve yaşad›ğ› ortama uygun, anlaş›l›r bir dil kulland›ğ› görülür.
Medrese tahsili görmüş bir şair olmas›na
rağmen, şiirlerindeki kelime hazinesi incelendiğinde bu tahsiline rağmen Arapça
ve Farsça sözcüklere çok fazla yer vermediği görülür. Şiirlerinde, aşk, tabiat,
din, tasavvuf ve sosyal hayata ilişkin konulara yer vermiştir. Aşağ›daki şiiri, Azmi
Bekir, Sar›z’da görüp güzelliği karş›s›nda
kendinden geçtiği Dudu isimli bir kad›na
söylemiştir.
Sabahınan bir ay doğdu
Cümlâleme seyrân Dudu
Âşık-ı sâdık olanın
Ciğerciği büryan Dudu
Gine göynüm n’oldu sana
Hiç mi rahat vermen bana
Al yanakta çifte bene
Bugün oldum hayrân Dudu

YILDIRAY ÖZBEK

AZMİ BEKİR
Şair (Sar›z/Çörekdere Köyü, 1869 –
1926). Hac› Velioğullar› olarak bilinen
tan›nm›ş bir ailedendir. As›l ad› Bekir’dir. Babas›n›n ad› Kara Memiş’tir.
Küçüklüğünde köy imam›nda okuduktan sonra Kayseri’de Eski Saray Medresesinde Yörük olan bendesi Hac› Mustafa’dan y›llarca ders alarak Arapça ve
Farsça öğrendi. Âş›kl›k geleneğine mensup diğer şairler gibi o da âş›kl›k yeteneğini, 20 yaşlar›nda gördüğü bir rüya neticesinde elde etti. Bu rüyada K›r›ml› düşsel bir sevgiliye âş›k oldu. Bade içme olay›ndan sonra düşsel sevgilisinin aşk›yla
yan›p tutuşan ve kuvvetli bir şiir söyleme
yeteneğine kavuşan şair, sevgilisini bulabilmek için bir müddet seyahat eder. Şair, gerçek hayat›nda ise Ayşe isimli bir kad›nla evlenir. Medrese eğitimi görmüş olmas› dolay›s›yla bilgili ve kelime hazinesi
zengin bir şairdir. Bu eğitimi nedeniyle
hece vezninin yan› s›ra, aruz veznini de

Kalk göynüm halvete gidek
Şu hûbları seyrân edek
Beyaz gerdan sükker dudak
Her dertlere dermân Dudu
Şafak gibi açılırsın
Güneş gibi seçilirsin
Bâde ile içilirsin
Her geçtikçe devrân Dudu
Azmi Bekir’in kelâmı
Bütün mest etti âlemi
Kaşların kudret kalemi
Kirpiklerin fermân Dudu
Kaynakça: FB 426: A. Arifi [Fahri Bilge] [Defter]
Kayseri 1938-1941, Milli Kütüphane ‹bni Sina
Yazmalar›, Yz. FB 426; Emir Kalkan, Çağlar Boyunca Kayseri Şairleri, Kayseri ‹l Özel ‹dare Müdürlüğü ve Kayseri Belediyesi ‹ş Birliği Yay›nlar›, Kayseri 1988; Fahri Bilge, “Avşarlardan”, Erciyes, (May›s 1941), S 17; Recep Tek, Türk Halk
Saz Şairleri: Azmi, Şazi, Pervane (‹nceleme-Metin), (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), EÜSBE,
Kayseri 2004.
RECEP TEK

B
BABÜK BEY
Kayseri’de ikamet etmiş olan bir Moğol
Beyidir. Son ‹lhanl› Hükümdar› Ebu Said
(1304 - 1335)’ten sonra Kayseri’ye hâkim
olan Toğa veya Toğan Timur (13381352)’un oğludur. Babas›n›n ad›na Kayseri’yi yönettiği, babas›n›n ölümünden sonra da Kayseri’de kalarak Eretna Devleti’ne
ad›nı veren ve ‹lhanl›lar›n saltanat atabeyi
ve beylerbeyi Emîr Çobanoğlu Demirtaş’›n* kay›nbiraderi olan Uygur Türklerinden Alâeddin Eretna Bey’in* hizmetine
girdi. Moğol egemenliğine karş› Anadolu’da özellikle Bat› uç bölgesinde teşekkül
eden beylerin ‹lhanl› egemenliğine tâbi
olduklar› bir zamanda Karamanoğullar›
ile Eretnal›lar aras›ndaki mücadelelerde
bazen hakemlik yapm›ş, bazen de savaşa
sebep olmuş ve bizzat mücadelelere de
kat›lm›şt›r. 1368 y›l›nda Moğollarla birlikte Sivas’› kuşatt›, maiyetinin kendisinden
yüz çevirmesi üzerine geri çekildi ve yap›lan savaşta bozguna uğrad›. Kad› Burhaneddin Ahmed ad›na yaz›lan ve XIV. yüzy›l Anadolu Türk Tarihi’nin önemli kaynaklar›ndan biri olan Bezm u Rezm veya
Tarihü’l-Kad› Burhaneddin es-Sivasî adl›
eserde, onun oğlunun maiyetiyle Kad›
Burhaneddin Ahmed’in yan›nda misafir
olduklar›ndan bahsedilmektedir.
Babük Bey’e ve akrabas›na ait olmak üzere Kayseri’de birkaç türbe ve zaviye bulunmaktad›r. Babük Bey’in Türbesi ve bitişiğinde eyvan›n duvar›ndaki kitabede,
“bu mübarek mekân›n yap›lmas›n› Melik-i Azam ve Malik-i Rikab› Ümem Toğa
Timur oğlu Hac› Babük Bey’in emrettiği”
yaz›l›d›r.
Kaynakça: Bertold Spuler, ‹ran Moğollar›, çev.
Cemal Köprülü, TTK Yay., Ankara 1987, s. 580;
Esterabâdî, Bezm2, s. 237-238; Uzunçarş›l›,

Anadolu Beylikleri, TTK Yay›n›, s. 155-157; Kemal Göde, Eretnal›lar, TTK Yay›n›, Ankara
1994, s. 73-74, 104; Osman Ferit Sağlam, Şimdiye Kadar Yay›nlanmam›ş Baz› Kitabelerle Meskûkât›n Millî Tarihe Hizmetleri, IV. Türk Tarih
Kongresi, TTK Yay›n›, Ankara 1952, s. 161.
MUSTAFA KESKİN

BABÜK BEY ZAVİYESİ VE TÜRBESİ
Melikgazi ilçesi Yan›koğlu Mahallesi’nde*
Nuh Naci Yazgan Caddesi ile K›br›s Şehitleri Caddesi’nin kesiştiği köşede bir
park içerisindedir. Eyvan bölümü H 768
(M 1366) y›l›nda Babük Bey taraf›ndan
yapt›r›ld›. Türbenin ayr›ca bir kitabesi
yoktur.
Dikdörtgen planl›, kesme taş malzemeyle inşa edilen zaviyenin kal›nt›s› olduğu
düşünülen bir eyvan ve bunun doğu duvar›na bitiştirilen, kare kaide üzerine sekizgen prizmal gövdeli türbe olmak üzere iki yap›dan oluşmaktad›r. Eyvan›n
önünde devam eden izlerden, bir yap›n›n parças› olduğu anlaş›lmaktad›r. Türbenin üst örtüsü ise özgün değildir. Bat›da bulunan eyvan bölümünün cephesi
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Babük Bey Zaviyesiʼndeki kitabe

kuzeye aç›lmaktad›r. Eyvan›n doğu ve
bat› duvar uçlar› yap›n›n duvarlar›ndan
daha uzun yap›larak taş›r›lm›şt›r. Zeminden itibaren 3,00 m yükseltilen cephenin iki taraf›ndaki duvarlara, içte iki sivri
kemer d›şta ise içe doğru profillenen
dörder silme oturtulmuştur. Onar›lan
yap›n›n üst k›sm› tamamlanmam›şt›r.
Cephenin bat› ucunda bir çörten kal›nt›s› bulunmaktad›r. Güney duvar›n›n ortas›na dikdörtgen formlu taş söveli ve lentolu (kap› veya pencere aç›kl›ğ›n› örten
tek parça taş) bir pencere aç›lm›şt›r. Üst
k›sma mazgal bir pencere konulmuştur.
Pencere içten, profilli iki başl›kla taş›nan
beş s›ra mukarnasl› bir kavsarayla (taç
kap› üzerindeki bezeme/süs öğesi) sonlanmaktad›r. Pencerenin üzerine, dikdörtgen çerçeve içinde iki sat›r sülüs hatl› mermer bir kitabe yerleştirilmiştir. Eyvan›n doğusuna bitişik yap›lan türbe, kare kaide üzerine sekizgen planl› ve iki
katl›d›r. Kesme taş ve tuğladan yap›lm›ş,
gövdesi yar› yüksekliğine kadar restore
edilmiş, üzeri kurşun kapl› sekiz kenarl›
ahşap bir çat›yla örtülmüştür. Yüksek bir
kaideye oturan kare cenazelik, profilli
bir silmeyle bitmiştir. Cenazelik kat›na
giriş, kuzeydeki merdivenin alt›ndand›r.
‹ç k›sm› dikdörtgen planl› olan cenazeliğin üstü, kuzey-güney yönde bir tonozla
kapat›lm›şt›r. Güney duvar›nda da küçük bir havaland›rma penceresi bulunmaktad›r. Türbenin sekizgen planl› mescit bölümünün kap›s›na üçer basamakl›
iki kollu birer merdivenle ç›k›l›r. Basamaklar›n›n alt k›s›mlar› profilli olarak
yap›lm›şt›r. Sekizgen gövde, kesme taşla
inşa edilmiş, baz› k›s›mlar› da tuğlayla

yenilenmiştir. Kuzeydeki giriş kap›s›nda,
d›ştaki pahl›, ikisi düz üç süslemesiz bordür bu lun mak ta d›r. De rin bir ni şin
(oyuk) gerisine yerleştirilen kap›n›n söve
ve düz atk› lentosu kesme taştand›r. Lento üstünden itibaren, kalan k›s›m tuğlayla tamamlanm›şt›r. Güney duvar›na süslemesiz iki düz bordürün çevrelediği,
üzeri üç s›ra mukarnas kavsaral› bir pencere aç›lm›şt›r. Doğu cephede dikdörtgen ikinci bir pencere bulunmaktad›r.
Sekizgen gövdenin, sekiz s›ra yüksekliğindeki taşlar›n›n sağlam kalm›ş olmas›,
örtüsünün orijinalinin olmamas›, eksik
k›s›mlar›n›n tuğlalarla yenilenmesi gibi
yanl›ş onar›mlar sebebiyle yap› problemli bir hâl alm›şt›r. Ayr›ca eyvan biçimindeki yap›yla birleşmesi de ayr› bir problem olarak karş›m›za ç›kmaktad›r. Yap›lar›n birleşmelerindeki dilatasyondan,
(ana yap›ya sonradan eklenen yap›n›n
bağlant› yeri) ayn› zamanda yap›lmad›klar› anlaş›lmaktad›r. Güney yönündeki
mevcut birleşme izlerinden, sekizgen
türbenin alt kat silmesinin ve eyvan›n
doğu duvar›n›n içine gömülmesi de bunlar›n sonra yap›ld›ğ›n› gösterir.
Tamir edilerek gelen yap›lardan eyvan›n
cephesindeki çörten kal›nt›s›ndan ve
benzer örneklerden hareketle eyvan›n,
üst k›s›mda bir kalkan duvar› biçiminde
devam etmiş olmas› gerekir. Eyvan k›sm›n›n fonksiyonu hakk›nda kitabesi aç›klay›c› bir bilgi vermemektedir. Türbe ise
Babük Bey’e ait bir mezar olarak başlam›ş fakat tamamlanamadan kalm›ş olabilir.
Arşiv kay›tlar›nda yap› hakk›nda bilgiye
rastlanmazken Babük Bey’in* kimliği
hakk›nda baz› bilgiler bulunmaktad›r.
Döneminin ve sonras›n›n yazmalar›nda,
vakfiyede ve mezar taş›nda Babük Bey’in
ad› geçmektedir.
Babük Bey’in M 1366-67 (H 768)’de tamamlanan zaviyesinden sonra kendi mezar› olarak başlatt›ğ› ancak 1366 y›l›nda
Eratna Sultan› Alâeddin Ali Bey’e* yenilmesinden sonra ak›betinin bilinememesi
gibi sebeplerle Anonim Türbe olarak
isimlendirilen sekizgen türbenin, sekizgen kümbetin fiziki durumu ve tarihî bel-
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gelerdeki kay›tlar› göz önünde bulundurduğumuzda yar›m kalm›ş olabileceği kanaatine ulaşmaktay›z. Aile efrad›n›n ise
daha sonraki tarihlerde Konya’ya gittikleri ve burada vefat ettikleri, bulunan mezar taş›ndan ve Karamanoğlu ‹brahim
Bey Vakfiyesinden anlaş›lmaktad›r.
Kaynakça: Çakmakoğlu Kuru, Kayseri Mimarisi, s. 277-287; Yeğen, KTE, s. 104; Esterabâdî,
Bezm2, s. 233-238; F. Sümer, “Anadolu’da Moğollar”, Selçuklu Araşt›rmalar› Dergisi, (Ankara
1970), S 1, s. 1-147; Erkiletlioğlu, KT, s. 200; H.
Edhem, Kayseriyye, s. 13; H. Edhem, Kayseri
(Göde), s. 13; ‹. H. Uzunçarş›l›, “Karamanoğullar› Devri Vesikalar›ndan ‹brahim Bey’in Karaman ‹mareti Vakfiyesi”, Belleten, C. I (Ankara
1937), S 1, s. 105; M. Z. Oral, “Konya’da Tarihi
Mezartaşlar›”, An›t, (Konya 1949), S 6, s. 16-20;
O. C. Tuncer, Anadolu Kümbetleri -Beylikler ve
Osmanl› Dönemi-, Ankara 1992, III. 13-14; O.
Eravşar, Orta Çağ’da Kayseri Kent Dokusunun
Gelişimi, (Bas›lmam›ş Doktora Tezi), SÜSBE,
Konya 1998, s. 326-329; O. F. Sağlam, “Şimdiye Kadar Yay›nlanmam›ş Baz› Kitabelerle Meskukât›n Millî Tarihe Hizmetleri”, IV. Türk Tarih
Kongresi (10-14 Kas›m 1948), Ankara 1952, s.
158-173; O. Turan, ‹stanbul’un Fethinden Önce
Yaz›lm›ş Tarihi Takvimler, Ankara 1984, s. 2-3;
S. Cirtil, Eratna Beyliği Mimarisi, (Bas›lmam›ş
Doktora Tezi), SÜSBE, Konya 2001, s. 217-223.
SAİM CİRTİL

BACANAK GAZETESİ
Haftal›k siyasi mizah gazetesidir. Birinci
say›s›na ulaş›lamam›ş fakat ikinci say›s› 14
Ağustos 1954 tarihlidir. Sahibi ve müdürü
Ertuğrul Üner’dir. Yeni Bas›mevinde bas›lm›şt›r. Fiyat› beş kuruştur. Yay›n hayat›na 1 Ocak 1955’te ç›kan gazete 12. say›s›yla son bulmuştur. ‹lk sayfan›n sağ alt
köşesinde “Tek Bas” genel başl›ğ› alt›ndaki “Bacanak” imzal› f›kralar ile ikinci sayfadaki “Tezgâhtar” imzal› “Neleri Meşhurdur” köşesi ve üçüncü sayfadaki “Müneccim” imzal› “Zaman›n Bilmeceleri”
sütunu dikkate değerdi. Bacanak gazetesi
daha sonra Past›rmac› gazetesiyle birleşip
Past›rmac›-Bacanak ad› alt›nda 29 Ocak
1955’te yeniden ç›kmaya başladı.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 84.
YAYIN KURULU

BACİYAN-I RUM (Anadolu Bacıları)
Selçuklu ve Osmanl› tarih metinlerinde,

sadece Âş›kpaşaoğlu’nun Tevarih-i Âli
Osman’›n›n 158. k›sm›nda “Bu Anadolu’da misafirler ve seyyahlar aras›nda
dört tayfa vard›r ki bunlar Anadolu Gazileri, Anadolu Ahileri, Anadolu Abdallar›
ve Anadolu Bac›lar› diye an›l›r.” denilmektedir. Ancak bir Türk kurumu olan
Ahiliğin* bünyesinde kad›nlar›n bulunup
bulunmad›ğ›na dair bu kayıttan başka bir
bilgi mevcut değildir. Eli, gönlü ve sofras› aç›k olan, konuklar›na lütuf ve merhametle muamele ederek sevgi gösteren, ikram hususunda pek cömert olan Ahiler
–Ahiliğin bir tarikat olmas› yan›nda, Selçuklu ve Osmanl› ekonomik ve toplumsal hayat›n› düzenleyen bir esnaf teşkilat›
olma özelliği de vard›r– yan›nda, “Baciyan-› Rum” başl›ğ› alt›nda farkl› bir zümreden bahsedilmesi, mahiyetini bilmemekle beraber, bu teşkilatın varl›ğ›n›n
kan›t›d›r.
“Bac›” Türkçe bir isimdir. Abla, k›z kardeş, kalfa, han›m ünvanları bir tarikatta,
tarikat önderinin kar›s›na verilen sayg›
unvan› anlamlar›na gelmektedir. Burada
k›z kardeş, sanatın herhangi bir dalında
derecesi ç›rakla usta aras›nda olan kalfa
anlamına da gelebilir. Fatih Sultan Mehmet Han’›n devleti merkezileştirmesine,
egemenliğini s›n›rlayan veya tehdit eden
kurum ve kuruluşlar›n varl›ğ›na son vermesine değin, Anadolu, Rumeli ve K›r›m’da şehirlerden köylere kadar örgütlenmiş bu teşkilat›n bünyesinde kad›nlar›n bulunduğuna dair bir kay›t yoktur.
Buna mukabil Osmanl› Lonca Teşkilat›nda, özellikle tekstil ve dokuma sektöründe kad›nlar›n ve çocuklar›n istihdam
edildiği bilinmektedir. Osmanl› Beyliği’nin kuruluşunda, Gazi Osman Bey taraf›ndan Bilecik’in fethinde, şehre gizli silahşörlerin sokulmas›nda ve intikallerinde arabalar› götürenlerin ve yönetenlerin
kad›nlar olduğu konusunda Osmanl› tarihçileri görüş birliğindedirler. Bu yetersiz kay›tlar bile Türk kad›nlar›n›n toplumsal hayat›n her alan›nda etkin olduklar› konusunda bir ipucu vermektedir.
Ahi Evran Konya’da Sadreddin Konevî’nin çömeziyken, önce Denizli’ye sonra
Kayseri’ye giden, burada Şeyh Evhaded-
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din Kirmani’nin* k›z›yla evlenen, Kayseri’de Ahiliği örgütleyen, Anadolu’da Moğollara karş› ayaklanmaların başlad›ğ› tarihlerde K›rşehir’e gittiğini burada öldüğünü biliyoruz. Türbesi bir ziyaretgâht›r.
Onun eşi olan Fatma Bac›’n›n Anadolu
bac›lar›n›n pîri olduğu san›lmaktad›r.
Ahiler, derviş tarikatlar›yla da ilişkilidirler. Zaman›n gereklerine uygun siyaset
izledikleri, elleriyle kazand›klar›n› en
aziz r›z›k kabul ettikleri, servet sahibi olduklar›, fütüvvet ahlak›n›n gereği cömertlikte yar›şt›klar›, özerk yap›lar›na
rağmen kurulu düzenin devam›ndan yana olduklar›, kar›ş›kl›klar zaman›nda
devlet otoritesinin ikamesine çal›şt›klar›
bilinmektedir. Kayseri’nin Ahiliğin başl›ca merkezlerinden biri oluşu sahip olduğu medeni, kültürel, sosyal, ekonomik ve
coğrafî konumu sebebiyledir. Anadolu’da ‹lhanl›lar›n egemenliğinden sonra
başgösteren ve öncülüğünü Ahilerin yapt›ğ› isyanlar her ne kadar putperest Moğollar taraf›ndan ac›mas›zca bast›r›lmaya
çal›ş›lm›şsa da önlenememiştir. Fakat bu
isyanlar sonunda çok say›da ahi bat› uç
bölgelerine göç etti. Bu arada yukar›da
Bilecik’in Fethi’nde rollerinden bahsettiğimiz Anadolu Bac›lar› örgütünün de
orada varl›ğ›n› sürdürdüğü söylenebilir.
Kaynakça: Aş›kpaşaoğlu Derviş Ahmet, Tevarih-i
Âli Osman, hzl: Ats›z, Milli Eğitim Bakanl›ğ› Yay›n›, Ankara 1992, s. 165; Neşet Çağatay, Bir
Türk Kurumu Olan Ahilik, TTK Yay›n›, Ankara
1989, s. 95; Sir James Redhouse, Redhouse
Türkçe-‹ngilizce Sözlük, Sev Yay›nc›l›k, ‹stanbul
1997, s. 116; Temel Türkçe Sözlük, hzl: Mertol
Tulum, Tercüman Gazetesi Yay›n›, ‹stanbul
1985, s. 80; Misalli Büyük Türkçe Sözlük, ed. ‹lhan Ayverdi, II. 1529; Halil ‹nalc›k, The Ottoman
Empire, London 1973, s. 160; Gelibolulu Mustafa Âli, Künhü’l Ahbar, Erciyes Üniversitesi Yay›n›, Kayseri 2006, s. 31-32; Mehmed Neşri, Kitab-› Cihannuma, TTK, Ankara 1987, I. 80-81;
Georges Vajda, Türkiye’de Esnaf Teşkilatlar›,
çev. Mualla Süerdem, Türkiye Yay›nevi, ‹stanbul
1971, s. 110; Mikail Bayram, Baciyan-› Rum,
Konya 1987, s. 35-41.

önem taş›r. Bağ yaşam›, toplumun yüzy›llard›r benimsediği, sevdiği ve kolay kolay
vazgeçemeyeceği sosyal ve kültürel bir
gelenektir. Yaşam koşullar›n›n ve değerler sisteminin çok değiştiği günümüzde
bile yaz aylar›nda bağa göçme âdeti devam etmektedir. Eskiden olduğu gibi bugün de çok say›da Kayserili, bağlar›na
düşkündür. Yap›lan görüşmelerde, bu
tür bağ deneyimi olanlar›n birçoğu, ak›l
ve sağduyuyla kolayca aç›klayamad›klar›
baz› nedenlerle -bak›m› güç ve masrafl›
olmas›na rağmen- bağlar›n› çok sevdiklerini ve bağlar›ndan bir türlü kopamad›klar›n› belirtmektedir.
Tarihi
Kayseri Bağlar›’n›n tarihi hakk›nda yaz›l›
kaynaklar çok s›n›rl›d›r. Bu nedenle bağc›l›ğ›n ve yazlar› bağa göçme âdetinin
Kayseri’de ne zaman ve hangi bağlarda
başlad›ğ›n› bilmek hemen hemen olanaks›zd›r. Ancak Kayseri’de ve yak›nlar›ndaki köylerde, geniş bağ alanlar› ve
köklü bir bağc›l›k kültürü vard›r. Osmanl› arşivlerine dayanarak XVI. yüzy›l Erciyes Dağ› bölgesinin sosyal ve ekonomik
durumunu inceleyen Jennings, Erciyes’in
Kayseri ve yöresi için önemine işaret
eder. Dağ›n, bulunduğu çevreye verimli
topraklar ve bol su sağlad›ğ›n›, aynı zamanda bereket getirdiğini söyler. Eteklerindeki bağ ve bahçelerde çok bol, kaliteli meyve ve üzüm yetiştirildiğine değinir.
Fakir-zengin, hemen her ailenin kentin
s›cağ›ndan uzakta, bir bağa, birkaç meyve ağac›na ve küçük de olsa bir kulübeye
(bağ evine) sahip olduğunu; zenginlerin
Talas*, Hisarc›k* gibi köyleri tercih ede-
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rek yazlar›n› buralardaki teraslanm›ş
bahçeler, bağlar, ulu ağaçlarla çevrili büyük konaklarda geçirdiklerini söyler.
Jennings’in diğer bir bulgusu, yine ayn›
yüzy›lda Kayseri’de yap›lan tar›msal üretim ve bunlara bağl› olarak toplanan vergiler hakk›ndad›r. Arşivlere göre, 1500
ila 1584 y›llar› aras›nda kentteki bağ,
meyve ve sebze bahçelerinden al›nan
vergilerin toplam›, Kayseri çevresinde
üretilen tüm tah›llardan al›nan vergilerden daha fazlad›r. Yüzy›l›n diğer y›llar›nda ise bu iki tür üründen al›nan vergiler
başa baş gitmektedir. XVI. yüzy›lda Kayseri nüfusu h›zla artm›ş, yüzy›l›n sonunda iki buçuk kat›na ç›km›şt›r. Bu zaman
diliminde, sebze ve meyve bahçelerinden
al›nan vergiler yavaş yavaş yükselirken,
bağlardan al›nan h›zla yükselmiştir. Başka bir deyişle, artan nüfusla birlikte meyve ve sebze yetiştirilen alanlardan çok,
kent çevresindeki bağ alanlar› genişletilmiş (veya eski bağ alanlar› yeniden canland›r›lm›ş); üretilen üzüm miktar› kat
kat artm›şt›r. Ayn› y›llarda Kayseri’de
üretilen tar›msal ürünlerin işlendiği çok
say›da işlik vard›r. Bunlardan en önemlileri üzümün hammadde olarak kullan›ld›ğ› işliklerdir: Şarap üreten meyhaneler,
küspelerin fermante edildiği bozahaneler, üzüm ezilen ve boya ç›kart›lan cendere ve boyahaneler.
1550 y›l›nda Kayseri’ye gelen Evliya Çelebi o s›rada “Kayseri’de 103 adet gezinti
ve sefa yeri” bulunduğunu yazm›ş, bunlardan Hisarc›k Mesiresi’nin “ab-› hayat
sulu, çimenzarl› bir yer” olduğunu söylemiştir. Bu kadar çok say›daki gezinti ve
sefa yerinin küçük bir bölümü kente yak›n sayfiye yerleri olsa da çoğunun dağ
yamaçlar›ndaki bağlar›yla ünlü yak›n
köylerde olmas› gerekir. Evliya Çelebi’nin verdiği bu say›, XVI. yüzy›lda Kayserililerin yeşil alanlara, bağ ve bağ yaşam›na verdikleri öneme işaret eder. Ad›
geçen 103 sefa yerinin k›sa bir sürede
oluşup ortaya ç›kmas›n›n olanaks›zl›ğ›
düşünülürse bağlar›n geçmişi çok daha
eskilere götürülebilir. Selçuklu Sultan›
Alâeddin Keykubat’›n Kayseri’deki yazl›k köşkünün kal›nt›lar› ve Erciyes etekle-

Hacılar Bağlarından görünüm

rindeki bağlarda bulunan diğer benzer
kal›nt›lar, kentte bağ-bahçe-rekreasyon
ağ›rl›kl› bir yaşam›n Selçuklular zaman›nda da var olduğunu göstermektedir.
Ahmed Nazif Efendi XX. yüzy›l baş›nda
Kayseri’de 12.811 kent evi, kentin civar›nda da 1675 bahçe, 6068 bağ bulunduğunu, halk›n büyük bölümünün yazlar› bu
bağlara göçtüğünü ve geçimin çok
önemli bir k›sm›n› bağlardan elde ettiğini
yazar. Bu say›lar o dönemde, kentte bulunan iki kent evine karş› yaklaş›k bir bağ
düştüğünü gösterir.
Ülkemizdeki tar›m say›mlar›n›n, genellikle “il” baz›nda yap›lmas›, Kayseri yöresindeki bağlar›n ürün kapasitesi hakk›nda güvenilir istatistiki bilgiler elde etmemize engeldir. Kayseri İli’ni bütün olarak
ele ald›ğ›m›z zaman, bağ ve bahçe alanlar›n›n 1930’lu y›llardan başlayarak h›zla
küçüldüğünü görürüz. 1934 y›l›n da
43.701 hektar olan bağ alan lar›ndan
103.894 ton üzüm al›n›rken, 1945 y›l›nda
ürün miktar› fazla azalmam›ş ama bağ
alanlar› 29.321 hektara düşmüştür. Ayn›
y›lda yap›lan tar›m say›mlar›, ilde 6928
hektar meyvelik ve sebzelik bulunduğuna
işaret etmektedir. 1996 y›l› say›mlar›, ildeki tüm bağlar›n 2364 hektara ve üzüm
rekoltesinin 11.525 tona indiğini göstermektedir. 1996 y›l›nda sebze ekilen alanlar 571 hektar, meyvelikler ise 1388 hektar
kadard›r. Bu say›lardan da anlaş›lacağ›
gibi, aradan geçen 60-70 y›lda Kayseri

BAĞ

/ 185

186 /

BAĞ

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

Bağlardan şehir görünümü

İli bağc›l›k ve meyvecilik konusunda büyük bir gerileme göstermiş, bağ ve bahçelerinin çoğunu kaybetmiştir.
Bağ-bahçe
Kayseri’deki bağlar, hem bağ hem bahçe
gibi düşünülmelidir; her bağ›n içinde
üzüm kütükleriyle birlikte mutlaka meyve ağaçlar› da bulunur. Ana ürün üzümdür; ancak aile ekonomisine dayal› geleneksel düzende, bağlarda genel olarak,
diğer meyveler de yetiştirilir. Bu meyvelerin çoğu, kiraz, vişne, elma, armut, erik,
kay›s›, şeftali, badem (yörede adıyaman)
gibi bahar ve yaz aylar›nda olgunlaşan ve
tüketilen türdendir. Ayr›ca, sonbaharda
olgunlaşan iğde, ceviz, ayva, k›şl›k elma,
armut, muşmula gibi meyveler de vard›r.
Bunlar›n bir bölümü taze taze yenip tüketilir, bir bölümüyse kurutularak veya
başka şekillerde k›ş için saklan›r. Suyu
olan bağlarda, merakl› olanlar her türlü
sebzeyi yetiştirebilir. Yaz sonlar›ndaki en
önemli faaliyet üzümlerle ilgilidir. Taze
taze yendiği gibi, kurutulur, sirkesi, ş›ras›,
pekmezi yap›l›r. Aileler kente göçmeden
önce bağlar›nda bulunan bütün ürünleri
herhangi bir şekilde değerlendirirler;
kente göçerken bağlarda hiç meyve, sebze veya üzüm kalmaz.
Bağ alanları
Kayseri bağlar›, kente 3 ila 10 km uzak-

l›ktad›r. Bağc›lar, akşamlar› bağlar›na gidip sabahları da kente dönerler. Otomobil kullan›m› yayg›nlaşmadan önce bu gidiş-geliş binek hayvanlar› ve arabalarla
yap›l›rd›. Bağa göçen ailelerdeki kad›nlar, çocuklar ve yaşlar› ilerlemiş olan erkekler bağda kal›r, kente pek inmez; iş
görecek yaştaki erkekler ise her gün düzenli olarak işlerine gidip gelirlerdi.
Kayseri’deki bağlar›n büyük bir bölümü
Erciyes Dağ›’n›n kuzey eteklerine yerleşmiştir. Serin kuzey rüzgârlar›na aç›k olan
bu bağlar, yüksekte, kent manzaras›na
dönük, gerek konumlar› gerek tasar›m
biçimleriyle ilginç yerleşimlerdir. Erciyes’e ve ona yak›n olan Ali Dağ›, Hasan
Dağ› ve Y›lanl› Dağ› gibi dağlar›n, K›z›ltepe, Küçük K›z›ltepe gibi tepelerin üstlerine veya eteklerine kurulan bağlara ek
olarak kentin kuzeyinde Erkilet, kuzeydoğusunda Gesi, doğusunda Germir gibi
yerleşim merkezlerinde de bağlar vard›r.
Oldukça geniş alanlara yay›lan, peyzaj›
ve konut mimarisiyle ünlü olan bu bağlar, Kayseri kültür ve folkloruna çeşitli
şekillerde girmiştir.
Kayseri bağ alanlar›n›n topoğrafik yap›s›
çok hareketli ve zengindir. Volkanik oluşumlar yer yer sert ve güçlü formlar›n ortaya ç›kmas›na, ilginç tepelerin, vadilerin, dramatik kayal›klar›n oluşmas›na neden olmuştur. Arazi k›sa mesafelerde bile çok hareketli ve renkli olabilir; bu da
her bağ alan›na kendine özgü bir karakter ve güzellik verir. Bağlar›n büyük çoğunluğu Erciyes’i görür ve çoğu birden
fazla vadi, ova, tepe ve ufuk manzaras›na
sahiptir. Kentten uzaklaş›p yükseklere
doğru ç›kt›kça bağlar›n manzaralar› daha
da güzelleşir, görüş aç›lar› genişler, doğayla etkileşimleri ve görsel zenginlikleri
artar.
Kayseri Bağlar›’n›n kuzeyden güneye, bat›dan doğuya doğru ad›m ad›m s›ralanmas› kabaca şöyledir: Ambar Bağlar›, Saz
Bağlar›, Y›lanl› Bağlar›, Yaz› Bağlar›,
Mahrumlar, Akkaya, Kulakl›, Kuyucak,
Çağşak (Çaarşak), Çald›rgan, Kayadibi,
Kergah, Eğribucak, Eskişehir, ‹necik,
Belbaş›, Gavurçukuru, Karakaya, Beyendik, Köşebeyendik, Akyaz› (Ağyaz›), Ha-
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c›oğlu, Armutluk, Hasandağ›, Hac›lar,
Karacaören, Dörtkuyu, Kelyaz›, Eşekmeydan›, Sakar, Karş› Bağlar, Eşmecik,
Poturaras›, Gediris, Merdivenli, Çay Bağlar›, Küçük Billur, Billur, Büyük Billur,
Dutludere (Tutdere), Talas, Derevenk,
Karadere, Gülle, Haymana, Hisarc›k
(Asarc›k), K›ranard›, Endürlük, Dereburnu, Reşadiye, ‹ğdeli, Akçakaya (Ağcaya),
Zincidere.
Bugün birçoğu şehir suyuna kavuşmuş
olsa da Kayseri bağlar› eskiden sulu ve
k›raç olarak ikiye ayr›l›rd›. Hisarc›k, K›ranard›, Akçakaya, Endürlük, Talas Bağlar›, Erciyes’ten gelen kaynak sular›yla
sulan›rd›. Erkilet, Gesi, Germir ve Tavlusun Bağlar›’nda su sorunu yoktu. Diğer
bağlar›n birçoğu ise yak›nlar›nda sürekli
bir akarsu bulunmamas› nedeniyle, bahar aylar› d›ş›nda su sorunuyla karş›laş›rd›. Erciyes’ten ovaya akan bahar selleri, çay ve dereler, bağ ve bahçelerin sulanmas›nda, kuyular›n doldurulmas›nda
kullan›lsa da k›raç olan bağlar yaz aylar›nda susuzluk sorunu çekerdi. Bunlar›n
çoğu k›ş›n yağan kar›n depoland›ğ› kar
kuyular›n› kullan›r, suyun değerini çok
iyi bilirdi.
Kayseri kentinin her yönde olduğu gibi,
bağ alanlar›na doğru da h›zla büyümesi,
bağ alan la r› na za rar ver mek te dir.
1930’lu y›llarda Uçak (Tayyare) Fabrikas›na yer açmak için Gediris’te bulunan
50’den fazla bağ kamulaşt›r›lm›şt›r. Gediris’in bir bölümüyle Çay ve Ambar
Bağlar› kentin büyümesi sonucu bugün
hemen hemen yok olmuştur. Kente yak›n olan birçok bağ ve yollar› muntazam
olan bağlar da aş›r› yap›laşma nedeniyle,
bağ olma özelliklerini art›k ya yitirmiş ya
da yitirmek üzeredir. Yeni aç›lan geniş
yollar, haz›rlanan belediye imar planlar›
ve iskân projeleri Mahrumlar, Eskişehir
Bağlar›n›, Karadere Bağları’nı ve yak›nlar›ndaki bağlar› ciddi biçimde tehdit etmektedir.
Bağa ve bağdan kente göç
1960’l›, 70’li y›llara kadar Kayseri halk›n›n büyük çoğunluğu için y›l içindeki en
önemli faaliyetlerden biri, yaz baş›nda

bağa göçmek, sonbaharda geri dönmekti.
Bağlarda fazla eşya b›rak›lmad›ğ› için,
götürülecek eşyalar önceden toparlan›r,
çoğu bak›r olan mutfak araç ve gereçleri
kalaylan›r, k›r›lacak eşyalar boş zamanlarda sepetlere yerleştirilirdi. Bağlarda f›r›n olmad›ğ› için f›r›nda pişecek halka,
kete, kurabiye, peksimet, baklava, börek
gibi yiyecek ve tatl›lar mahalle f›r›n›nda
pişirtilirdi. Göçün yap›lacağ› sabah erkenden kalk›l›r, yast›klar, yorganlar, beyaz çarşaflar veya patiska örtülerle bağlan›r, yataklarla birlikte savan veya kilimlere sar›l›r, sicimlerle bağlan›p “denk” veya
“mafraş” hâline getirilirdi. Önceden haz›rlanan yiyeceklere, un, yağ, şeker, bulgur, pirinç gibi mutfak erzak› eklenir, taş›ma arac›na yüklenirdi. XX. yüzy›l›n baş›nda kağn›, tahta araba, at ve eşekler yard›m›yla yap›lan göç, 1950’li y›llardan
sonra pikap ve kamyonlarla yap›lm›şt›r.
Göç günü bağ evine var›nca, eşyalar bir
köşeye y›ğ›l›r; önce ev y›kan›p temizlenir,
daha sonra denkler, sand›k ve sepetler
aç›l›r, eşya ve erzaklar yerlerine yerleştirilirdi. Ev düzeninin kurulmas› belli bir
zaman al›r, her şey yavaş yavaş yerini bulurdu. Kentte unutulan eşyalar birkaç
gün içinde bağ evine getirilir, varsa yeni
ihtiyaçlar karş›lan›rd›.
Aileler yaz aylar›n› bağlarda geçirir, yaz
boyunca bağdan bahçeden elde ettiği
ürünler yan›nda, k›ş›n kentte yiyeceği besinlerin birçoğunu burada haz›rlar, sonbaharda kente giderken yan›nda götürürdü. Haz›rlanan erzaklar nedeniyle kente

Göç zamanı bağlar
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Kasım Gözüakça bağ evi

göçüş s›ras›nda daha fazla taş›nacak şey
olurdu. Kentten bağa gelirken her aile
kendine uygun zaman› seçerdi. Ancak
bağdan kente göçerken bu eğilim kaybolur, ayn› bağ alanlar›nda oturan aileler
göç zaman›n› birlikte kararlaşt›r›rlar,
yaklaş›k bir hafta içinde de kente göçerlerdi. Göçmeden önceki akşam, çocuklar çal› ç›rp› toplar ve “alamet” ad› verilen büyük bir ateş yakar; ateşin etraf›nda
oyunlar oynar ve maniler söyleyerek eğlenirlerdi. Sonbahar akşamlar› ufuk çizgisinde kâh parlayan kâh soluklaşan onlarca sar›-k›rm›z› ateş, bağlar›n peyzaj›n›
süsler, hangi bağlar›n boşalmaya başlad›ğ›na işaret ederdi.
Bağ yaşamı
Kayseri kentinin oldukça yoğun olan geleneksel yerleşim dokusu içindeki evlerde
k›ş› geçiren halk, baharla birlikte bağ işlerine dalar, bütün yaz boyunca da kentten
uzakta, zengin bir k›r yaşam› sürerdi.
Kentin tutucu denebilecek örf ve âdetleri,
sosyal ve kültürel gerekleri, bağlarda arka
plana itilir, aile bireyleri özgür ortamlarda, sere serpe doğan›n tad›n› ç›kar›rd›.
Yetişkinler ve delikanl›lar 1950’li y›llara
kadar, gün doğarken binek hayvanlar› veya arabalarla kente iner, güneş batarken
de bağlar›na dönerlerdi. Erkekler gidince
kad›n ve çocuklar bağa girer, bağda yap›lmas› gereken işleri öğlene kadar biti-

rir; kad›nlar öğleden sonra komşular› ziyarete (gezmeye) gider; çocuklar biraz
uyur, uykudan kalk›nca da kendi bağlar›nda ya da komşular›n bağ›nda akranlar›yla oynard›.
Akşamlar› genel olarak erkekler geç gelir,
yemek aç›k havada, gaz lambası ›ş›ğ›nda
yenirdi. Bulaş›klar akşamdan y›kan›r, sabaha b›rak›lmaz; ayr›ca sabahleyin pişirilecek bazlama veya katmerin hamuru yoğurulur, mayalanmaya b›rak›l›rd›. Yaz
geceleri k›sa, erkekler de yorgun olduğu
için bağlarda pek akşam gezmesi olmazd›. Geceleri anne-babalar odalar›nda, çocuklar örtme, köşk, sall›k veya teraslarda
yatard›. Yataklar, üstü kapal› mekânlarda
yere veya sedirlere; sall›k ve teraslarda ise
ya yere ya da ahşap ayaklar üzerinde yükseltilen ahşap kerevetler üzerine serilirdi.
Yataklar›n yerden yükseltilmesiyle, insanlar akrep, ç›yan ve zehirli örümceklerden bir dereceye kadar korunurdu.
Bağlarda yap›lacak iş çok olurdu. ‹şlerin
üstesinden gelebilmek için, ailedeki herkes belli bir iş bölümü çerçevesinde çeşitli sorumluluklar yüklenir; yaşl›s›ndan
gencine, kad›n›ndan erkeğine kadar herkes birçok işle uğraş›rd›. Bağ, bahçe, ev
işleri; inek, at, eşek gibi hayvanlar›n bak›m›, beslenmesi ve buna benzer çok say›daki sorumluluk, genellikle ailedeki bireyler aras›nda paylaş›l›rd›. Hâli vakti yerinde olan ailelerin bir ya da iki evlatl›ğ›
olur; onlar bağ, bahçe işlerine koşar;
inek(leri) sağar, evi ve yak›n çevresini sular, süpürür, mutfakta çal›ş›rd›. Baz› ailelerin arabac›lar›, seyisleri olur; atlara bakar, arabay› kullan›rd›. Bağlarda yemek,
odun ocağ› veya tand›rda pişirilirken;
bazlama, yufka ve katmer ise saçta pişirilir; yak›t olarak da bağdan veya yak›n
çevreden elde edilen organik maddeler
kullan›l›rd›. Bağ›, bahçesi büyük olan ve
bu işe önem veren ailelerdeyse bahçe işlerini maaşl› bahç›vanlar görürdü. Bitkilerin dikilmesi, sulanmas›, budanmas›,
ilaçlanmas›; sebzelerin keserlenmesi, otlar›n yolunmas› onlar›n işiydi.
Kış hazırlıkları
Eski deyimle bağlar bir bak›ma “fakir fu-
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karan›n geçim kaynağ›” idi. Birçok aile
k›ş yiyeceklerini orada haz›rlar, yakacağ›n› bağ›ndan elde ederdi. Meyve ve sebzelerle ilgili k›ş haz›rl›klar› Haziran’da başlar, göçünceye kadar sürerdi. Bağlarda
yetiştirilen meyve ve sebzeler yaz boyunca kurutulur; pestili, reçeli, marmelad›
veya konservesi yap›l›r, kente gönderilirdi. En yoğun iş, bağ bozumundan sonra
olurdu; kente göçmeden üç-beş gün önce pekmez kaynat›l›r, k›ş haz›rl›klar› böylece sona ererdi.
K›ş için yap›lan haz›rl›klar evden eve değişirdi. Hemen her aile meyve ve gül reçelleri yapar; gül suyu, koruk suyu, sirke
haz›rlard›. Yaz boyunca asmalar›n körpe
yapraklar› toplan›r, salamuras› haz›rlan›r; biber ve domatesten salçalar yap›l›r;
yaz baş›nda çevre köylerden veya Urfa’dan getirtilen peynir ovulur, suyu ç›kar›l›r, çörek otuyla kar›şt›r›l›p çömleklere
bas›l›r, soğukluklara istif edilirdi. K›ş›n
yenecek yağlar da yazdan haz›rlan›rd›;
Kars, Erzurum veya Urfa’dan getirtilen
tereyağlar› s›zd›r›l›r, temizlenir, k›ş için
haz›r edilirdi. Birçok evde kuskus dökülür, soku taşlar›nda bulgur dövülür, baz›lar›nda nişasta yap›l›rd›.
Her evde yap›lmas› gereken bir iş de çorba ve “aş makarna” ad› verilen erişte-makarna kesimiydi. Yak›n komşular›n ve ev
halk›n›n elbirliğiyle yap›lan bu iş için herkes seferber olur, iki üç gün boyunca
köşkler ve odalar hamur leğenleri, hamur
tahtalar› ve üzerlerine eriştelerin serildiği
beyaz örtülerle dolard›. Böyle günlerde
bazen kad›n aşç›lar da yard›ma gelir, işi
h›zland›r›rlard›. Her durumda ev sahipleri bütün gün boyunca komşulara ve iş görenlere hizmet eder, onlara yemek haz›rlar, ikramda bulunurdu.
Sebze yetişen bağlarda patl›can, biber,
kabak, fasulye, bezelye, nane kurutulur;
bağda yetişiyorsa bağdan, yoksa Arg›nc›k’tan gelen kelekle turşular kurulurdu.
K›ş aylar›nda kentte et bulmak güç olduğu için, çok az say›da da olsa baz› evlerde, kente göçmeden önce küçük ve büyükbaş hayvanlar kesilir; kavurma, sucuk
ve past›rma yap›l›rd›.
Pekmez kaynatma işi her bağ›n büyüklü-
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ğüne ve o y›lki üzümün çokluğuna göre
bir ila dört gün sürerdi. Evdeki bir büyüğün yönetiminde yap›lan kaynatma işlemi s›ras›nda tüm aile ve varsa hizmet
eden diğer kimseler olağanüstü bir tempoyla çal›ş›rd›. Bağ bozumuyla başlayan
iş, gece yar›lar›na kadar sürer, evde ne
kadar bak›r kap, leğen, tencere varsa kirlenirdi. Pekmez kaynarken üzüm pestilleri, köfterler yap›l›r; daha önceden iplere dizilmiş olan badem ve cevizlerden
tatl› sucuk yapmak için kar›ş›mlar haz›rlan›rd›. Tepsi, sini veya bezlere dökülen
pestil ve köfterler, toz almayacak yerlere
yerleştirilir; bulamaçlara bat›r›lan badem
ve cevizler d›şar›ya as›l›r, kurumaya b›rak›l›rd›.
Kaynakça: A. Nazif, Mir’at (Palamutoğlu); Evliya
Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Beşinci Kitap, sad. Zuhuri Dan›şman, Zuhuri Dan›şman
Yay›nevi, ‹stanbul 1970, s. 60-79; F. Fahir,
“Kayseri Bağlar› ve Bağc›l›ğ› II”, Erciyes - Kayseri Halkevi Dergisi (1945), S 31-32, s. 20-21; F. Fahir, “Kayseri bağlar› ve bağc›l›ğ› III”, Erciyes Kayseri Halkevi Dergisi (1946), S 36-37, s. 3234; V. ‹mamoğlu, Kayseri Bağ Evleri, Türkiye ‹ş
Bankas› Kültür Yay›nlar›, ‹stanbul 2001; R. C.
Jennings, “The population, society and economy of the Region of Erciyes Dağ› in the sixteenth century”, Jean-Louis Bacque-Grammont &
Paul Dumont (eds.) Contributions a l’histoire
economique et sociale l’Empire otoman, Association Pour le Developpement des etudes Turques, Paris 1983, s. 149-250.
VACİT İMAMOĞLU

BAĞPINAR bk. ISPIDIN
BAHADIR, FAZIL AHMET
Şair, öğretmen (P›narbaş›, 5 Haziran
1958–). ‹lk ve orta öğrenimini burada tamamlad›. Erzurum Atatürk Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesinden mezun oldu. Kayseri’de öğretmenlik yapmaktad›r. Türk
Edebiyat›, Kardaşl›k, Türkmen Bohças›,
Alt›n Köprü, Orkun, Kardeş Kalemler,
Erciyes Türk Ocağ› ve Berceste gibi dergilerde yaz›lar› yay›mland›. Türkiye Yazarlar Birliği ve Polatl› Belediyesi Sakarya Savaş› 84. Y›l Hat›rat Yar›şmas›’nda
birincilik ödülü ald›. Kayseri Türk Ocağ›
üyesidir.
Eserleri: Yeniden Kuva-yi Milliye (2005)
YAYIN KURULU

Fazıl Ahmet Bahadır
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du. Şirket, 2001 y›l›ndan itibaren Türk
Patent Enstitüsünce patentli 7 ürünle
Türkiye çap›nda ticari faaliyetlerde bulunmaktad›r.
Eserleri: Dengeli Beslenme, Dengeli Beslenerek Doğal Yaşama (2004); Geleneksel Türk Mutfağ›, Zencefil/Doğan›n ‹lac›
ve Şifal› Bitkiler.
Kaynakça: Satoğlu, Ansiklopedi, s. 28.
CİHAD ŞAHİNOĞLU

Bahçebaşıʼndan görünüm (V. İmamoğlu)

Niyazi Bahçecioğlu

BAHÇEBAŞI MAHALLESİ
Şehrin güneyinde, Kayseri Lisesinin arka
taraf›nda yer alan bir semttir. Burada
XIX. yüzy›l sonlar›nda kurulan ve şehrin
en zengin ailelerinin oturduğu, tamam›
19 haneden ibaret ve semtin ad›n› taş›yan
“Büyükbahçe” adl› Ermeni Mahallesi
vard›. Mahalle’deki mektep, “Ermeni
sübyan›na mahsus” idi. Mahalle sakinlerinden Çamkertenoğlu Evi 50.000, Sağ›roğlu Evi 50.000-45.000, Tekeoğlu Evi
50. 000, Şim şi roğ lu Evi 60. 000 ve
60.000, Keçecioğlu Evi 30.000, C›rc›rbagus Evi 30.000, Yüzbaş› K›z› Evi
45.000, Tozakoğlu Evi 20.000 kuruş
değerinde Kayseri’nin en pahal› taş-yap›
binalar›yd›. Mahallede; Çifteçeşme, Kanarya, Bülbül, Sağ›roğlu, Yenicami ve
Tozak Sokaklar› bulunmaktayd›. Melikgazi Belediyesi s›n›rlar› içinde yer almas›
gereken bu semt, günümüzde bu isimle
mevcut değildir.
Kaynakça: Cömert, 19.YKayseri, s. 142.
HÜSEYİN CÖMERT

BAHÇECİ, FARUK
Araşt›rmac›, yazar (Kayseri, 1937–). Çal›şma hayat›na Kayseri’de matbaada klişecilik yaparak başlad›. 1960 y›l›nda bas›n sektöründeki çal›şmalar›n› Ankara’da
sürdürmeye karar verdi. Doğal ve dengeli beslenme konular›nda araşt›rmalar
yapt›. Son y›llarda hızla artan nüfusun
doğal ürün temin edebilme, tüketebilme
ve bu ürünlere kolayca ulaşabilme isteklerine cevap verebilmek amac›yla 1997
y›l›nda Meksmar Ltd. Şirketini kurmuş-

BAHÇECİOĞLU, NİYAZİ
Belediye Başkan› (Kayseri, 1933–). ‹lk ve
ortaokulu Ahmet Paşa ‹lkokulu, lise öğrenimini ise Kayseri Lisesinde yapt›. Üniversite için önce ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesine kay›t yapt›rd›. Fakat bir
y›l sonra ‹stanbul Teknik Üniversitesi ‹nşaat Mühendisliğini kazan›nca bu bölüme devam etti. Üniversiteden inşaat mühendisi olarak mezun oldu (10 May›s
1958). Askerlik dönüşü Karayollar›nda
çal›şt› (1960-1962). Karayollar›ndaki görevinden ayr›larak serbest müteahhitlik
yapmaya başlad› (1962-1972). On y›ll›k
müteahhitliği döneminde Kayseri’de üç
kez vergi rekortmeni oldu. 9 Aral›k 1973
seçimlerinde CHP’den Kayseri Belediye
Başkan Aday› oldu. En büyük rakibi durumundaki Mehmet Çal›k’›n Adalet Partisiyle anlaşmazl›ğa düşerek bağ›ms›z
aday olmas›yla seçimlerdeki şans› daha
da artt›. 1973 yerel seçimlerini kazanarak
1977’ye kadar Kayseri Belediye Başkanl›ğ› yapt›. 1977 yerel seçimlerinde yine
CHP’den Kayseri Belediye Başkanl›ğ›
için aday oldu ve bir kez daha seçilerek
12 Eylül 1980 Darbesine kadar Kayseri
Belediye Başkanl›ğ› yapt›. 12 Eylül Darbesinden sonra 1983 y›l›nda dokuz ay
hapse mahkûm edildi. 14 Temmuz
1984’te askerî hapishaneden tahliye oldu.
Yaklaş›k 5 y›l boyunca yine müteahhitlik
yapt›. 1989 yerel seçimlerinde bir kez daha Kayseri Belediye Başkan› oldu. Bu dönemdeki belediye başkanl›ğ› beş y›l sürdü. 23 Mart 1994 yerel seçimlerinde Refah Partili Şükrü Karatepe’nin Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanl›ğ›na seçilmesi üzerine belediye başkanl›ğ›ndan ayr›ld›. 1973-1994 y›llar› aras›nda aral›klar-
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la on y›l› aşk›n bir süre Kayseri’de belediye başkanl›ğ› yapt›ğ› sürecin özellikle ilk
iki dönemi, onun icraatlar› ve Kayseri’nin şehirleşmesi aç›s›ndan verimli oldu. Göreve geldiği ilk günlerde Kayseri
için bir naz›m ve imar plan› haz›rlatt›. ‹lk
birkaç ay yap›laşmaya izin vermedi. Osman Kavuncu ve Mehmet Çal›k dönemlerinde başar›yla yürütülen içme suyu
hizmetlerinin kapsam›n› daha da genişleten bir projeyi ‹ller Bankas› arac›l›ğ›yla
hayata geçirmek için çal›şma başlatt›.
Kayseri Belediyesine ait bir ekmek fabrikas› yapt›rarak ucuz ve kaliteli ekmek
elde edilmesini sağlad›. Yeni asfalt tesisleri yapt›rarak şehrin yollar›n›n asfaltlanmas› çal›şmas›, kamulaşt›rılmas›, daha
önceden yap›lan ‹nönü Park›’n›n aç›lmas›, daha sonra Sağl›k Bakanl›ğ›na devredilen “Doğumevi” ve Karpuzatan’daki
Kayserispor tesisleri yine icraatlar› aras›ndad›r. Mehmet Çal›k döneminde yap›m›na başlanan “Yer alt› Çarş›s›” da bu
dönemde tamamlanarak hizmete aç›ld›.
Evli ve üç çocuk babas›d›r.
Kaynakça: Kendisiyle Yap›lan Özel Görüşme;
Erkiletlioğlu, KYTN; Day›oğlu, Belediye Başkanlar›; Kalkan-Birol-Yerlikhan, Meşhurlar; Çal›şkan, Kayseri Belediyesi; Şükrü Karatepe, Kendini Kuran Şehir, ‹z Yay›nc›l›k, ‹stanbul 2001.
ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

BAHÇECİOĞLU, ŞEVKET
Melikgazi Belediye Başkanlar›ndan (Kayseri, 1945–). Iş›k Yüksek Okulunun ‹nşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu (1972). Çeşitli inşaatlarda şantiye şefliği yapt›. Kayseri Yap› ‹şleri 7. Bölge Müdürlüğünde çal›şt› (1976). Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kurulmas›yla
Anavatan Partisinden Melikgazi Belediye
Başkan› seçildi (1989-1994). Kartal Belsin Bulvar›’n› açt›. Genelevi kald›rd›. BelSin Projesi’ni sonuçland›rd›. Melikgazi
İlçesi’nin içinde özellikle ağaçland›rma
işlerine önem verdi. Melikgazi Sağl›k
Vakf› ve Bel-Sin Vakf›n›n kurucular›ndand›r. Evli ve üç çocuk babas›d›r.
HALİT ERKİLETLİOĞLU

BAHÇECİOĞULLARI
Kayseri’de XVIII ve XIX. yüzy›llarda ismi
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geçmeye başlayan ve bugün de varl›ğ›n›
sürdüren geniş bir ailedir. Kay›tlarda ailenin ismine ilk olarak 1731 y›l›nda rastlanmaktad›r. Ayn› y›l merkezden Şeyhülislam Abdullah Efendi’nin tayiniyle mahallî uleman›n ileri gelenlerinden Bahçecizade Hac› Ahmed Efendi, Kayseri Müftülüğüne getirildi. Ailenin ad›na ikinci
defa, 1774 y›l›nda tesadüf edilmektedir.
Kayseri ve Talas çevresinde 1764 y›l›nda
başlay›p on y›l süren Kanl› Kad›oğlu eşk›yal›k hareketinin bast›r›lmas› ve eşk›yan›n cezaland›r›lmas› için halk›n merkeze
şikâyeti üzerine Çerkez Hasan Paşa görevlendirildi, Paşa’n›n şehirde eşk›yan›n
ileri gelenlerini idam ederek cezaland›rmas› üzerine diğerleri dağ›ldı. Hasan Paşa dağ›lan eşk›yan›n hiçbir ferdinin himaye edilmemesi için söz aldığı eşraf
aras›nda Bahçecizade Kâs›m Efendi oğlu
Feyzullah Efendi’nin de ismi geçmiştir.
İçinde Bahçecizade’nin de bulunduğu eşraf, bunun üzerine eşk›yan›n isim tespitini yaptılar.
1787 y›l›nda, Rusya ve Avusturya Seferi
için Kayseri’den asker teçhiz edip, Edirne’de toplanan orduya kat›lmalar›n› sağlamak üzere Kayseri’de oluşturulan heyet aras›nda yine Bahçecizade Feyzullah
Efendi’nin ismi bulunmaktad›r. Bundan
başka 1815 y›l›nda Tuna sahillerindeki
kalelerin tamiri için Kayseri’den yard›m
toplamak üzere görevlendirilen şah›slar
aras›nda Bahçecizade Mehmed Efendi’nin ismi geçmektedir. 1872 Vergi Tahriri’nde Kayseri’nin çeşitli mahallelerinde bu ailenin veya ayn› unvanla an›lan
başka şah›slar›n da isimleri bulunmaktad›r.
Kaynakça: A. Nazif, Mir’at (Palamutoğlu), s. 144,
153, 154, 156, 169; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 81,
87, 88, 90, 127, 183, 196, 211, 246.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

BAHÇELİK BARAJI
P›narbaş›’nda, Zamant› Nehri üzerinde
enerji ve içme suyu elde etmek, taşk›n
önleme ve sulama amac›yla yap›ldı. ‹nşaat›na 1996 y›l›nda başlandı 2005 y›l›nda
tamamlandı. Gövde dolgu tipi, kaya dolgu olup gövde hacmi 1,634 hm3tür. Yük-

Şevket Bahçecioğlu
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mara Üniversitesi T›p Fakültesinde Çocuk Enjeksiyon Hastal›klar› Bilim Dal›n›
kurdu (2000). ‹stanbul Tabip Odas›,
Türk Pediatri Derneği, Ulusal Allerji Klinik ‹mmünoloji Derneği, ‹mmünoloji
Derneği Avrupa Enfeksiyon Hastal›klar›
Derneği, Avrupa Çocuk Allerji Klinik
‹mmünoloji Derneği gibi kuruluşlarda
üyeliği bulunmaktad›r.
YAYIN KURULU

Bahçelik Barajı (Ersin)

sekliği 53 metredir. Sulama alan› 49.033
hektard›r. Güç üretimi 4,71 MW olup y›ll›k 27,84 GWh güç üretmektedir.
Kaynakça: www.dsi.gov.tr
YAYIN KURULU

BAHÇIVAN ÖMER MAHALLESİ
1872 senesinde 43 hane olan Mahalle’de
yaşayanlar›n tamam› Müslüman’d›r.
Bahçevan Çeşmesi, Ömerşeyh Mescidi
Mahalle’nin önemli yap›lar›d›r. Çiftesöğüt, Mescit ve Ç›kmaz Sokaklar›’ndan
meydana gelir. Bu ad› taş›yan mahalle
şimdilerde yoktur.
Kaynakça: Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 119.
HÜSEYİN CÖMERT

BAKIR, MUSTAFA
Öğretim üyesi, hekim (Kayseri, 1965–).
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sağl›ğ› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›
öğretim üyesi ve Çocuk ‹nfeksiyon Hastal›klar› Bilim Dal› Başkan›, Prof. Dr. ‹lk
ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlad›. ‹stanbul Üniversitesi Çapa T›p Fakültesinden mezun oldu (1988). Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sağl›ğ›
ve Hastal›klar›nda uzmanl›k eğitimi ald›
(1988-1993). Marmara Üniversitesi T›p
Fakültesinde Çocuk Allerji-‹mmünoloji
yan dal ihtisas› yapt›. (1993-1996). Ard›ndan doçent oldu (1996). Chicago Üniversitesi’nde Çocuk ‹nfeksiyon Hastal›klar›
yan dal ihtisas› yapt› (1997-1999). Mar-

BAKIRCILIK
Kayseri’de bak›rc›l›k sanat›n›n başlang›c›n›, Karahöyük/Kaneş şehirlerine kadar
götürmek mümkündür. Burada bulunan
eşyalar üzerinde yap›lan araşt›rmalarda,
Bak›r Çağ›’n›n MÖ 2500 y›llar›na kadar
indiği tespit edilmiştir. Çivi yaz›l› tablet
metinlerinde, Anadolu’daki bak›r madenlerinden ve bak›rdan yap›lm›ş eşyalardan
bahsedilmektedir. Kayseri de bak›r işletmeciliğinin ve sanat›n›n yap›ld›ğ› merkezlerinden biridir. Kayseri’de bak›r sanat›n›n ilerlemesini sağlayan başl›ca etkenlerden biri, bu sanat›n şehrin ticaretinde büyük bir yer alm›ş olmas›d›r. Kayseri’de 1950’li y›llar›n sonlar›na dek bak›r
işletmeciliği en önemli el sanatlar› aras›ndayd›. Bak›rc›l›k, şehir merkezindeki Kazanc›lar Çars›s›’nda ve bunun arkasında
bulunan Eski Bakırcılar Çarşısı’nda bulunan atölyelerde sürdürülmekteydi. Daha
sonra şehirde ilk sanayi sitesinin kurulmas›yla bak›rc›lar buraya taş›nd›lar.
1950’lerden itibaren bak›r işletmeciliğinde yeni unsurlar ortaya ç›kt›. Önceleri
bak›ra istenen şekli vermek için sadece
çekiç kullan›l›rken bu dönemden sonra
otomatik çekiç ve merdaneleme işlemi
başladı. 1960 y›l›ndan sonra bak›r ürün-

1970ʼli yıllarda bakırcı ustası
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Bakır kaplar

leri ve işletmeciliği h›zla azalmaya başladı. Bunda bak›r hammaddesinin giderek
azalmas› ve fiyat›n›n yükselmesi önemli
rol oynadı. Ayr›ca bu y›llarda alüminyumun yayg›nlaşmas›, bu el sanat›n›n zaman içinde ortadan kalkmas›na neden
oldu. Kayseri’de bak›rdan yap›lan ürünler; kazan, ibrik, güğüm, sini, leğen ve
mutfakta kullan›lan çeşitli kaplardan ibarettir. Bu kaplardan özellikle Kayseri
ibriği ve güğümü meşhurdur. Bunlar›n
sat›ş› sadece Kayseri’ye değil, çevre illere
de yap›l›rd›. Ancak bu el sanat› günümüzde neredeyse tümüyle ortadan kalkm›şt›r.
Kaynakça: Özdoğan, KTarihi, s. 143; Cumhuriyetin 75. Y›l›nda Kayseri, Kayseri Valiliği, Kayseri 1998, s. 256.
YAYIN KURULU

BAKİOĞLU, MEHMET
Öğretim üyesi, mühendis (Kayseri,
1944–). ‹stanbul Teknik Üniversitesi ‹nşaat Fakültesi, Mekanik Anabilim Dal›
Başkan›d›r. ‹lkokulu Mimarsinan ve Şehit Naz›m’da okudu. Kayseri Lisesini bitirdi (1961). ‹stanbul Teknik Üniversitesi
‹nşaat Fakültesi, Tatbiki Mekanik kolundan mezun oldu (1966). Ayn› y›l Prof. Dr.
Mustafa ‹nan’›n başkan› olduğu Teknik
Mekanik ve Genel Mukavemet Kürsüsüne asistan oldu. Tatbiki Mekanik Bilim
Dal›nda doktora yapt› ve Mukavemet Bilim Dal›nda ise doçentliğini ald›. Ard›ndan ‹stanbul Teknik Üniversitesi ‹nşaat
Fakültesi Mekanik Anabilim Dal›na profesör olarak atand›.
Eserlerin den Baz› lar›: MS-DOS 6.22
(1998); Dinamik, K›sa Teori ve Problemler (2000); Cisimlerin Mukavemeti
(2001); Say›sal Analiz (2004); Mühendislik Mekaniği-Statik (2005); StatikMukavemet (2007).
Ayr›ca kendi araşt›rma konular›nda SCI
(Science Citation Index) kapsam›ndaki
dergilerde uluslararas› yay›mlar› bulunmaktad›r.

Mehmet Bakioğlu

YAYIN KURULU

BAKTIR, ALİ
Öğretim üyesi, hekim (Hac›lar, 1955–).
Erciyes Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal› Öğretim Üyesi’dir. Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesinden mezun oldu (1979). Erciyes Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dal›nda uzman (1983), yard›mc› doçent (1987), doçent (1989) ve profesör oldu (1995).

Ali Baktır

YAYIN KURULU

Kayseri yapımı ibrik

BAKTIR, HAMDİ
Kayseri Milletvekili (Hac›lar, 1956–). Erciyes ‹lkokulu, Kad› Burhanettin Ortaokulu ve Kayseri Lisesini bitirdi. Atatürk
Üniversitesi ‹şletme Fakültesinden mezun oldu (1978). Özel sektörde yönetici
ve muhasebeci olarak çal›şt›. XXI. Dönem seçimlerinde Milliyetçi Hareket
Partisinden Kayseri Milletvekili seçildi
(1999). Evli ve üç çocuk babas›d›r.

Hamdi Baktır
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Kay nakça: TBMM arşivi, 26.04.1999 tarihli
Mazbata ve Özgeçmiş

müzdeki Önemi (1993)
YAYIN KURULU

YAYIN KURULU

İbrahim Baktır

BAKTIR, İBRAHİM
Öğretim üyesi, ziraatçi (Hac›lar, 1948–).
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Öğretim Üyesi’dir. Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesinden mezun oldu (1970).
Amerika Birleşik Devletleri West Virginia Üniversitesi’nde yüksek lisans (1974) ve
doktora yapt› (1978). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yard›mc› doçent
(1982) ve doçent oldu (1983). Ard›ndan
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinde
profesör ünvan› ald› (1992). Doğal Çiçeksoğanc›lar› Derneği, Ulusal Bahçe
Bitkileri Derneği ve Uluslararas› Bahçe
Bitkileri Derneği Üyesi’dir. Evli ve bir çocuk babas›d›r.
YAYIN KURULU

Mustafa Baktır

BAKTIR, MUSTAFA
Öğretim üyesi, ilahiyatçı (Hac›lar, 1952–).
Atatürk Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
Temel ‹slam Bilimleri ‹slam Hukuku
Anabilim Dal› Öğretim Üyesi’dir. ‹lk ve
orta öğrenimini Kayseri’de tamamlad›.
Atatürk Üniversitesi, ‹slami ‹limler Fakültesinin F›k›h ve ‹slam Hukuku Bölümünden mezun oldu (1976). Müftü yard›mc›s› ve vaiz olarak bir müddet Diyanet ‹şleri Başkanl›ğ›nda görev yapt›. Erzurum Yüksek ‹slam Enstitüsüne f›k›h
asistan› oldu (1977). Atatürk Üniversitesi,
‹slami ‹limler Fakültesine ‹slam Hukuku
Asistan› olarak atand›. Doktoras›n› tamamlad› (1982). ‹lmi araşt›rmalarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’›n Mekke
şehrindeki Ümmü’l-Kura Üniversitesi’ne
gitti. ‹slam Hukuku Anabilim Dal›nda
doçent (1988) ve profesör oldu (1994).
‹ki dönem Atatürk Üniversitesi Erzincan
‹lahiyat Meslek Yüksek Okulunun müdürlüğünü yapt› (1993-1999). Evli ve beş
çocuk babas›d›r.
Eserleri: ‹slam Hukukunda Zaruret Hali
(1986); ‹slam Hukukunda Külli Kaideler
(1988); ‹slam’da ‹lk Eğitim Müessesesi
Suffa Ashab› (1990); ‹slam ‹ktisad›nda
Helal Kazanç (Tercüme ve Tahlil, 1993);
Usûlü F›kh›n Ortaya Ç›k›ş› ve Günü-

BAKTIRZADE BÜYÜK HOCA
Vaiz (Hac›lar, 1859 - Hac›lar, 11 Kas›m
1932). As›l ismi Mehmet olup “Bakt›rzade Hoca”, “Büyük Hoca” ve “Hoca Baba”
lakaplar›yla meşhur oldu. Tahsilini Kayseri’de tamamlad› ve Karakimseli Hoca
Efendi’den icazet alarak Hac›lar’a döndü. ‹cazet imtihan›nda sorulan yüz sorunun doksan dokuzunu cevapland›rdı, bir
soruya biraz tak›ldı, Hocas› önünü aç›nca ona da cevap verdi. Bu başar›s›ndan
dolay› da imtihan heyeti ona “ilerde bu
büyük bir hoca olur” dediği için “Büyük
Hoca” lakab›n› ald›ğ› nakledilmektedir.
Bakt›rzade Hoca, oğluyla birlikte birkaç
talebe derse başlad›ysa da harplerin birbiri ard›na patlak vermesinden dolay›
derslere ara verdi, daha sonraki y›llarda
ise bask› ve takiplerden dolay› talebe yetiştirme imkân› bulamad›. Resmi görev
almayan Bakt›rzade Hoca, ailesinin geçimini temin için çiftçilikle meşgul oldu.
Bakt›rzade Hoca’n›n Hac›lar’da en kal›c›
hizmeti, fahri olarak devaml› yapt›ğ› vaazlar›d›r. Hac›lar’›n en büyük camii olan
“Cami-i Kebir”de özellikle cuma günleri
ve Ramazan aylar›nda yoğun olmak üzere halka doyurucu vaazlar verdi. Bakt›rzade Hoca, daha sonra vaazdan ve ev
sohbetlerinden men edildi.
Kaynakça: Ahmet Coşkun, Sohbetler ve Hat›ralar, Kayseri 1996, s. 245, 309; Mustafa Bakt›r,
“Bakt›rzâde Büyük Hoca’n›n Hac›lar ‹lçesi’nin
Dinî ve Sosyal Hayat›na Tesirleri”, KTYSB 4, s.
67-71.
MUSTAFA BAKTIR

BALAK, YUSUF HİKMET
Öğretim görevlisi, müzisyen (Yeşilhisar,
1963–). ‹lk, orta ve lise öğrenimini Yeşilhisar’da tamamlad›. Kayseri Meslek Yüksekokulundan mezun oldu. Daha sonra
Kayseri Belediye Konservatuar›, Erciyes
Üniversitesi Türk Sanat Müziği, Türk Tasavvuf Müziği ve Güpgüpoğlu Musiki
Cemiyetinde hanende ve sazende olarak
görev yapt›. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuar›nda öğretim görevlisi
olarak çal›şt›. Kudüm, bendir, ney, ud ve
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birazda gitar çalmaktad›r.
Kaynakça: Ç›nar, Kayseri Musikî Yolcular›, s. 31.
YAYIN KURULU

BALCI, SALİH
Gazeteci (Hisarc›k, 1955–). ‹lk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de yapt›. Mesleğe
Tercüman gazetesinin Kayseri Bürosunda başlad›. Kayseri Haber, Kayseri Anadolu Haber, Ak›n Günlük, Milliyet, Sabah ve Star gazetelerinde çal›şt›. Kayserimaç gazetesinin imtiyaz sahibidir. Sürekli Bas›n Kart› sahibi ve Türkiye Spor yazarlar› ve Spor Kulübü Derneği üyesidir.
Evli ve üç çocuk babas›d›r.
YAYIN KURULU

BALDIK, ÖMER
Öğretmen, yazar (Kayseri, 1973–). Boğaziçi Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik
Dan›şmanl›k Bölümü mezunudur (1997).
Milli Eğitim Bakanl›ğ›na bağl› ilköğretim
okullar›nda rehber öğretmen olarak görev
yapmaktad›r. Yaz› hayat›na üniversite y›llar›nda mütercim olarak başlad›. Telif yaz›lar›n› Zafer dergisinde yay›mlad›. Eğitimle ilgili makaleleri Eğitim-bilim dergisinde yay›mland›. Yaz›lar›n› ağ›rl›kl› olarak eğitim, psikoloji ve din konular› üzerine kaleme ald›. 2006 Haziran’dan itibaren Zafer dergisinde editörlük görevi yapmaya başlad›. Evli ve bir çocuk babas›d›r.
Eserleri: Dinimi Öğreniyorum Seti
(2003, Çiğdem Özmen ve Kadriye Bald›k ile); Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji
Rehberi (2004); ‹çimde Bir Göçebe Var
(2005); Başaklar ve Ayr›k Otlar› (Tage
Lindbom’dan tercüme); Demokrasi Miti
(Tage Lindbom’dan tercüme); ‹leri Toplumlar›n S›n›f Yap›s› (Antony Giddens’den); Osmanl› ve Dünya (Kemal
Karpat’tan, çeviri heyetiyle birlikte); ‹slam Tehdidi Efsanesi (John Esposito’dan, Talip Küçükcan ve Erol Köse ile
birlikte); Postmodern Dünya’da K›bleyi
Bulmak (Abdülhakim Murad’dan, Muhammed Şeviker ile birlikte).
YAYIN KURULU

BALDÖKTÜ CAMİİ
Melikgazi ‹lçesi, Küçük Söğütlüönü Mahallesi, Tolbaş› Sokakta (Kiçikap› Mey-

Baldöktü Camii

dan›nda) bulunmaktad›r. Eski yapı yıkılmış ve yeni yapı da değişik zamanlarda
onarılmıştır. Yapım tarihi belli değildir.
En son Nuh Mehmet Baldöktü tarafından ihya edilmiş, camiye soyadı verilmiştir.
Cami kuzey-güney doğrultusunda yaklaş›k kare planl›d›r. Merdivenlerle ç›k›lan
son cemaat mahalli, kuzeybat› köşede
bulunan tek şerefeli minaresi kiremit
kapl› k›rma çat›l›d›r. ‹ki kemer aç›kl›ğ›
şeklinde düzenlenen, çat› seviyesinin alt›nda sundurma şeklinde düzenlenen son
cemaat mahallinden harime girilmektedir. Harim ortada iki ahşap sütunun taş›d›ğ› düz tavanl›d›r. Doğu ve bat› yönde
büyük ölçekli alt ve küçük ölçekli üst
pencereler, güney cephede ise küçük üst
pencerelere sahiptir. Harime girişin üzerinde ise küçük ölçekli ahşap sütunlar›n
taş›d›ğ› mahfil yer almaktad›r. Mihrab›
silmelerle çevrili niş şeklinde olup al›nl›ğ›ndaki blok taş üzerinde ayet yaz›l›d›r.
Minberi sade ahşaptan yap›lm›şt›r.

Salih Balcı

CELİL ARSLAN

BALDÖKTÜ, NUH MEHMET
‹ş adam› (Kayseri 1915 - ‹stanbul, 14 Mart
2006). Devrin, Osmanl›ca eğitim veren
ilkokulunu bitirdi. Babas› dabakç›l›k (dericilik) yapan küçük bir esnaft›. On üç yaş›ndayken Kapal› Çarş›’da bir kavaf›n
(ayakkab›c›) yan›nda ç›rak olarak hayata

Nuh Mehmet Baldöktü

/ 195

196 /

BAL

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

at›ld›. Daha sonra buradan ayr›l›p manifaturac› ‘Karagözlerin Efendi Ağa’n›n yan›nda çal›şmaya başlad›. Ahlak›n› takdir
eden Efendi Ağa ona k›z›n› verdi ve dükkân›na ortak etti. On dört y›l kay›npederiyle çal›şt›ktan sonra ayr›l›p 1942 y›l›nda
kendi işini kurdu. Kayseri’de manifatura
ticaretine başlad›. Arkadaşlar›yla birlikte
şah›slara ait ilk fabrika olan “Birlik Mensucat Fabrikas›”n›n kurucuları içinde yer
aldı (1953). Uzun yıllar fabrikanın yöneticiliğini yaptı. ‹şlerinin büyümesi nedeniyle 1962 y›l›nda Kayseri’deki firmas›n›
‹stanbul’a nakletti. Burada Nuh Çimento
Fabrikas› (1965), Emintaş ‹nşaat AŞ
(1974), Mebal AŞ ve Entegre Tekstil Fabrikas›n› kurdu ve yönetiminde bulundu.
‹ş çevrelerinde değerli fikir ve öngörüleriyle büyük kabul gördü. Birçok dernek
ve vak›f faaliyetlerinde görev ald›. Hay›r
ve yard›m işlerinin yokluğunda da sürdürülebilmesi için 1990 y›l›nda Baldöktü
Vakf›’n› faaliyete geçirdi. Askerlik görevi
s›ras›nda şehit düşen oğlu Ahmet Baldöktü, eşi Ayşe Han›m ve kendisinin
ad›nı taş›yan camiler, okullar, talebe
yurtlar› ve spor salonlar› yapt›rarak Kayseri’ ye armağan etti.
EMİR KALKAN

BALTA HOCA bk. HAMURCU HACI NUH
EFENDİ
BALYAN AİLESİ
XIX. yüzy›l boyunca Osmanl› ‹mparatorluğu s›n›rlar› içinde önemli projelere imza atmakla ünlü olan Ermeni kökenli mimar aile. Kayseri’nin Derevenk Köyü’nden olduklar› bilinen aile, babalar›

Balyan Ailesi eserlerinden Dolmabahçe Sarayı

Bali Kalfa’dan dolayı, Krikor ve Senekerim Beyleri’nden itibaren Balyan soyad›n› kullandı. Dört kuşak boyunca ayn› soyad› taş›yan aile, kendinden önce gelen
neslin b›rakt›ğ› isim miras›n›n ve aktar›lan deneyimlerin üzerine devaml› ekleyerek, XIX. yüzy›l boyunca gittikçe ünlendi
ve ünlerine paralel olarak mimari anlamda dönemin önemli çal›şmalar›n›n içinde yer aldılar. Son dönemlerde gerçekleştirilen araşt›rmalar ise, Balyanlar’›n
mimar değil müteahhit olduklar› doğrultusunda bilgiler içermektedir. Başbakanl›k Osmanl› Arşivlerindeki belgelere dayand›r›lan iddialar, Balyanlar’a atfedilen
Bayezit Kulesi, Rami K›şlas›, Eski Ç›rağan Saray›, H›rka-i Şerif Camii gibi yap›lar›n Osmanl›’n›n son başmimar› Abdulhalim Efendi taraf›ndan tasarland›ğ›n›;
yine Balyanlara ait olduğu bilinen Dolmabahçe Saray›, Beylerbeyi Saray›, Aynal›kavak Kasr›, Selimiye K›şlas›, Davutpaşa K›şlas› ve Darphane-i Amire Binas›
gibi önemli eserlerde ise Balyan ailesinin
müteahhit olarak görev ald›ğ›n› göstermektedir. Her iki durumda da, Meremetci (Onar›mc›) Bali Kalfa’n›n oğullar› birbirini takip eden dört kuşak boyunca
başta saray olmak üzere, birçok kişi ve
cemaat icin mimari yap›lar inşa ettiler.
Balyanlar›n ortaya koyduğu bu sürekliliğin, dönemin koşullar› ile de çok ilişkili
olduğu bilinmelidir. Ürün verdikleri dönem, Osmanl› ‹mparatorluğu’nun Bat›’ya
aç›l›ş y›llar›na denk gelmektedir. H›ristiyan az›nl›klar ise, Bat›’ya aç›lma konusunda, dinî ve kültürel olarak, ‹mparatorluk içinde Bat›’ya en yak›n topluluklard›
ve doğal olarak Bat›l› kavram ve biçimle-
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Hagop Balyan (A. Kabacalı, Abdülhamid)

ri, Müslüman halka göre daha kolayca
benimsediler. Diğer yandan, Ermeni kökenli bakanlar›n, parlamento üyelerinin
ve büyükelçilerin bulunduğu, k›sacas›
isimlerini ön planda tutmalar›n› sağlayacak önemli destekçilerin çok olduğu bir
dönemde, Ermeni kökenli bir ailenin,
imtiyazl› işlere imza atmas› da gayet normaldi ve Balyan isminin sürekliliği aç›s›ndan önemli bir şanst›. Örneğin, Sarkis
Balyan’a, 1878 y›l›nda Sultan Abdülhamit
taraf›ndan, yanl›ş bir uygulamayla “Sermimar-i Devlet” ünvan› verilmesi, söz
konusu destekçilerin gücünün görülmesi
aç›s›ndan önemlidir. Çünkü, Sultan II.
Mahmut’un ferman›yla, Hassa Mimarlar
Ocağ›, 1831 y›l›nda kapat›ldı, dolay›s›yla
bu unvan da ortadan kalktı. Yine, farkl›
dönemlerde çeşitli suçlamalarla karş›laşt›klar›, hatta sürgüne gönderildikleri bilinmektedir. Balyanlar, saray içindeki
güçlerini aç›kça gösterecek bir biçimde,
her defas›nda affedildi ve prestijli konumlar›n› korudular.
Tüm bunlar› ifade ederken, ailenin ortaya koyduğu eserlerdeki -en az›ndan dönemin mimarî yaklaş›mlar› aç›s›ndanbaşar›lar› göz ard› edilmemeli ve kendilerine ait olmayan birçok yap›n›nda Balyanlar’a atfedilmiş olmas› gerçeğine rağmen XIX. yüzy›l ‹stanbul’unun mimarisinde akla gelen ilk isimler olduklar›

aç›kça belirtilmelidir. S›ras›yla, Krikor
(1764-1831), kardeşi Senekerim (17681833), oğlu Garabet Amira (1800-1866),
üçüncü kuşak Nigogos (1826-1858), Sarkis (1835-1899), Hagop (1838-1875) ve Simon (1846-1894) kardeşler ile dördüncü
kuşak, Nigogos’un oğlu Levon Bey ister
mimar, ister müteahhit olsunlar, köklü
Osmanl› mimarl›k geleneği ile Bat›l› usluplar› birleştirme konusunda cesaretli
davrandılar, yeni deneyimler için istekli
oldular. Aileye atfedilen önemli yap›lar
aras›nda, Aynal›kavak Kasr›, Selimiye
K›şlas›, Davutpaşa K›şlas›, Tophane
Nusretiye Camii, Ortaköy Camii, Ihlamur Kasr›, Dolmabahçe Saray›, Gümüşsuyu K›şlas›, Dolmabahçe Camii, Beylerbeyi Saray›, Ç›rağan Saray› ve Aksaray
Pertevniyal Valide Camii bulunmaktad›r.
Kaynakça: Afife Batur, “Balyan Ailesi”, DBİA, C.
II, TET Tarih Vakf›, ‹stanbul, 1994; Selman Can,
“XIX. Yüzy›l Mimarlar› ve Ermeniler”, Türk
Dünyas› Tarih Kültür Dergisi, S. 245, ‹stanbul,
2007; Pars Tuğlac›, Osmanl› Mimarl›ğ›’nda Bat›l›laşma Dönemi ve Balyan Ailesi, ‹nk›lâp ve
Aka Yay›nlar›, ‹stanbul, 1981; Şerafettin Turan,
“Osmanl› Teşkilat›nda Hassa Mimarlar›”, Tarih
Araşt›rmalar› Dergisi, C. 1, S. 1, Ankara, 1963.
ÇAĞATAY SEÇKİN

BALYAN, DRTAD
Etnograf, din adam› (Kayseri/Talas, 1850 Atina, 2 Temmuz 1923). Küçük yaşta ailesiyle ‹zmir’e taş›nd›. ‹lk öğreniminden
sonra bir süre ticaretle uğraşt›. Kudüs Patriği Kayserili Yesayi’nin de desteğiyle öğrenim gördü ve k›sa sürede rahip olarak
Kudüs S›rpots Hagopyants Rahipler Topluluğu’na kat›ld›. 1884-87 aras›nda manast›r baştercümanl›ğ› görevinde bulundu. Haziran 1887’de Kayseri bölgesi ruhani önderliğine seçildi. 1 May›s 1888’de
Kayseri Surp Garabed Manast›r› Kompleksi içerisinde bir okul tesis etti. Üç yüzden fazla mezun verdi. 1904’te kurduğu
okul için, manast›r›n kuzeyinde bir bina
inşa ettirdi. Okula bitişik bir kütüphanemüze kurdurarak 160 parça yazma ve
900 parça kitap ile çok say›da eski eser
toplad›. Kendi sorumluluğuna verilen bölgede reform hareketlerine girişti. 1910’da,
hayat›n›n doruğunda ruhani önderlik gö-
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revinden istifa etti. Önce Kudüs’e, daha
sonra Manisa’ya çekilerek kendini okuma
ve yazmaya adad›. ‹zmir’in felaket günlerinde malvarl›ğ›ndan oldu. Atina’ya geçti
ve orada tifüsten vefat etti.
Eserleri: Yay›mlananlar d›ş›ndaki bütün
el yazmalar› ‹zmir yang›n› s›ras›nda kayboldu. Yay›mlanan eserleri aras›nda Kudüs hakk›nda kitab› (1892); Kayseri Surp
Astvadzadzin ve K›rşehir Surp Kevork
Kiliseleri El Yazmalar› Listesi (1893); Ermeni Yaz›lar› (Viyana, 1898); “Everek,
Talas, Tavlusun, Balages, Niyçe Köyü,
Darsiyak ve Muncusun Kiliseleri Elyazmalar› Listesi” (Luys Dergisi, 19051906); Ermeni Âş›klar (‹zmir, I. C, 1911; II.
C, 1912); Ermeni Manast›rlar›, C. I, 1921;
Manisa Surp Sion ve Surp Lusavoriç Kiliseleri El Yazmalar› Listesi (‹zmir, 1898);
Ermeni Kral› Levoni’in K›l›c› (1909); Akrak Bölgesi Kilikya Öncesi ve Hat Dönemi Kolofonlar› (1897); Kilikya Öncesi ve
Hat Dönemi Kay›tl› ‹ki Mühür (1899);
Yunanca Yaz›l› Mezar Taş› Kitabeleri
(1900); Papaz Harutyun Ş›mavonyan
Hakk›nda Yeni Bilgiler (1896, 1897) ve
Bir Ermeni Dokumas› (1896) say›labilir.
Ayr›ca yay›mlanmam›ş, Kudüs Rahipler
Topluluğu Üyeleri, Kayseri Bölgesi Ermenice Eski El Yazmalar› Listesi gibi
otobiyografik ve bibliyografik incelemeleriyle Ermeni masal, atasözü ve terimlerine dair derlemeleri vard›r.
Kaynakça: Vağarşag Seropyan, Yaşamlar› ve Yap›tlar›yla Osmanl›lar Ansiklopedisi, Yap› Kredi
Kültür Sanat Yay›nc›l›k AŞ, 2. bask›, ‹stanbul
2008, s. 288-289.
YAYIN KURULU

İbrahim Bamyacıoğlu

BAMYACIOĞLU, İBRAHİM
Spor adam›, bürokrat (Kayseri, 1917 Kayseri, 1992). ‹lk ve ortaokulu Kayseri’de bitirdi. Kayseri Lisesinden onuncu
s›n›fta ayr›ld› (1932). CHP il sekreterliği
yapt› (1933-1950), Gazi Paşa ve Cumhuriyet ‹lkokullar›nda öğretmen yard›mc›l›ğ›
(1933-1935), Tayyare Fabrikas›nda memurluk (1935-1938), Türk Spor Kongre
Üyesi (1947-1950) ve Kayseri Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulundu (1955-1967). Kayseri Lisesi tak›-

m›nda ve Erciyes Gençlik Kulübünde futbol oynad›. Lise y›llar›nda tak›m kaptanl›ğ› yapt›. Atletizm ajan› (1933-1942), bölge
futbol hakemi, Y›lmaz Spor ve Erciyes
Spor kurucusu olup ayn› zamanda başkanl›ğ›n› yapt› (1943-1950). 5 nolu Millî
Futbol Hakemi oldu. 1955’ten sonra Hakem Kursu Öğretmenliği yapt›. Erciyes
dağ evinin arsas›n›n al›nmas› ve inşaat›,
Atatürk Stad›n›n yerinin istimlakinin temini ve stad›n yap›lmas›, Kapal› Spor Salonu’nun yap›lmas›, eski kilisenin sat›n
al›nmas› ve onar›m› gibi hizmetlerde bulundu. Hizmetlerinin an›s›na Atatürk
Spor Kompleksi içerisine yapt›r›lan ikinci
salona ‹brahim Bamyac›oğlu ismi verildi.
HALİL SEVERCAN

BANKACILIK
XX. yüzy›l başlar›nda Kayseri İli’nde
bankac›l›k etkinlikleri, Ziraat Bankas›n›n
açt›ğ› şubelerle başladı. Millî Mücadele’de Sakarya Savaşı sırasında Ziraat
Bankası’nın genel müdürlüğü de Kayseri’ye Cami-i Kebir* yakınındaki Maarif
Hanı’na taşındı. Kayseri’de 1916’da kurulan ilk yerel bankalar Kayseri Millî ‹ktisat
Bankas›* ile Köy ‹ktisat Bankas›yd›*. ‹ş
Bankas› kuruluşunun (1936) hemen ard›ndan Kayseri’de bir şube açtı. Kayseri’de bankac›l›k faaliyetleri, 1950’lerde ticaret ve sanayideki at›l›mlara paralel olarak gelişti. Bu y›llarda Yap› Kredi Bankas› ve Garanti Bankas› birer şube açtı. 1951
y›l›nda da Akbank, Kayseri’de bir şube
açtı. 1954’te kurulan üçüncü yerel banka,
‹şçi ve Kredi Bankas› TAŞ’dır*. 1963’te
18’i Merkez İlçe’de olmak üzere toplam
28 olan banka şubesi say›s›, 1971’de 41’e,
1981’de ise 84’e ulaştı. 1981’de banka şubelerinin yaklaş›k yar›s› (41) Merkez İlçe’de, diğer şubeler ise sanayi ve ticaretin
geliştiği Bünyan, Develi, P›narbaş› ve
Yahyal› İlçeleri’ndeydi. 2007 y›l›na gelindiğinde banka şubelerinin say›s› 96’y›
buldu. Bankalar›n şubeleri ilçelerde azald›. Mevcut bankalar›n kamu sermayeli
olanlar›nın şubeleri 29, özel sermayeli
olan banka şubelerinin say›s› 46, yabanc›
bankalar›n şube say›s› ise 20’dir. ‹ller
Bankas›n›n da bir şubesi bulunmaktad›r.
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Kaynakça: Yurt Ansiklopedisi, C. VII. 4728,
İstanbul 1982-1983; bilgiedinme@tbb.org.tr;
TÜİK; il göstergeleri
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Bankalar Caddesi

Kayseri’de banka şubelerinin yoğun
olduğu caddeye “Bankalar Caddesi” ismi
verilmiştir.
Yıllara göre kişi baş›na banka mevduat› ($)
1990

1995

2000

2002

2007

335

506

731

731

2144

Yıllara göre kişi baş›na banka kredileri ($)
1990

1995

2000

2002

2007

232

115

384

220

1943

Kayseri ‹li’nde Bulunan Banka Şubeleri ve sayısı (2007 y›l›)

Kamusal Sermayeli Bankalar . . . . . . . . 29
TC Ziraat Bankas› AŞ. . . . . . . . . . . . . . 19
Türkiye Halk Bankas› AŞ . . . . . . . . . . . 8
Türkiye Vak›flar Bankas› TAO. . . . . . . 2
Özel Sermayeli Bankalar . . . . . . . . . . . . 46
Akbank TAŞ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Alternatif Bank AŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Anadolubank AŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Şekerbank AŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tekstil Bankas› AŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Türk Ekonomi Bankas› AŞ . . . . . . . . . 3
Türkiye Garanti Bankas› AŞ . . . . . . . . 5
Türkiye ‹ş Bankas› AŞ . . . . . . . . . . . . . 13
Yap› ve Kredi Bankas› AŞ . . . . . . . . . . 6
Yabanc› Bankalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Citibank AŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Denizbank AŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Eurobank Tekfen AŞ . . . . . . . . . . . . . . . 1
Finans Bank AŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Fortis Bank AŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
HSBC Bank AŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Oyak Bank AŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kalk›nma ve Yat›r›m Bankalar› . . . . . . . . 1
‹ller Bankas›. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Toplam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

BARANUS, OSMAN NUMAN
Şair, ekonomist (P›narbaş›, 1930 - ‹stanbul, 5 Ağustos 2005). As›l ad› Osman Nuri Doğan’d›r. Orta öğrenimini Kayseri ve
Sivas’ta tamamlad›ktan sonra, Ankara ‹ktisadi ve ‹dari ‹limler Fakültesini bitirdi.
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda
(MKE) ekonomist olarak çal›şt›. 1993 y›l›nda emekli oldu. ‹lk şiiri ortaokul öğrencisiyken Sivas’ta yay›mlanan K›z›l›rmak
dergisinde ç›kt› (1942). 1949’da ilk eseri
Toygan (1945) nedeniyle tutuklan›p yarg›land›, akland›. Şiirleri Dost, Oluşum, Türkiye Yaz›lar› ve Yordam dergilerinde yay›mland›. Ankara’da Özün Ayl›k Sanat
Gazetesi’ni ç›kard› (1971-1973).
Eserleri: Toygan (1945); Sevmek Egemen
(1975); Zihni Hazinedaroğlu ‘Yaşam›-Sanat›’ (1980); Ağr›lar Toprağ› (1982); Anadamar (1984); Tuzhurmatu (1984); Günberi (1985); Okulsuzculuk (1986); Külünk (1990); Apans›z Panay›r (1990);
Alaza Kesen Yürek (1990); Zor Yol
(1990); Gebe Gece (1990); Dinago Triosu (1990); Huahualar (1991); Utkulu Kulvar (1991); Haykular ve Beyitler (1991);
Bergamut (1991); Geriye Saymak (1991);
Y›kan›k Ir›plar (1991); K›y›da Horata
(1991); Günayd›n Soyundan (1991); Tanat›m› (1991); S›n Adl› Ulu Yaya (1991)
YAYIN KURULU

BARO bk. KAYSERİ BAROSU
BARSAMA (ÇAVUŞAĞA)
Kayseri’nin kuzeydoğusunda Kayseri-Sivas Karayolu’nun 25. kilometresinde yer
al›r. Köyün ad›, antik yer adlar›ndan olup
Hititler’den hat›ra olarak gelen ve onlar›n
kulland›ğ› “Luwili” dilinde “Barsama= Su
ak›nt›s› Köyü” olduğu ileri sürülmektedir. 1520 y›l›nda Koramaz Nahiyesi’ne
bağl› olan köyde 34 hane, 2 bezirhane ve
3 değirmen bulunuyordu. 1831’de 66 hane olan köyün nüfusu 330 iken, 2000 y›l›ndaki nüfus say›m›na göre köyün nüfusu 363’tür. 2007 y›l›ndaki nüfus say›m›-
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Barsama (Çavuşağa)

na göre köyün nüfusu 160’t›r. 1835 y›l›nda meydana gelen büyük depremde köy
tamamen y›k›ld›. Cumhuriyet Döneminde, Muncusun/Güneşli Nahiyesi’ne bağlanan Köy, son düzenlemelerle Kocasinan İlçesi’ne bağlandı.
Kaynakça: Bilge Umar, Türkiye’de Tarihsel Adlar, ‹stanbul 1993; ‹nbaş›, 16.YBKayseri, s. 88;
H. Cömert, Kayseri’de ‹lk Nüfus Say›m› 1831,
Kayseri 1993, s. 274; Ahmet Emin Güven, “Hâdiselerden Destanlara”, Erciyes Ayl›k Fikir ve
Sanat Dergisi, (Nisan 2005), S 328, s. 35.
HÜSEYİN CÖMERT

BARSAMA CAMİİ
Kocasinan İlçesi, Barsama (Çavuşağa)
Köyü yak›n›nda bulunmaktad›r. Kayseri,
Malatya-Sivas yolunun 22. kilometresinde, yolun 200 m bat›s›ndad›r. Kitabe H
974 (M 1567) tarihini taş›maktad›r. Kitabeden yap›n›n Sultan Süleyman oğlu Sul-

Barsama Camii (A. Gabriel)

tan Selim Han zaman›nda Merhum Musa Paşa’n›n k›z›, Memiş Beğin zevcesi
Mahupeyker Hatice Hatun taraf›ndan
yapt›r›ld›ğ› anlaş›lmaktad›r. Oldukça harap durumdaki caminin kuzeybat› tarafından şerefeye kadar ayakta olan sekizgen gövdeli minaresi de y›k›lmak üzeredir. Birkaç yöndeki duvar d›ş›nda hiçbir
bakiye kalmam›şt›r. Üst örtü tamamen
y›k›lm›şt›r. Mevcut bakiyelerden anlaş›ld›ğ›na göre caminin duvarlar›nda moloz
taş kullan›lmış ve kesme taşla kaplanm›şt›r.
Bugün tamam› y›k›lm›ş ve neredeyse plan› ç›kar›lamayacak kadar harap olan caminin 1930’lu y›llarda Albert Gabriel taraf›ndan çizilmiş plan› vard›r. Bu plana
göre cami, kare mekânl› bir harim bölümüyle kuzey cephede bulunan üç gözlü
son cemaat yerinden oluşmaktad›r. Harim mekân›, ikişer s›ra hâlinde toplam
dört y›ğma ayağa doğu-bat› doğrultusunda at›lm›ş sivri kemerlerle mihraba paralel üç sahna ayr›lm›şt›r. Üst örtüsünün
güney-kuzey doğrultuda at›lm›ş ahşap kirişler üzerine düz toprak dam olduğu
varsay›labilir. ‹badet mekân›n›n güney
cephesinde herhangi bir pencere aç›kl›ğ›
bulunmazken doğu cephede üç, bat› ve
kuzey cephelerde birer pencere bulunmaktad›r. Yap›n›n yarım daire nişli mihrab› duvarlardan ç›k›nt› yapmaktad›r.
Kuzey cephedeki son cemaat yeri, iki sütuna doğu-bat› doğrultuda at›lan kemerlerle üç gözlü olarak tasarlanm›şt›r. Bu
cephedeki taç kap› duvardan taş›r›lm›şt›r. Albert Gabriel’in yay›mlad›ğ› fotoğraftan taç kap›n›n kavsaras›z olduğu, bas›k kap› kemerinin siyah-beyaz taşlar›n
dönüşümlü kullan›m›yla örüldüğü görülmektedir. Son cemaat yerinin doğu ve
bat› cepheleri beden duvarlar›n›n devam
ettirilmesiyle kapat›lm›şt›r. Son cemaat
yerinin de üst örtüsünün düz toprak dam
olduğu kabul edilebilir. Caminin kuzeybat› köşesinde sekizgen gövdeli minare
bulunmaktad›r. Bu minarenin tek şerefesi k›smen ayaktad›r. Giriş kap›s› üzerinde
yer alan ancak bugün Kayseri Arkeoloji
Müzesinde olan kitabesi vardır.
Yap› tamam›yla harap olduğundan nas›l
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bir süslemesi olduğu hakk›nda bilgi yoktur. Ancak minare gövdesinde rozet ve
geometrik bezemeli pano süslemeleri görülmektedir.
Kaynakça: Gabriel, Türk An›tlar›, s. 106; Mehmet Çay›rdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV ve
XVI. Yüzy›llarda Yap›ld›ğ› Anlaş›lan ‹lk Osmanl› Yap›lar›”, Vak›flar Dergisi, (1981), S. 13, s. 554.
YILDIRAY ÖZBEK

BARUT, MUHARREM
Eğitimci, spor adamı (Manyas, 19131978). Savaştepe Yat›l› ‹lkokulunu, Bal›kesir Necati Bey ‹lk Öğretmenokulunu
bitirdi. Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü
Edebiyat Bölümünden mezun oldu.
1939-1941 y›llar› aras›ndaki askerlik görevinden sonra Kayseri Lisesine öğretmen
olarak atand›. Dokuz y›l Dağc›l›k ve Kayakç›l›k Kulübü Başkanl›ğ› yapt›. Ard›ndan Gediz Ortaokuluna, buradan da Eskişehir Lisesine atand› (1958).
Eserleri: Bir Dağc›n›n ve Kayakç›n›n
Notlar› (1951); Selam Kayserili’ye (1976)
Kaynakça: Muharrem Barut, Selam Kayserili’ye,
Uğur Matbaas›, Eskişehir 1976.
YAYIN KURULU

tesi ad› alt›nda işlevini devam ettirdi.
Kayseri’de daha sonra s›ras›yla Adana’ya
Doğru* (1919, haftal›k), Yeni Gün* (1921,
haftal›k), Sebilürreşad* (1921, haftal›k),
Cuma* (1922, ayl›k), Misak› Millî* (1922,
günlük), Misak* (1924, haftada iki say›),
Ülker* (1928, haftada iki say›), Ata Yolu*
(1939, haftal›k), Doğru Yol* (1945, haftada iki say›), Halk›n Sesi* (1946, haftada iki
say›), Erciyes Postas›* (1947, haftada iki
say›, daha sonra günlük), Volkan* (1949,
günlük), Orta Anadolu* (1950, günlük),
Ümit* (1950, haftal›k), Hâkimiyet* (1950,
günlük), Yeni Kayseri* (1952, günlük), ‹stiklal* (1952, günlük), Anadolu* (1953,
haftal›k), Erciyes Telgraf* (1954, günlük),
Yeni Iş›k* (1957, günlük), Ses* (1958, günlük) gazeteleri yay›mland›.
1945’de Osman Kavuncu’nun* ç›kard›ğ›
Doğru Yol, 1950’li y›llarda Şaban Sar›y›ld›z’›n yay›mlad›ğ› Hâkimiyet, Mehmet
Kocabay’›n yay›mlad›ğ› Yeni Kayseri,
As›m Yahyabeyoğlu’nun ‹stiklal ve Mehmet Yakupoğlu’nun ç›kard›ğ› Erciyes
Telgraf gazeteleri, o dönemde kendini
kan›tlayan ve Kayseri bas›n›n›n gelişmesinde etkili rol oynayan yay›n organlar›

BARUTHANE bk. GÜHERÇİLE
BASIN-YAYIN
Kayseri’nin bas›n tarihi ilk matbaan›n
kurulduğu y›llara kadar uzan›r. Mutasarr›f Ahmed Muammer Bey’in* 1908 y›l›nda kurduğu matbaa, sadece kamu yönetiminin bas›l› evrak ihtiyac›na cevap vermekle kalmaz, ‹l’de yay›n hayat›n›n önünün aç›lmas›nda da etkin rol oynar. Nitekim Kayseri’de yay›mlanan ilk gazete,
haftal›k Erciyes* gazetesidir. 29 Ağustos
1910’da Yunus Bekir* taraf›ndan ç›kar›lan gazetenin başyazarl›ğ›n› eski Kayseri
milletvekillerinden Ahmet Hilmi Kalaç*
yaptı. Sadece 69 say› ç›kan gazete 1911 y›l› sonunda dergi formunda yeniden yay›mlanmaya başladı; ancak iki y›l sonra
yay›n hayat›na son verdi.
Erciyes’i 1914 y›l›nda haftal›k olarak ç›kar›lan Kayseri gazetesi izledi; ilk say›s›
1914 y›l›nda yay›mlanan ve 1922 y›l›na
kadar yay›n›n› sürdüren gazete, 1925 y›l›ndan 1949 y›l›na kadar Kayseri ‹l Gaze-

Kayseriʼde yayımlanan ilk gazete Erciyes.
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oldu.
Kayseri’de, 1960’dan önce yay›n süreleri
haftal›k ya da on beş günlük olarak belirlenen, ancak çoğu k›sa ömürlü olan Gayret*, Büyük Dava*, Emmi*, Şakac›*, Hür
Söz*, Halk*, Bomba*, Emmimiz*, Bacanak*, Past›rmac›-Bacanak*, Siyasi Baba*,
Iş›k*, Cop*, Haber*, Çimdik* ve Buğelek*
ad›yla çoğu siyasi ve mizahi içerikli gazeteler de yay›mland›.
1960’l› y›llar Kayseri bas›n› için hareketli bir sürecin başlang›ç y›llar› oldu. 1950
y›l›na kadar Yeni Matbaa, Erciyes Matbaas›, Sümer ve Hâkimiyet matbaalar›yla
s›n›rl› kalan matbaa say›s›, sonraki y›llarda hem artt›, hem de bas›n tekniğinde
önemli gelişmeler oldu. Elle yaz› dizme
metodu yerini 1964’te Entertip ve Linotip
makineleriyle yaz› dizme tekniğine terk
etti. Bask› makinelerinin kalitesi yükseldi. Bugün, çoğunluğu bir sitenin çat›s› alt›nda, bir bölümü ise Kayseri Organize
Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 70’e
yak›n matbaa, modern teknolojinin sağlad›ğ› olanaklardan da yararlanarak hizmet vermektedir.
Kayseri Ak›n, Erciyes Postas›, Devrim*,
Hâkimiyet, Ülker, Zaman* ve Millî Ülkü*
gazeteleri 1960’l›, Kayseri Olay ve Kayseri Haber gazeteleri ise 1970’li y›llar›n önde gelen gazeteleriydi. Millet 1973’te Kayseri’de ofset tekniğiyle yay›mlanan ilk gazete oldu. Bunu 1976’da yay›mlanan Kayseri Haber izledi. ‹stanbul’da yay›mlanan
Günayd›n gazetesinin yerel baz› iş adam›
ve gazetecilerle iş birliği yaparak ç›kard›ğ› gazete Ankara’da haz›rlan›p bas›ld›.

Kayseriʼde hazırlanmış ve basılmış bazı eserler

Yerel haber ağ›rl›kl› gazete 1978’de kapand›. K›sa bir aradan sonra Kayseri
Anadolu Haber* ad›yla ve ofset tekniğiyle
yay›n›n› sürdürmeye devam etti.
Bugün Kayseri’de modern dizgi ve bask›
tekniğinin sağlad›ğ› avantajlardan yararlanarak yay›mlanan yirmiden fazla gazete var. Hemen hepsi seviyeli bir görüntü
bütünlüğü içinde ve renkli olarak yay›mlanan gazetelerin en eskisi 1928 y›l›nda
yay›n hayat›na başlayan Ülker gazetesidir. Onu Hâkimiyet gazetesi izliyor. Hâkimiyet ara vermeden yay›n›n› sürdüren
en uzun ömürlü gazetedir.
Günümüzde yay›mlanan gazeteler ç›k›ş
tarihleri itibariyle şöyle s›ralanabilir:
Kayseri Ülker Gazetesi (1928), Hâkimiyet 2000 (1950), Kayseri Ak›n Günlük
(1965) Kayseri Anadolu Haber (1965),
Kayseri Yeni Sabah (1967), Kayseri Postas› (1970), Kayseri (1973), Kayseri Star
Haber (1995), Kayseri Gündem (1995),
Yeni Kayseri (1995), Kayseri Manşet
(1996), Büyük Kayseri (1996), Erciyes
(1997), Kayseri Haber (2002), Kayseri
Meydan (2003), Kayseri Güneş (2003),
Kayseri Maç (2004), Kayseri Deniz Postas› (2004), Havadis (2004), Kayseri Vatan (2007), Kayseri Tempo (2007), Hedef (2008), Kayseri Ana Haber (1998),
‹stiklal (2004, ayl›k), Sat›r Aras› (haftal›k), Kayseri Ses (1995, haftal›k), Alize
(haftal›k) gibi gazeteler yan›nda bilgisayar ortam›nda haz›rlanan Develi Gazetesi (haftal›k), Develi Seyrani gazetesi (haftal›k), Çağdaş Develi (haftal›k), Çağr› Gazetesi (haftal›k) gibi gazetelerde bulunmaktad›r.
Gelişim, sadece yerel gazete ve dergilerle
de s›n›rl› kalmad›; haber gereksinimlerini
daha önceleri yerel muhabirleri arac›l›ğ›yla gidermeye çal›şan ulusal haber
ajanslar›yla baz› gazeteler 1970’li y›llarla
birlikte büro düzeyinde iletişim uygulamas› başlatarak gazetecilik mesleğinin
gelişmesine önemli katk›da bulundular.
Örneğin Hürriyet, Kayseri’de büro açan
ilk gazete oldu (1971). Hürriyet’i, bölgesel
kapsaml› hizmet verecek Hürriyet Haber
Ajans› izledi. Daha sonraki y›llarda Tercüman gazetesiyle Akdeniz Haber Ajans›
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(AK AJANS), Türk Haber ler Ajans›
(THA), Türkiye gazetesi, ‹hlâs Haber
Ajans› (‹HA), Milliyet Haber Ajans›
(M‹L-HA), Anadolu Ajans› (AA), Zaman
gazetesi ve Cihan Haber Ajans› (CHA),
Doğan Haber Ajansı (DHA) ile Akşam
gazetesi Kayseri’de büro açt›.
Bu gelişim sürecinin, 1990 y›l›ndan itibaren yerel kanalların; Başak TV* (kapand›),
Erciyes TV*, Kay-TV*, Elif TV*, Kanal 38*,
Kampus TV* ve 16 radyonun kat›l›m›yla
daha da hareketlenerek güç kazand›ğ› bir
gerçektir.
1908’den günümüze, matbaac›l›k ve bas›m yoluyla Kayseri bas›n›na hizmet ve
emeği geçenler ise Mutasarr›f Muammer
Bey, Nuh Naci (Yazgan) Bey*, Nurullah
D›raz, Tevfik Mülayim*, Mehmet Yeğenağa*, Mustafa Sağlam, Mehmet Yakupoğlu*, Mehmet Mülayim, ‹smail Uluyağmur, Hasan Sami Bolak*, Hac› Ali Şapc›*,
Emin Çeri, Bozkurt Yeğenağa, Hüseyin
Topçuoğlu, Mustafa Y›ld›rgan, Mehmet
Uluyağmur, Mehmet Beykoca ve Faz›l
Saydam diye s›ralanabilir.
Yay›nevleri
Kayseri’de kitap yay›n› yapm›ş ve yay›n
yapmaya devam eden baz› yay›nevleri de
şunlard›r: Lâçin*, Se-Da*, Rey*, Anasam
(kapandı), Mazaka Yay›nc›l›k* Mektebe,
K›v›lc›m*, ‹stişare, Geçit, Vatan*, Kültür
Sanat yay›nlar›* gibi.
MAHMUT SABAH

üyesidir.
Eserleri: Gönül Kuşlar› Nöbette (2004);
Sevde Gör (2007).
YAYIN KURULU

BAŞAK TV
Kayseri’nin ilk yerel televizyon kanallar›ndand›r. Resim ve fotoğraf sanatç›s› ‹lhan Birol ve öğretmen ‹rfan Birol kardeşler taraf›ndan kuruldu (1993). Hiçbir
ideolojiye bağl› olmadan siyaset üstü ve
tarafs›z yay›nc›l›ğ› benimsedi. On iki y›l
kesintisiz ve programl› yay›n yapan Başak TV, 1995 y›l›nda yay›n hayat›na son
verdi.
İRFAN BİROL

BAŞAKPINAR bk. İSPİLE
BAŞEĞMEZ, ÖMER
Kayseri Milletvekili, iş adam› (Kayseri,
1908 - 3 Ekim 1979). ‹lk öğrenimini Adana’da, lise öğrenimini ‹stanbul’da tamamlad›. Lise sonras› ticarete at›ld› ve
fabrika yönetti. Adana Ticaret ve Sanayi
Odas› Başkanl›ğ›nda bulundu. Demokrat
Partinin kurucular› aras›nda yer ald›
(1946). Dokuz y›l Adana ‹l Başkanl›ğ›
yapt›. Demokrat gazetesini ç›kard›. XI.
Dönem seçimlerinde Demokrat Partiden
Kayseri Milletvekili seçildi (1957). Evli ve
iki çocuk babas›yd›.

Ömer Başeğmez

Kaynakça: TBMM Arşivi, 29.10.1957 tarihli
Mazbata ve Özgeçmiş; TBMM Albümü, s. 264.
YAYIN KURULU

BASİLEUS bk. BÜYÜK BASİLEUS
BAŞ, ALİ
Şair (P›narbaş›, 24 Kas›m 1960–). ‹lk
öğrenimini Kayseri’de tamamlad›. Şiirlerini Erciyes, Çemen, Dolunay, Geçit,
Gülp›nar, Berceste, Türk Güreş Vakf›,
Kent-Yaşam, Şehit Aileleri gibi dergilerde yay›mland›. Hâkimiyet ve Ülker gazetelerinde yaz›lar kaleme ald›. Türk Kültürü Hizmet Ödülü, Kapadokya Şairler
Şöleni birinciliği, Seyrani Şenlikleri Şiir
birinciliği, Ahi Evran Törenleri Şiir ikinciliği, Erciyes Üniversitesi Kültür Sanat
Şiir Ödülü ald›. Türk Ocağ›, Halk Şairleri Kültür Derneği ve Yazarlar Birliği

BAŞKATİPZADE RAGIP BEY bk. GÜVEN,
RAGIP
BAŞKATİPZADE RIF’AT BEY
RIFAT

bk.

ŞÂİR

BAŞKÖY İPTİDAİ MEKTEBİ
Yeşilhisar İlçesi’ne bağl› Başköy’de bulunan okul, doğu-bat› doğrultuda eğimli bir
araziye bodrum ve zemin kat olmak üzere iki katl› olarak inşa edilmiştir. Düzgün
kesme taş malzemeyle inşa edilen okulun
mimar› veya ustas› hakk›nda bilgi yoktur.
Okulun doğu cephesinin ortas›na, cepheden ç›k›nt› yapacak şekilde tasarlanan gi-

Ali Baş
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Başköy İptidai Mektebi (Y. Özbek)

riş revak›n›n arkas›ndaki an›tsal kap›
üzerinde var olduğunu tahmin ettiğimiz
orijinal kitabenin yerinde günümüz harfleriyle işlenmiş kitabesinden yap›n›n 1913
y›l›nda inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Okul günümüzde kullanılmamaktadır.
Okulun bodrum kat›na, bat› cephesine
aç›lan kap›dan girilmektedir. Kap› üzerine aç›lm›ş bir pencere dikkati çeker. Pencerenin de üzerinde sekiz konsola oturtulmuş üst kat balkonu görülmektedir.
Bodrum kat, doğu-bat› doğrultuda düzenlenen bir holün güney ve kuzeyine
yerleştirilmiş s›n›flardan oluşur. Hol mekân›n›n üzeri kuzey-güney doğrultuda
duvarlara at›lm›ş sivri kemerlerin desteklediği sivri tonozla örtülmüştür. Ancak,
holün doğu cephesinde kuzey-güney
doğrultuda düzenlenmiş beşik tonoz örtü
yer almaktad›r. Holün güney duvar›na
aç›lan yuvarlak kemerli kap›dan girilen
dikdörtgen planl› s›n›f›n bat› duvar› üç
pencereyle boşalt›lm›şt›r. S›n›f›n üst örtüsü, kuzey-güney doğrultuda duvarlara
at›lm›ş üç sivri kemerin desteklediği sivri
tonozla örtülmüştür ve doğu duvar›na iki
küçük niş aç›lm›şt›r. Güneydeki nişin arka duvar› y›k›ld›ğ›ndan arkada girişi olmayan dikdörtgen bir mekân›n varl›ğ›
görülebilmektedir. Holün kuzeybat›s›ndaki s›n›f›n üst örtüsünde güney-kuzey

doğrultuda at›lm›ş üç sivri kemerin desteklediği sivri tonoz görülür. Doğu duvar›nda iki niş yer al›r. Bat› duvar› üç pencereyle boşalt›lm›şt›r. Kuzeydoğudaki s›n›f›n üzeri de doğu-bat› doğrultuda at›lm›ş üç sivri kemerin taş›d›ğ› sivri tonozla
örtülmüştür. S›n›f›n kuzey duvar›nda ortadaki ocağ›n iki yan›nda birer niş gözlenir. Ocağ›n tam üzerine gelecek şekilde
düzenlenmiş bir pencere dikkati çeker.
Güney duvarda da bir niş yer almaktad›r.
Bodrum kat›n güney duvar› tamamen sağ›r b›rak›lm›şt›r. Bodrum katla zemin kat
ayr›m›, doğu ve güney cephelerde düz
yüzeyli silmeyle, kuzey ve bat› cephelerde
mukarnas benzeri küçük nişçiklerle sağlanm›şt›r.
Okulun zemin kat›na, doğu cephenin ortas›na yerleştirilen ve önünde ikiz kemerli bir revak› olan yuvarlak kemerli kap›dan girilmektedir. Revak, doğu cephede
taştan örülmüş kaideye yerleştirilmiş iki
taş sütunun taş›d›ğ› ikiz kemerli olarak
düzenlenmiştir. Duvar yüzeyinden profillendirilen kap› yekpare taş ayaklara
oturan yuvarlak kemerli olarak tasarlanm›ş olup silme ve bordürlerle çerçeve içine al›nm›şt›r. Kemer yüzeyi çapraz zikzaklar yapan şeritlerle süslenmiş volütlü
kemer kilit taş› yüzeyden taş›r›lm›şt›r.
Kap› kemer köşeliğinde rozet biçimli birer kabara bulunmaktad›r. Kitabeliğin

Başköy İptidai Mektebi giriş kapısı (Y. Özbek)
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üst k›sm›nda da dairesel küçük bir pencere yer almaktad›r.
Zemin kat, ortadaki holün güney ve kuzeyine yerleştirilmiş ikişer s›n›ftan oluşmaktad›r. Holün bat› cephesi ortada bir
kap›, iki yan›nda birer pencereyle balkona aç›lmaktad›r. Bombeli sekiz konsol
üzerine yerleştirilen balkonun konsol yüzeyleri ve aralarda kalan bölümleri, alçak
kabartma tarz›nda işlenmiş rozet ve kabaralarla süslenmiştir. Güneydoğudaki
s›n›f›n doğu duvar›na üç, güney duvar›na
bir pencere aç›lm›şt›r. Güneybat›daki s›n›f biraz daha büyük olarak planlanm›şt›r, güney duvar›nda iki, bat› duvar›nda
üç pencere aç›kl›ğ› bulunmaktad›r. Kuzeydoğudaki s›n›f›n doğu cephesinde üç,
kuzey cephesinde de iki pencere aç›kl›ğ›
dikkati çeker. Kuzeybat›daki s›n›f›n bat›
ve kuzey duvar›nda üçer pencere aç›kl›ğ›
görülmektedir. Tüm s›n›flar›n ve holün
döşemesi ahşap olup üst örtüsü düz ahşap tavand›r. Kuzey ve doğu cephelerde
yer alan pencerelerin söve ve kemerleri
kahverengi taştan yap›larak duvarla tezat
oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. Ayr›ca kuzey cephe duvarlar›n›n üst bölümlerinde yüzeyden çökertilmiş kartuş şeklinde yüzeyler oluşturularak cephe hareketlendirilmiştir.
YILDIRAY ÖZBEK

BAŞTÜRK, ADEM
Kayseri Milletvekili, öğretim üyesi (Yeşilhisar, 1950–). ‹stanbul Teknik Üniversitesi ‹nşaat Fakültesinden mezun oldu.
Y›ld›z Teknik Üniversitesinde doktora
yapt›. Ayn› üniversitede öğretim üyesi ve
Çevre Mühendisliği Bölümü Başkan›
olarak görev yapt›. ‹stanbul Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Yard›mc›l›ğ›
ve Genel Sekreterliğini yapt›. XXII. Dönem seçimlerinde Ak Partiden Kayseri
Milletvekili seçildi (2002). TBMM Bay›nd›rl›k, ‹mar, Ulaşt›rma ve Turizm Komisyonu başkanl›ğ› yapt›. Parlamentolararas› Birlik Türk Grubu üyesidir. Evli ve
dört çocuk babas›d›r.
Kaynakça: TBMM web sitesi milletvekilleri özgeçmişleri.
YAYIN KURULU

BAŞYAZICIOĞLU, MEHMET İRFAN
Kayseri Milletvekili, iş adam› (Kayseri,
1951–). ‹lk, orta öğrenmini Kayseri’de tamamlad›, lise öğrenimine ‹stanbul’da devam etti. Daha sonra ticarete at›ld›. Anavatan Partisinin kuruluş çal›şmalar›yla
birlikte siya setle ilgilenmeye başlad›
(1983). ‹ki dönem il başkanl›ğ› yapt›.
XVIII. Dönemde Anavatan Partisinden
Kayseri Milletvekili seçildi (1987). TBMM
Sanayi Ticaret ve K‹T komisyonlar›nda
çal›şt›. Parti teşkilat başkan yard›mc›l›ğ›
ve genel muhasip yard›mc›l›ğ› görevlerinde bulundu. Kayseri Yem Sanayi, Birlik G›da, Başak Petrol ve Merve ‹nşaat
Şirketlerinden oluşan iş yerlerinin baş›nda bulunmakta, Türk Parlamenterler Birliği Vakf›, Kayseri Sanayici ve ‹şadamlar›
Derneği (KAYS‹AD), Anadolu Kulüp,
Kayseri Muhtaçlara Yard›m Derneği ve
Kayseri Öğrenim Vakf› gibi sivil toplum
kuruluşlar›nda sosyal faaliyetlerini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babas›d›r.
Kaynakça: TBMM Arşivi, 03.12.1987 tarihli
Mazbata ve Özgeçmiş; TBMM Albümü, s. 485.

Adem Baştürk

Mehmet İrfan Başyazıcıoğlu

EMİR KALKAN

BATANAY, ERCÜMENT
Tamburi (‹stanbul, 1927 - ‹stanbul, 2004).
Kemal Batanay’›n oğludur. Mesut Cemil’den tambur dersi ald›. Tanburda kiriş
yerine ameliyat ipi (kat küt) kulland›. Birçok ünlü sanatç›n›n arkas›nda çald›. Daha sonra yayl› tanbura yöneldi ve bu saz›
virtüöz seviyesinde çald›. Neyzen Emin
Dede’den saz eserleri ve makam dersleri
alarak büyük usülleri öğrendi. Konservatuar, ‹stanbul Radyosunda ve yayl› tamburla piyasalarda uzun süre çal›şt›. Tamburda Mesut Cemil ve ‹zzettin Ökte tavr›na kendi sar› teli kullanma ve tremola
tekniklerini ekledi. 1986’da Hürriyet gazetesince k›rk üçüncü sanat y›l› kutland›.

Ercüment Batanay

MUSTAFA DEM‹R

BATANAY, KEMAL
Hattat ve bestekâr (‹stanbul, 7 Şubat 1893
- ‹stanbul, 22 Haziran 1981). ‹stanbul’da
doğup büyüdü. Kayserili Müridoğullar›
sülalesindendir. Tahsilini ‹stanbul’da tamamlad›. Lise y›llar›nda imaml›k yapan
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Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde görev yapt›. Kurucu Meclis Milli Birlik Komitesi temsilcisidir (1961). Evli ve iki çocuk annesiydi.
Kaynakça: TBMM Albümü, s. 536.
YAYIN KURULU

Kemal Batanayʼın celî-taʼlik bir levhası (Emin Barın hat
koleksiyonu).

babas›n›n gözetiminde haf›zl›k eğitimi ald›. Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesinde
tahsilini ilerletmeye çal›şt›. Beşinci s›n›fta
iken Dârülfünun ‹lahiyat Fakültesine girdi. I. Dünya Savaş› dolay›s›yla askere al›n›nca ilahiyat tahsilini bitiremedi. 1920’de
devlet memurluğuna başlad›. Şirket-i
Hayriye Tâdât Kalemi, Ticaret Odas› gibi
kurumlarda çal›şt› ve 1958’de emekli oldu.
Emeklilik sonras› ‹stanbul Türk Musikisi
Devlet Konservatuar›na repertuar hocas›
olarak tayin edildi (1976). Bu görevi ölümüne kadar yürüttü. Bu arada 1971-1980
y›llar› aras›nda Kubbealt› Musiki Enstitüsünde Münir Nurettin Selçuk’la birlikte
dersler verdi. ‹lk musiki bilgilerini babas›ndan ald›. Bu alandaki as›l hocalar›
Şeyh Cemal Efendi ve Rauf Yekta’d›r.
Subhi Ezgi, Ahmet Avni Konuk gibi musikişinaslardan da istifade etti. Dinî ve
din d›ş› sanatlarda eserler verdi. Eserleri
aras›nda Süleyman Çelebi’nin mevlidinin bestesi, “Nikriz Mevlevî Ayini” ve
“Dügâh Na’t-› Mevlânâ” başta gelir.
Hattatl›k alan›nda ilk hocas› Hasan Hüsnü Efendi’dir. Daha sonra Hattat Mehmed Hulûsî Efendi’den ders görerek icazet ald› (1918). Sofu Mehmed Efendi’den
sülüs, nesih ve rik’a yaz›lar›n› meşk etti.
Çeşitli müze ve özel koleksiyonlarda ta’lik ve celî-ta’lik hat levhalar› bulunmaktad›r.
Kaynakça: ‹bnülemin Mahmud Kemal ‹nal, Son
Hattatlar, s. 577-579; Muhiddin Serin, Hat Sanat›, ‹stanbul 1982, s. 85-87; Muhittin Serin, “Batanay, Kemal”, D‹A, C. V. s. 139-140.
YAYIN KURULU

Remziye Batırbaygil

BATIRBAYGİL, REMZİYE
Temsilciler Meclisi Üyesi, öğretmen
(Kayseri, 1911 - 18 Ocak 1998). ‹stanbul

BATMAN MAHALLESİ
Bahçebaş› Semti’nde bir mahalledir. 16.
yüzy›l sonlar›nda Kayseri’de bu ad› taş›yan bir mahalle yoktu. 1831 nüfus say›m›nda 30 hanedir. Mahalle sakinleri:
Bezzaz, pabuççu, terzi, taşç›, simsar,
kürkçü, kuyumcu, tüccar, dülger gibi
mesleklere sahiptiler.
1872 y›l›nda tamam› Ermeni 26 hane
olan mahallede, unvanlar› Evhanoğlu,
Polatoğlu, Dalk›ranoğlu, Muytaboğlu,
Torosoğlu, Ekincioğlu, Miyasoğlu, Sarrafoğlu, Dad›roğlu, Şahinoğlu gibi aileler
meskûn bulunuyordu. Kayseri’de bulunan 160 adet çok k›ymetli ev ve konağ›n
12 adedi, 20.000-65.000 kuruş değerde
bu ailelere aitti. Gümüşoğlu, Muytab,
Kazanc› ve Sağ›roğlu adl› sokak ve caddelerden teşekkül etmişti.
Günümüzde Belediye kay›tlar›nda böyle
bir mahalle bulunmamaktad›r.
Kaynakça: Rafet Yinanç, “XVI. Yüzy›l Sonlar›nda Kayseri Mahalleleri ve Nüfuslar›”, KYTSB 1, s.
364; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 145 ve 1 numaral›
belge.
HÜSEYİN CÖMERT

BATTAL CAMİİ
Şehir merkezi olarak kabul ettiğimiz ‹ç
Kale’nin yaklaş›k olarak 3 km kadar güneyinde, eski Kayseri olarak bilinen Mazaka’n›n kenar›nda ve kendi ismiyle an›lan Battal Mahallesi’nde yer almaktad›r.
Bir tepe üzerine inşa edilen caminin kimin taraf›ndan ve hangi tarihte yapt›r›ld›ğ› belli değildir. Baz› araşt›rmalarda, XXIII. yüzy›l aras›nda değişen tarihler önerilmektedir. XIX. yüzy›lda kente gelen
seyyahlar Battal Camii’nden bahsederler.
Caminin bulunduğu yer, 1500 tarihli 565
numaral› Evkaf Defteri’nde, “Der Birûn-›
şehr” olarak geçerken, 1584 tarihli 584
numaralı Evkaf Defteri’nde “Der haric-i
şehr-i Kayseriyye” şeklinde geçmektedir.
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Caminin etraf›nda, eski Bizans kentine
ait sur duvar izleri rahatl›kla izlenebilmektedir. Yap›n›n kuzeydoğu köşesine
bitişik olan ve bugün sadece cenazelik
kat› izlenebilen bir türbe (Evliya Çelebi’ye
göre Kırk Kızlar Türbesi) bulunmaktad›r.
Yine doğu ve bat›daki beden duvarlar›n›n kuzeye doğru devam ettiğini gösteren
temel izleri, caminin bu yönde bir avlusunun olabileceğini göstermektedir. Ayr›ca caminin eski fotoğraflar›nda bu bölümde baz› temel izleri de görülmektedir.
Cami, tamamen yonu taştan yap›lm›şt›r.
Daha sonraki onar›mlar s›ras›nda Gesi
taş› ve moloz taş da kullan›lm›şt›r. Caminin üst örtüsüyle giriş cephesi onar›mlarla orijinal özelliklerini kaybetmiş olmas›na rağmen, beden duvarlar› oldukça sağlamd›r. Ana hatlar›yla oldukça kal›n ve
yüksek beden duvarlar›na sahip yap›n›n
üzeri, kuzey-güney doğrultusunda sivri
beşik tonozla örtülü, kare planl› harimden oluşmaktad›r.
Harimin girişi kuzey cephe ortas›nda yer
almaktad›r. Günümüze kadar sadece cenazelik kat› ulaşabilen kuzeydoğu köşedeki türbenin kaidesi, cami beden duvarlar›yla içten bağlant›l› olarak yap›lm›şt›r.
Temelde de bağlant›lar› aç›k olarak görülmektedir. Cephenin bat› taraf›nda hafif oval bir mihrap nişi yer al›r. Caminin
kuzey cephesinin üst k›sm›nda köşelerde
ayn› karakterli bir mazgal vard›r. Ayr›ca
eski fotoğraflardan ortada al›nl›k benzeri
bir mimari parçan›n da olduğu görülmektedir. Bu elemanlar›n örgü tekniğinden anlaş›ld›ğ›na göre, yap›ya geç dönemdeki onar›mlar s›ras›nda eklenmiş
olabileceği söylenebilir.
Harime girişi sağlayan abidevi bir görünüşe sahip kap›, cephenin ortas›ndad›r.
Oldukça yüksek tutulan sivri kemer, 90
cm içeride biraz daha alçak, bas›k kemerle devam etmektedir. ‹çteki bas›k kemer, en d›ştaki sivri kemerden biraz daha
geniştir. Böylelikle d›ştaki sivri kemer, içteki bas›k kemerin biraz daha kenar›na
denk gelmektedir. Bunun devam›nda ise
sonradan yap›ld›ğ› belli olan ince kap›
söveleri bulunur. Sivri kemerli abidevi
kap› sadedir.

Battal Camii - 1905 (Schwinitz)

Caminin doğu ve bat› taraf›nda bulunan
beden duvarlar› kuzey yöne doğru temel
seviyesinde devam etmektedir. Duvarlar›n örgü tekniği ve yönelişleri caminin
beden duvarlar›yla ayn› özelliği gösterir.
Caminin en hareketli cephesi olan bat›
cephesinin kuzey köşesine yak›n bir yerde bas›k kemerli bir kap› bulunur. Bugün
içerisi kesme taşla örülerek kapat›lan kap› harime aç›l›yordu. Kap›n›n söve ve
lentolar›, taştan ve silmelerle süslenmiştir. Cephenin güney köşesine yak›n bir
yerden başlayan ve çat›ya kadar devam
eden konsol merdivene ait basamakların
izleri görülmektedir. Basamaklar çat›da
parapet duvar›n›n üzerinde bas›k kemerli bir kap›yla son bulur. Güney cephe ortas›ndaki mihrap d›şar›ya doğru taş›r›larak, hareketlilik sağlanm›şt›r.
Caminin yaklaş›k 30 m kadar kuzeyinde
minber minaresi vard›r. Alt› ayakl› minare bugün oldukça tahrip olmuştur. Bu
minber minarenin camiye Osmanl› Döneminde ilave edildiği anlaş›lmaktad›r.
Harimin üst örtüsü al›ş›k olmad›ğ›m›z
bir düzenleme gösterir. Harimin üzeri
kuzey-güney doğrultuda tek bir sivri tonozla örtülmesine karş›n, ortada yer alan
iki ayağ›n birbirlerine ve beden duvarlar›na sivri kemerlerle bağlanmas›yla farkl›
bir sistem yarat›lm›ş ve böylece harim,
boyuna düzenlenmiş üç sahnl› bir şemaya dönüştürülmüştür. Tonozu destekleyen kemerler beden duvarlar›ndan içe taş›r›lan ayaklara oturtulmuştur.
Harimin bat› taraf›nda d›ştan kap› olarak
görülen k›s›m içeride bir dolap nişine
dönüştürülmüştür. Yine güneybat› tarafta derin bir niş daha bulunmaktad›r. Ha-
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rimin tam ortas›nda, ortadaki kemer s›ras›n›n oluşturduğu aksta bulunan mihrap
nişi, yuvarlak bir kemer içerisine al›nm›şt›r. Derin tutulan mihrap nişi (oyuğu),
dikdörtgen şeklinde olup, içerisinde yar›m dairevi ikinci bir niş daha bulunmaktad›r. Mihrapta dikkati çeken diğer bir
unsur da basamak şeklinde bir uygulamaya gidilmesidir. Anadolu Selçuklu
mihraplar›nda bu tür bir düzenlemeye
pek fazla rastlanmaz. 1998 y›l›nda yap›lan izinsiz onar›mlar s›ras›nda harimde
s›va raspas› yap›lm›şt›r. Bu çal›şmalar s›ras›nda mihrap s›valar› da kald›r›lm›ş ve
s›valar›n alt›ndan tahrip olmuş şekilde
düz plaka çiniler ç›km›şt›r. Mihrap nişi
sivri bir kemer içine al›nm›ş ancak, s›vayla bu kemer yuvarlaklaşt›r›lm›şt›r. Ahşaptan, basit görünüşlü minberi orijinal değildir.
Cami içinde ve d›ş›nda süslemeye fazla
yer verilmemiştir. Cami içindeki süslemeler geç dönem özellikleri taş›r. Caminin bat› ve güney cephesinde baz› taşç›
işaretlerine rastlanmaktad›r. Genelde temel seviyesindeki taşlarda görülen bu
işaretlerin orijinal olup olmad›ğ›n› söylemek zordur.
Caminin ve bitişiğindeki türbenin yap›m
tarihini gösteren herhangi bir kitabe
mevcut değildir. Türbenin içinde nesih
bir kitabe panosu bulunursa da bunun
türbeye mi yoksa camiye mi ait olduğu
belli değildir. Kitabe büyük bir taş bloğun
üzerine yaz›lm›şt›r. Devam eden bir yaz›
olmas›na karş›n panonun diğer parçalar›
kay›pt›r. Önkal, türbenin camiden sonra

Battal Camii - 2008

inşa edildiğini belirtir.
Caminin yap›l›ş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte baz› kaynaklarda caminin ad›ndan bahsedilmektedir. Bunlar›n
en eskisi, X. yüzy›l Arap tarihçisi el-Haravî’ye ait olan, eski ziyaretgâh yerlerini tan›tan eseridir. Yine X. yüzy›lda Anadolu’ya gelen Arap tarihçi Zehebî de Battal
Camii olarak adland›r›lan bu yap›dan
bahseder. Bu durumda yap›n›n Kayseri’nin Türkler taraf›ndan fethinden önce
yap›ld›ğ› ortaya ç›kmaktad›r. Bilindiği
üzere Kayseri ‹slam ordular› taraf›ndan
değişik tarihlerde birkaç kez kuşat›lm›şt›r. ‹lk ‹slam ordular› Kayseri’yi H 48-49
(M 668-669) y›llar›nda Muaviye’nin oğlu Yezid yönetiminde kuşatm›şt›r. Daha
sonralar› Kayseri çeşitli tarihlerde Emeviler ve Abbasiler taraf›ndan kuşat›lm›ş
ve al›nm›şt›r. Bu seferler s›ras›yla, H 71
(M 691), H 95 (M 713), H 108 (M 726), H
114 (M 732) tarihlerinde yap›lm›şt›r. Bu
cami, el-Haravî ve Zehebî’ye göre, VIII.
yüzy›l da Araplar taraf›ndan Anadolu’nun fatihi Battal Gazi’nin an›s›na izafeten yapt›r›lm›şt›r. Caminin hemen güneyinde kentin Roma Dönemine ait surlar› ve yap›lar› bulunuyordu. Buras›, o
dönemde Erciyes Dağ›’n›n eteklerinde
kurulu bulunan ve VII. yüzy›l öncesinde
Mazaka olarak adland›r›lan yerdi. Bu tarihte ovada ciddi bir yerleşme henüz yoktu. Sadece Bizans devrine ait kastron (kale) bulunuyordu. Bunun sonucu olarak
‹slam ordular› kuşatt›klar› kentin yak›n›nda veya içinde böyle bir cami inşa ettirdiler. Bu cami, Arap cami planlar›ndan
biraz farkl› olarak yap›ldı. Bunun sebebi,
Bizansl› ustalara inşa ettirilmesi gösterilmektedir.
Şehrin Moğollar taraf›ndan istilas› s›ras›nda Battal Camii ile ilgili bir diğer bilgiye rastlanmaktad›r. Şehrin Moğollar taraf›ndan istilas› sonucu şehri savunan Ahiler, Erciyes Dağ› eteklerindeki Battal
Mescidine çekildiler, buradan Moğollar
üzerine ak›nlar düzenlediler. Yine Şeyh
Evhadüddin Kirmânî* kendisine muhalif
olan Şems-i Tebrizî ile burada görüşmüştür.
Battal Camii ile ilgili bir diğer bilgi, Bay-
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bars’›n* Anadolu’ya gelişiyle ilgili bilgilerin bulunduğu kaynaklarda geçmektedir.
Bilindiği üzere Memluk Sultan› Baybars*,
1277 y›l›nda Moğol ‹stilas›’ndan Anadolu’yu kurtarmak amac›yla buralara geldi.
Baybars Kayseri’ye kadar geldi ve burada
Selçuklu taht›na oturarak şehrin yedi camisinde hutbe okuttu ve padişah olarak
ad›ndan bahsettirdi. Bütün bunlardan
Battal Camii’nin XIII. yüzy›ldan önce
Kayseri’de bulunduğunu ortaya ç›kmaktad›r. ‹nşa tarihi bilinmeyen bu yap›n›n,
VII-VIII. yüzy›llar aras›nda Araplar taraf›ndan inşa edilmiş olduğu, daha sonra
Kayseri’nin Türkler taraf›ndan fethedilmesiyle birlikte kullan›ld›ğ› anlaş›lmaktad›r. Hatta Ahmed Nazif* burada bulunan
Battal Mesiresi’nin, Danişmendliler taraf›ndan tesis olunduğunu belirtir. Battal
Camii birkaç defa onar›m geçirdi. Bu
onar›mlar›n sonuncusu H 1241 (M 1825)
y›l›nda Osman Paşa taraf›ndan yap›ldı.
Mermer üzerine yaz›l› kitabede şu ifadeler bulunmaktad›r.
Şüheda kabrini kıldı ihyaya himmet
Battal Gazi Camiini tamir ile Osman Paşa
Şefaat niyaziyle eyledi hizmet
Sene 1241
Kaleyi and›ran bir tarzda, kal›n ve yüksek
beden duvarlar›yla, d›şa pencere gibi aç›l›m› olmayan yap› düzeniyle camiden
çok başka yap› işlevini akla getirmektedir. Yine caminin kuzeyinde bulunan temel izleri, bat› taraf›na aç›lan kap› ve bat› taraf›nda dama ç›kan merdivenin bulunmas›, bu yap›n›n başka bölümlerinin
de olduğunu göstermektedir.
Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu); Ahmet Temir, K›rşehir Emiri Caca oğlu Nur ElDin’in 1272 Tarihli Arapça-Moğolca Vakfiyesi,
Ankara 1989; Gabriel, Türk An›tlar›; Albert
Gabriel, Monumental Turcs d Anatolia, C. I, Paris 1931; Yeğen, KTE; Hakk› Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara 1997; Erkiletlioğlu, KT;
‹bn Bîbî, el-Evamir; Özdoğan, KTarihi; O. C.
Tuncer, Anadolu Kümbetleri, C. III, Ankara
1992; William Hamilton, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, London 1842; Yasemin Demircan, Tahrir ve Evkaf Defterleri’ne
Göre Kayseri Vak›flar›, Kayseri 1992; Zeki Oral,
“Konya’da S›rçal› Medrese”, Belleten, (Ankara

1961), S 99, s. 374- 379; Erol Yurdakul - Mehmet
Çayırdağ, “Kayseri’de Battal Gazi Camii”,
Vakıflar Dergisi, S. XXX.
OSMAN ERAVŞAR

BATTAL GAZİ
Endülüs’ten Orta Asya’ya kadar Müslüman milletlerin tümünün ortak değeri olmas› sebebiyle Battal Gazi’nin tarihî şahsiyeti hakk›nda birbiriyle tam olarak
uyuşmayan bilgilere sahibiz. Bu nedenle
Taberî Tarihi ve diğer kaynaklar›n işaret
ettiği gibi VIII. yüzy›lda Emeviler Devrinde yaşad›ğ›n› kabul etmek gerçeğe yak›n
bir sonuç olacakt›r. Gerçek ad›n›n Abdullah olduğu ve baz› tarih kaynaklar›nda
künyesinin Ebû Muhammed olduğu bilgisi yer al›r. Yine kaynaklar Battal Gazi’nin aile kökünün Arap olmad›ğ›n›,
sonradan ‹slam’› kabul etmiş bir aileden
geldiğini kaydeder. 717–740 y›llar› aras›nda Anadolu’da Bizans’a karş› yürütülen mücadelede destans› kahramanl›ğ›yla nam saldı. Birçok yerleşim yerinin d›ş›nda, başta Kayseri, Eskişehir ve Afyon
yöresi olmak üzere Güneydoğu Anadolu
ve Suriye bölgelerinde faaliyet gösterdiği
bilinmektedir. Battal Gazi’nin ölümüyle
ilgili rivayetler aras›nda Eskişehir’in Seyitgazi Kasabas›’n›n bulunduğu bölgede
bir muharebe s›ras›nda şehit düştüğü ve
oraya defnedildiği bilgisine ulaş›lmaktad›r. Battal Gazi’nin mezar›n›n I. Alâeddin
Keykubad’›n* annesinin gördüğü bir rüya
sonucu keşfedilmesiyle birlikte I. G›yâseddin Keyhüsrev, mezar›n bulunduğu
yere bir türbe ve mescit yapt›rdı. Osmanl› döneminde Seyyid Battal Gazi Külliyesi hâlini alacak olan binalar›n temeli bu
şekilde at›ldı. Battal Gazi, Anadolu Türkleri aras›nda Müslüman Arap kumandan› olma özelliğinden çok, klasik Türk
kahraman› hüviyetini kazanm›şt›r. Bununla beraber XI. yüzy›l›n sonlar›yla XIII.
yüzy›l›n başlar›na kadar geçen dönemde
son şeklini alan Battalnâme’nin oluşmas›na da katk› sağlam›şt›r.
Battal Gazi’nin Kayseri’yle ilgisi hakk›nda elimizde iki veri bulunmaktad›r. Bunlardan biri şehirde “Battal Camii”* ad›yla
an›lan bir caminin bulunmas›, diğeri de
bu camiin bulunduğu mahallenin “Battal
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Gazi Mahallesi”* ad›n› taş›mas›d›r. Arap
kaynaklar›ndan Herevî ve Zehebî’ye göre
cami, VIII. yüzy›lda Araplar taraf›ndan
Anadolu’nun fatihi Battal Gazi’nin an›s›na yapt›r›ldı. XIX. yüzy›lda Kayseri’ye gelen seyyahlar da Battal Camii’nden bahsederler. Bir tepe üzerine inşa edilen caminin kimin taraf›ndan ve hangi tarihte
yapt›r›ld›ğ› kesin olarak belli değildir. Camiin bulunduğu mahallenin ad›yla ilgili
kay›tlara ise en erken XIX. yüzy›la ait belgelerde rastlan›r.
Kaynakça: Ahmet Yaşar Ocak, “Battal Gazi”,
D‹A, C. V. s. 204-205; Yeğen, KTE; Cömert,
19.Y.Kayseri, s. 177.
CİHAD ŞAHİNOĞLU

BATTAL HATİBİ HASAN EFENDİ
Âlim (? – Kayseri 1767) Baba ad› Ali
olup “Battal Hatibi Hasan Efendi” diye
bilinir. Doğum tarihi bilinmemektedir.
“Kayserî, Rumî, Hanefî” nispetleriyle
kaydedilir. Osmanl› coğrafyas› göz önüne al›n›nca, Rumî nispeti Anadolu’da yaşad›ğ›n› ve Hanefî nispeti Hanefi Mezhebine mensup olduğunu gösterir. Kayseri’de ilmi ve takvay› yaymaya çal›şan hocalardan biridir. Eserleri olmas› nedeniyle “Osmanl› Müellifleri” aras›nda zikredilir. Ancak kaynaklarda, hayat› hakk›nda fazla bir bilgi bulunmamaktad›r.
“Battal Hatibi” lakab›, Battal Camii’yle
olan doğrudan ilgisini gösterir. Şehrin
en eski yerleşim biriminde olan bu caminin üç basamakl› mihrab›n›n minber
görevi de gördüğünü, Hasan Efendi’nin
buradan halka hitap ettiğini düşünüyoruz. Eserleri, daha önce yaz›lm›ş olan,
okunan okutulan eserler üzerine yapt›ğ›
şerh (aç›klama) ve fetvalar şeklindedir.
Kayseri âlimlerinden Su ‹çmez Mustafa
Efendi (öl. 1758) ve ‹nce Boyun Ali Efendi (öl. 1768) ile çağdaşt›r. 1767 tarihinde
vefat etti. Hasinli Mahallesi’ndeki S›byan
Mektebi bitişiğinde gömülüdür. Kabri
Müslümanlar›n ziyaret yeridir. Burada
Ürgüplü Derviş Muhammed Ağa Cami
(yap›l›ş›, 1714) bulunmaktad›r. Hazire tipindeki bu mezarl›k, zamanla kaybolmuş; eski evlerin y›k›m› sonucunda sadece Cami kalm›şt›r. Battal Hatibi Ha-

san Efendi’nin mezar›n›n buradaki hazirede olmas›ndan burada müderris olduğunu ç›karabiliriz.
Eserleri: Semhatu’l-Ebrar fî Beyân-› Gumuz-i’l-Esrâr fî’l-Fetâva: Ahmed Nazif
Efendi bu eseri Hatimetü’l-Fetava ad›yla
da vermektedir. ‹ki cilt olup fetvalar›ndan
oluşmaktad›r. Milli Kütüphane ve Diyanet Kütüphanesinde bulunmaktad›r. ‹smail Paşa, “Türkçe” olduğunu ekler; Dürerü’l-Bihar ve Kunuzu’l-Ahbar fi şerhi’lMulteka isminde üç ciltlik Mülteka’l-Ebhur şerhi, Veliyyuddin Efendi Kütüphanesinde bulunmaktad›r; Keşfu’l-‹ştibah
(fî Şerhi’l-Eşbah li ‹bn-i Nüceym, Türkçe)
ad›yla iki ciltlik Eşbah şerhi.
Kaynakça: A. Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler), s. 52;
A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu), s. 39, 43; Güven,
Kayseri’de Mecmualar, s. LXXII; Ali R›za Karabulut, Dîvânçe-i Râşid Efendi ve Kayseri Müellifleri, Ankara 2008, s. 113; Ali R›za Karabulut,
‹stanbul ve Anadolu Kütüphanelerinde Mevcut
El Yazmas› Eserler Ansiklopedisi, 3 cilt, Kayseri,
2006; C. I. s. 400; Bursal›, OM 1 (Osmanlıca) C.
I, s. 260; Bağdatlı, Hediyye, C. I. s. 299; Mustafa Iş›k, Kayseri’de Mimari Eserlerde Geçen Ayet
ve Hadisler, Ankara 2003; s. 107.
MUSTAFA IŞIK

BATTALALTI HAMAM KALINTILARI

Melikgazi İlçesi, Cafer Bey Mahallesi’nde
yeni aç›lm›ş olan Kartal Bulvar›’n›n kuzeydoğusunda tepe üzerinde, bir evin
bahçesinde yer almaktad›r. Bloklar hâlinde yer yer kal›nt›lar görülmektedir. Mahiyeti ve plan› hakk›nda fikir vermekten
uzak olan bu kal›nt›lar aras›nda üzerinde
künk (pişmiş topraktan boru) bulunan
kütleler vard›r. Yap›lacak bir kaz› çal›şmas›, yap›n›n durumu ve plan özelliklerine aç›kl›k getirecektir. Mevcut kal›nt›lar, yap›n›n tarihlendirilmesini mümkün
k›lmamaktad›r.
CELİL ARSLAN
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Battalaltı (Selaldı) Mescidi

BATTALALTI (SELALDI) MESCİDİ
Melikgazi ilçesi, Cafer Bey Mahallesi Kesim Ç›kmaz›’nda bulunmaktad›r (Günümüzde yeni aç›lm›ş bulunan Kartal Bulvar›’n›n hemen kenar›nda yer almaktad›r). Yap›n›n plan›, malzemesi, minberminaresi dikkate al›nd›ğ›nda XIX. yüzy›l
ortas›nda ve sonlar›nda yap›lan mescitlerle olan benzerliği dolay›s›yla XIX. yüzy›l
sonlar›nda yap›ld›ğ› tahmin edilmektedir.
‹badete kapal› olan mescit, güney-kuzey
yönünde yamuk planl›, iki sahnl›d›r. Malzeme olarak moloz taş kullan›lm›şt›r ve
içi tamamen s›val›d›r. Güneyde iki dikdörtgen pencere, doğu ve bat› cephelerinde birer pencere bulunmaktad›r. Bat›daki pencere kapat›lm›şt›r. Pencereler
içe bakan yüzeylerde genişlemektedir.
Mescidin üst örtüsü ahşap olup tek kirişe
dayal› direklerle taş›t›lm›şt›r. K›ble istikametindeki bu kirişi iki adet ağaç kolon taş›maktad›r. Üzeri orijinalinde toprak örtülüyken sonradan betonla kaplanm›şt›r.
Mescidin mihrab›, duvarla beraber ayn›
malzemeden yap›lm›ş, basit bir biçimde
aç›lm›ş niş şeklindedir. Güneydoğu cephede yer alan minber minare orijinal
olup kesme taştan yap›lm›şt›r. Plan›, düzgün dikdörtgen veya kare olmay›p yamuk
biçimde ve oldukça basit tarzda bir yap›d›r. Minareye 11 basamakl› taş merdiven-

le ç›k›lmaktad›r. Merdiven basamaklar›n›n genişliği 31-32 cm aras›nda değişmektedir. Minare yüksekliği 3,20 m’dir.
Sar› renkli kesme taş malzemeden inşa
edilmiştir. Kaide 120 x 100 m ebatlar›ndad›r. Minare, sekizgen gövdeli, dört sütun üzerinde yükselmektedir. Sütun başl›klar›nda hiçbir süsleme görülmemektedir. Sütunlararas› aç›kl›klar› birbirinden
farkl›l›k göstermektedir. Kemer formu
yuvarlak biçimli ve yekpare taş üzerinde
yer almaktad›r. Tavan saçağ› d›şa doğru
ç›k›nt›l›d›r. Ç›k›nt›lar kademeli olarak
artmaktad›r. Peteği kare formundad›r.
Daha önceki minber minarelerde görülmeyen konik yuvarlak külah oldukça harap durumdad›r. Minarenin alemi mevcut değildir.
Yap›da süs unsuru bulunmamaktad›r.
Taş ve ahşap malzemenin kullan›ld›ğ› sade bir yap›d›r. Kitabesi yoktur.
Kaynakça: Esma Güleç, Kayseri Minareleri, (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2006, s.
139-140; Özkeçeci, KCMM; Özkeçeci, Cami ve
Mescidler, s. 170.
CELİL ARSLAN

BATTALGAZİ MAHALLESİ
Şehrin güneyinde eski bir semtin ad›d›r.
XVI. yüzy›l kay›tlar›nda Seyyid Battal Gazi Mahallesi olarak yaz›l› ve bu adla maruf Battal Gazi Zaviyesi ve Battal Mescidi
vard›. XVI. yüzy›l sonlar›nda bu mahallenin ad› kay›tlarda bulunmuyor. Ancak,
XIX. yüzy›l kay›tlar›nda Caferbey Semti’nde bulunan Selald› Mahallesi bünyesinde “Boşa/Poşa”, Ermeni ve Müslümanlar›n oturduğu 72 hane bulunan

Battalgazi Mahallesiʼnden bir görünüm
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“Battalgazi Sokağ›”, “Hac› Kas›m ‹slam
Mahallesi” içerisinde Ahiddin Medresesinin yer ald›ğ› Battalgazi Caddesi vard›.
1924 y›l› Kayseri Tahriri’nde “Battal Mevkii” olarak yaz›l›d›r. Hâlen Melikgazi Belediyesi s›n›rlar› içinde “Battalgazi” Mahallesi mevcuttur. Mahalle ad›n› Anadolu’ya ilk gelen mücahitler aras›nda bulunduğu söylenen Ebu Muhammedü’l-Battal’dan alm›şt›r. Battal Camii ibadete aç›k
bulunmaktad›r. Eskiden hacdan dönenler ilk önce buraya uğrayarak ziyarette
bulunur, törenler yap›l›r, binmeleri için
atlar donat›l›r ve yedeklenerek evlerine
götürüldü.
Kaynakça: ‹nbaş›, 16.YBKayseri, s. 43; R. Yinanç, “16. Yüzy›l Sonlar›nda Kayseri Mahalleleri ve Nüfuslar›”, KYTSB 1; Cömert, 19.Y.Kayseri,
s. 177; KAYTAM Arşivi, 31-32 Numaral› Defterler; Yedekçioğlu, K.Ağz›, C. II. s. 133.
HÜSEYİN CÖMERT

Hasan Feyzi Batur

BATUR, HASAN FEYZİ
Öğretim üyesi, diş hekimi (Bünyan,
1942–). ‹stanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü
Endodonti Anabilim Dal› Öğretim Üyesidir. ‹lkokulu Bünyan ‹lkokulunda, orta
ve lise öğrenimini Kayseri Lisesinde tamamlad›. ‹stanbul Üniversitesi Diş Hekimli ği Fakültesinden mezun oldu
(1966). Mezun olduğu fakültede Diş Hastal›klar› ve Konservatif Diş Tedavisi II.
Kürsüsüne asistan oldu. Ard›ndan doktor (1974), doçent (1980) ve profesör oldu (1988).
YAYIN KURULU

BAYAR, CELAL bk. SİYASÎ HAYAT
BAYBARS (MELİK ZAHİR)
Memlûklular›n dördüncü sultan›d›r
(1223 - 30 Haziran 1277). Türklerin K›pçak Kolu’na mensuptur. Baybars köle
olarak Kayseri yak›nlar›ndaki Yabanlu
Pazar›’nda Emîr Alâeddin Aytekin taraf›ndan sat›n al›ndı Şam’a götürüldü
ardından Kahire’ye gitti, M›s›r Eyyubi
Hükümdar› Necmeddin Eyyub’un “Bahrî” unvanl› köleleri aras›na girdi. K›sa sürede yükselen Baybars, M›s›r’› işgal etmek niyetindeki Fransa Kral› St. Louis’i

Manşura’da bozguna uğrattı, yeni Sultan
Turanşah’› etkisizleştirdi, Şam-Kahire
aras›nda gidip geldi, Sultan Seyfeddin
Kutuz zaman›nda Moğollar›, Ayncalut’ta
ağ›r yenilgiye uğrattı (1260), Kutuz’u ortadan kald›r›p Memlûklu Sultan› oldu.
Askerleri şahs›na bağladı, şehirlilerin ve
çiftçilerin sevgisini kazandı, Abbasi Halifeliğini ihya etmiş; M›s›r ve Suriye fethedilerek bu ülkelerin hükümdar› oldu,
1265’te Filistin k›y›lar›n› aldı, Küçük Ermenistan Krall›ğ›’n›n şehirlerini tahrip
etti, 1268’de Antakya’y› son olarak fethedip Şam’a döndü. 1270’te Antep’e kadar
gelen Moğollar› çekilmeye mecbur etti.
Türkiye Selçuklu Devleti, 1243’ten itibaren ‹lhanl›lara* bağl›, Pervane Muinuddin Süleyman’›n hükmü alt›ndayd›.
Şam’a kaçan Anadolu Beyleri, Sultan
Baybars’› Anadolu’daki ‹lhanl› hâkimiyetini y›kmaya teşvik ettiler. Pervane’yle de
sözleşen Sultan Baybars, 1277 Şubat’›nda
Kahire’den hareketle 6 Nisan’da Halep’e, hiçbir mukavemetle karş›laşmadan
2 May›s’ta Kayseri’ye girdi, ad›na hutbe
okuttu, yaln›z b›rak›ld›ğ›n› anlay›nca h›zla geri döndü. Moğollar bu hareketin intikam›n› onbinlerce Türk’ü ve Selçuklu
devlet adamlar›n› öldürmekle aldı ve
Anadolu’daki bask›lar› arttı. Antakya yoluyla Şam’a dönen Baybars burada öldü
ve özel türbesine defnedildi.
Sultan Baybars orta zamanlar Türk-‹slam
tarihinin, pek çok yüksek meziyetleri
şahs›nda toplayan en büyük temsilcilerinden biridir. Hesapl›, ihtiyatl›, samimi
bir Müslümand›. Şeyhlere ve âlimlere
sayg›l›yd›. Hay›r kurumlar› ve dinî kurumlar kurmakla herkesin sevgisini kazandı. Ticari ilişkilerin gelişmesine önem
verdi, devletini merkezileştirmek için
gayret sarf etti. Kuvvetli ve düzenli bir ordu meydana getirdi, muntazam posta
menzilleri kurdu. Donanmas›n› geliştirdi, ‹slam dünyas›n› büyük d›ş tehlikelerden korudu. “Hadimu’l-Haremeyn”,
“Rükneddin”, “Seyfeddin” s›fat ve lakaplar›na lay›k bir ‹slam mücahidiydi.
Kay nak ça: Kaz›m Yaşar Kopraman, M›s›r
Memlûkluleri (1250-1517), Doğuştan Günümüze Büyük ‹slam Tarihi, VI. 433-470; Aksarâyî,
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MA, s. 78-81, 87-89; Mehmet Fuat Köprülü,
“Baybars”, ‹A, C. II. s. 357-363.
MUSTAFA KESK‹N

BAYBURTLUOĞLU, ZAFER
Öğretim üyesi, sanat tarihçisi (Tokat/Şebinkarahisar, 30 Ağustos 1945 - 20 Kas›m
2001). ‹lkokulu Gümüşhane’de, ortaokulu Şebinkarahisar’da, ‹stanbul Haydar Paşa Lisesinde başlad›ğ› lise eğitimini Ankara Kurtuluş Lisesinde tamamlad›. Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu (1968). Başkent Lisesinde sanat tarihi
öğretmeni (1968-1969) ve Vak›flar Genel
Müdürlüğünde Abide ve Yap› ‹şleri Dairesinde Eski Eser Tescil Uzman› olarak
görev yapt› (1969). Kat›ld›ğ› doktora program›n› Anadolu Selçuklu Devri Büyük
Programl› Yap›lar›nda Önyüz Düzeni konulu tezle tamamlad› (1969-1972) Atatürk
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümünde asistan oldu (1977). Ard›ndan doçentliğe (1982) ve profesörlüğe
yükseldi (1989). Erzurum Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu Başkanl›ğ›
yapt› (1989-1992). Ardından Atatürk Üniversitesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Başkanı oldu. Erciyes Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanl›ğ›na
atand› (1993). Daha sonra ayn› üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölüm Başkanl›ğ›na getirildi (1995). Erciyes Üniversitesi Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu, Yay›n Kurulu üyeliklerinde
bulundu. Ayr›ca Kayseri Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Kurulu Başkanl›ğ›,
ÇEKÜL Vakf› Yüksek Dan›şma Kurulu
Üyesi ve Orta Anadolu Temsilciliği görevlerinde bulundu. Çeşitli dergilerde bilimsel yaz›lar› yay›mland›.
Eserleri: Anadolu’da Selçuklu Dönemi
Sanatç›lar› I - Ağaç işi Ustalar› (1988);
Anadolu’da Selçuklu Dönemi Yap› Sanatç›lar› (1993); Kayseri’de El Sanatlar›
(G. Bedük, A. Yeğen ve N. Konduk ile
birlikte, 1995)
Kaynakça: Mustafa Denktaş, Y›ld›ray Özbek,
Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Armağan›, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yay›nlar›, Kayseri 2001.
MUSTAFA DENKTAŞ, YILDIRAY ÖZBEK

BAYCU NOYAN
Moğollar›n ‹ran Genel Valisi ve Anadolu
Moğol ordusu başkomutan›d›r. Doğum
yeri ve y›l› hakk›nda bilgi sahibi değiliz.
Kaan taraf›ndan Anadolu Moğol ordusu
başkomutanl›ğ›na, 1241’de Cormagon
Noyan’›n yerine atand›. Baycu Noyan,
Anadolu’ya 1242’de geldi. Babaî ‹syan›’ndan dolay› Selçuklular›n zay›f düşmesini
f›rsat bilerek, 30.000 kişilik bir süvari
birliğiyle 1242 sonbahar›nda TürkistanTürkiye kervan ve ticaret yolu üzerinde
bulunan Erzurum üzerine yürüyerek,
şehri şiddetle kuşatt›. Subaş› Sinaneddin
Yakut’un kahramanca savunduğu şehir,
Vali Şerefeddin Duvini’nin h›yaneti yüzünden işgal ve tahrip edilerek halk› da
katledildi. Baycu Noyan, al›nan esirler ve
ganimetlerle birlikte Aşağ› Aras Boyu’ndaki k›şl›k merkezi olan Mugan’a döndü.
Baycu Noyan’›n Azerbaycan Mugan K›şlağ›’na çekilmesini f›rsat bilen Selçuklu
devlet erkân›, Sultan II. G›yâseddin Keyhüsrev’in huzurunda topland›. Moğol
meselesi etrafl›ca incelendi ve tart›ş›ld›.
Tedbirler al›nmas›na karar verildi. Müslüman komşulara ve H›ristiyan hükümdarlara elçiler ve hediyeler gönderilerek
toprak ve para karş›l›ğ›nda yard›m istendi. Bu isteğe Halep Hükümdar› Melikünnas›r Selahaddin 2000 kişilik bir askerî
birlikle uyarken, Eyyûbiler ve Ermeniler
uymad›. Sultan II. G›yâseddin Keyhüsrev
k›ş mevsiminde; Sipahilerden ve merkez
k›talar› Gürcü, Frank ve K›pçak ücretli
askerlerinden oluşan ordusunu Kayseri’de toplad›. Kayseri’den Sivas’a hareketinde 70.000 olan Selçuklu ordusu, Sivas’a geldiğinde Halep ve diğer Türk askerlerinin de kat›l›m›yla 80.000 ulaşt›.
Selçuklu ordusu, Sivas’ta beklerken Baycu Noyan komutas›nda Gürcü ve Ermeni
askerlerinin de kat›ld›ğ› Moğol ordusunun hareket ettiği haberi geldi. Ak›ll› ve
tecrübeli Selçuklu devlet adamlar› ve komutanlar› ordunun, silah ve erzak›n›n bol
olduğu Sivas’ta kalınmas›n›, buraya gelirken yorgun düşecek olan Moğol ordusuyla savaş›lmas›n› önerdiler. Buna karş›l›k baz› deneyimsiz genç devlet adamlar› ve komutanlar›n, heyecanl› ve ›srarl› is-
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tekleri üzerine Sultan II. G›yâseddin’in
emriyle Selçuklu ordusu Sivas’tan hareketle tarihi kervan yolunu takip ederek,
Zara-Suşehri aras›nda “geniş otlaklar›,
bol sular› ve sağlam mevzileri” olan Kösedağ’›n civar›nda bir ovaya yerleşti. Bu
s›rada Baycu Noyan komutas›ndaki
40.000 kişilik Moğol ordusunun da Kösedağ’a yak›n Erzincan Akşehri Ovas›’na
ulaşt›ğ› haberi geldi. Sultan’›n yak›n› olan
cahil gençler, düşman›n yaklaşt›ğ› haberine sevindiler, anlams›z söz ve davran›şlarda bulundular. Bunun üzerine ak›ll›
emîrler ve tecrübeli devlet adamlar› Sultan’›n huzuruna ç›karak Kösedağ’da savunmada kal›nmas›n› arz ettilerse de
Sultan’a kabul ettiremediler. Türkiye tarihinde feci bir dönüm noktas› teşkil eden
Kösedağ Savaş› işte böyle başlad›. Selçuklu ordusunun 20.000 kişilik öncü
kuvveti, Baycu Noyan komutas›ndaki
Moğollara karş› harekete geçti. Moğollar,
başta ricat taktiği uygulad›, sonra süratle
geri dönüp karş› sald›r›ya geçerek Selçuklu öncü kuvvetlerini imha ettiler. Bu
gelişme, ovaya inmekte olan Selçuklu ordusunda şaşk›nl›k ve telaş meydana getirdi ve herkes can›n› kurtarmak için savaş
alan›ndan kaçmaya başlad›. Hatta baz›
Selçuklu komutanlar› bile ordu saflar›n›
terk etti. Sultan II. G›yâseddin Keyhüsrev
de ağlayarak Tokat ve Ankara üzerinden
Antalya’ya kaçt›. Böylece başs›z kalan
koca Selçuklu ordusu utanç verici bir şe-

Baycu Noyanʼın İğdişbaşı Hajukoğlu Hüsamʼın ihanetiyle alabildiği Kayseri
Kalesi

kilde Moğollar ile savaşmadan dağ›ld› ve
yenildi (3 Temmuz 1243). Bu sonuç üzerine Moğollar, Selçuklu ordugâh›ndan
say›s›z ganimet elde ettiler.
Sultan I. Alâeddin Keykubad’›n* miras
b›rakt›ğ› kudretli Türkiye’nin onun ölümünden altı y›l sonra, oğlu Sultan II. G›yâseddin Keyhüsrev’in yeteneksizliği,
korkakl›ğ›, tecrübeli insanlara değer vermemesi ve taktik hatalar› yüzünden uğrad›ğ› Kösedağ felaketi, Selçuklu Devleti ve
vatan›n›n kaderi üzerinde ağ›r bir darbe
oldu. Türk milletinin gönlünde uzun zaman ac› bir hat›ra olarak kald›. Savaştan
bir as›r sonra bile bu millî felaket y›l›n›
Anadolu insan› “Baycu y›l›” olarak and›
ve hiç unutmad›.
Baycu Noyan, Kösedağ’da Selçuklu ordusunu bulamay›nca süratle takibe koyulduysa da ne Sultan’a ne de askerlerine
rastlad›. Kolay ve ucuz zaferden sonra Sivas’a doğru ilerledi. Harizm’de bulunduğu s›ralarda Moğol istilas›n›n nas›l ac›mas›z olduğunu bizzat gören ve Moğollara
giderek yarl›ğ (ferman) alan Sivas Kad›s›
K›rşehirli Necmeddin ve şehir ileri gelenleri, değerli hediyeler ve elindeki yarl›ğla
Baycu Noyan’› karş›lay›p itaatini bildirdi.
Bunun üzerine şehir y›k›m ve k›y›mdan
kurtulduysa da Baycu’nun emriyle, Sultan’›n buradaki hazinesine el kondu ve
şehir üç gün yağmaland›. Savaş malzemeleri yak›ld› ve surlar›n bir k›sm› y›k›ld›.
Baycu Noyan komutas›ndaki Moğol ordusu Sivas’tan Kayseri’ye yürüdü. Kayseri
Sivas’›n aksine savunmaya haz›rd›. Şehir
halk›, teşkilatl› ahiler ve askerler, başl›ca
kuvvetleri teşkil ediyordu. Kösedağ bozgunundan kaç›p buraya gelen Emîr Samsameddin Kaymaz (bk. Samsameddin
Kaymaz ) ile Topal Fahreddin Ayaz*, müdafaa kuvvetlerinin baş›nda, surlar› ve
burçlar› tahkim ederek Moğollar› bekliyorlard›. Moğollar Kayseri’ye gelince, sur
d›ş›ndaki mahalleleri işgal edip yağmalad›lar, yakt›lar ve bulduklar› insanlar› öldürdüler. Baycu Noyan ve diğer noyanlar
ertesi gün ata binip şehrin etraf›n› dolaşt›lar ve Sivas Kap›s› burcuna karş›, Debbağlar Çarş›s› taraf›na üç manc›n›k kurdular.
Bunlar›n at›ş›nda da esirleri ve Cavlâkîle-
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ri (Kalanderileri) kulland›lar. On beş gün
süren muhasara ve muharebede surlar ve
burçlarda yar›klar aç›lmakla beraber, halk
ve askerler şehri savunmaya devam ettiler.
Hatta Battal Camii* civar›ndaki dağ ve harabelerde pusuya yatan savaşç›lar da oraya gelen baz› Moğollara hücum ettiler.
Kayseri kahramanca dayand›. Moğollar›n
ümidi k›r›ld›. Gerçekten Baycu Noyan
komutas›ndaki Moğollar, kuşatmadan
vazgeçip ertesi y›l gelmek üzere dönmek
karar›ndayd›lar. Bu s›rada ‹ğdişbaş› Hajukoğlu Husam adl› bir Ermeni dönmesinin
h›yaneti, durumu değiştirdi. Hajukoğlu
Husam geceleyin gizlice Baycu Noyan ile
temas kurdu. Karargâhta ondan yaz›l› teminat al›nca şehrin durumu ve büyükleri
hakk›nda bilgi verdi. Bu h›yanetten haberi
olmayan Selçuklu komutanlar›, askerleri
ve şehir halk› savunmaya ve savaşa devam
etti. Hajukoğlu Husam’›n h›yanetini öğrenen Kayseri Subaş›s› Fahreddin Ayaz da
ayn› yolu takip etti ve geceleyin adamlar›yla Baycu’nun karargâh›na vard›. Bunun
üzerine Moğollar dönüşten vazgeçerek
muhasaray› şiddetlendirdiler. Şehirde yaln›z kalan Emîr Samsameddin Kaymaz
bütün gücüyle savaşa devam etti. Moğollar, Sivas Kap›s› burcunu manc›n›kla döverken bütün askerleri de bu kap› üzerinden sald›r›ya geçti. Surlar› ok yağmuruna
tutup merdivenler kurdular. Türk savaşç›lar› azald›ğ›ndan burç üzerine ç›karak
rastlad›klar›n› şehit ettiler. Kap›lar› ve kilitleri gürz ile k›rarak şehrin içine dald›lar
ve kaleyi ald›lar. Bütün askerleri bağlay›p
Meşhed Ovas›’na götürdüler. Kayseri, tarihinde en büyük felakete uğrad›. Bütün
servet ve hazineleri yağma edildikten sonra Kayserililer k›l›çtan geçirilip şehit edildiler. Ana, baba, evlat ve akrabalar›n feryatlar› yang›n alevleriyle birlikte göklere
yükseldi. Şehrin saray, köşk ve güzel evleri, surlar› yak›ld›, y›k›ld›. Şehir bir harabeye çevrildikten sonra Meşhed Ovas›’na
götürülen esirlerin çoğu öldürüldü. Yaln›z genç erkek ve kad›nlar ölümden kurtuldu. Bunlar›n da bir k›sm› esir olarak
götürülürken yolda öldü veya öldürüldü.
Hekimler ve matematikçiler öldürülmedi,
onlardan faydalanmak için Mugan’a gö-

türüldüler.
Baycu Noyan komutas›ndaki Moğollar
Mugan’a dönerken Erzincan’a da uğrad›lar, surlar›n› y›kt›lar ve şehri yağmaladılar ve katliam yapt›lar. Selçuklular ile
Moğollar aras›nda 1244 y›l›n da Mugan’da yap›lan bar›ş antlaşmas›n›, Selçuklular ad›na Mühezibeddin Ali, Moğollar ad›na da Baycu Noyan imzalad›.
Bu antlaşmayla Anadolu’da Selçuklu hâkimiyeti son buldu ve Moğol hâkimiyeti
başlad›. Başka bir ifadeyle Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara tâbi bir il durumuna geldi. Böylece devlet çözülme ve
çökme devrine girdi. Saltanat mücadeleleri başlad›.
Hulagu’nun, ‹ran ve bat› ülkelerine Genel Vali olarak atad›ğ› Baycu Noyan, kendisine yaylak ve k›şlak bulma gayesiyle
Mugan ordugâh›ndan ayr›larak Türkiye’ye sefer düzenledi ve Aksaray’a geldi.
Selçuklu devlet adamlar›n›n bir k›sm›
Baycu’nun isteğinin yerine getirilmesini,
diğer bir k›sm› da Baycu ile savaş›lmas›n›
ileri sürdüler. Selçuklu ordusu ikinci görüşü benimseyerek 14 Ekim 1256’da Aksaray yak›nlar›nda Sultan Han› yöresinde
Baycu Noyan komutas›ndaki Moğol ordusuyla yapt›ğ› savaş› kaybetti. Sultan II.
‹zzeddin Keykavus, Alâiyye’ye kaçt›. Bunu üzerine Baycu Noyan’›n emriyle IV.
Rükneddin K›l›çarslan Konya’da Selçuklu taht›na oturtuldu (5 Mart 1257). Bu s›rada Selçuklu devlet adamlar›, Aksaray’da ordugâh kuran Baycu Noyan ile
bar›ş antlaşmas› imzalad›lar.
‹lk ‹lhanl› Hükümdar› olan Hulagu
(1256-1265), Bağdat Seferi’ne haz›rlan›rken Baycu Noyan’› da çağ›rd› ve sefere
birlikte ç›kt›lar. Hulagu Bağdat’› 1258 tarihinde zapt ve tahrip etti. Bir kayda göre
“Başar›s›ndan gurura kap›lan Baycu’yu
hiç sevmeyen Hulagu Han, (tahminen
1259-1265 y›llar› aras›nda) onu öldürttü.”
Kaynakça: Aksarâyî, MA, s. 35-37; Ali Sevim Yaşar Yücel, Türkiye Tarihi, Ankara 1989, s.
176-179; Berthold Spuler, ‹ran Moğollar› (12201350), çev. Cemal Köprülü, Ankara 1957, s. 46,
53; Ayn› eser, Faruk Sümer, Düzeltmeler-Ekler,
s. 563; Faruk Sümer, Anadolu’da Moğollar,
SAD (1969), Ankara 1970, s. 9-11, 140; H. Edhem, Kayseriyye, s. 111-116, H. Edhem, Kayseri
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(Göde), s. 102-108; ‹bn Bîbî, el-Evâmirü’l-alâiye
fi’l-umuri’l-ala’iye, Ankara 1956, s. 514-623; Trk.
Trc. Mürsel Öztürk, Selçukname, Ankara 1996,
II. 62-149; Kemal Göde, Eratnal›lar (1327-1381),
Ankara 1994, s. 4-6; M. Zeki Oral, “Aksaray’›n
Tarihi Önemi Vak›flar›”, Vak›flar Dergisi, C. V
(Ankara 1962), s. 235; Turan, SZT, s. 431-493.

Türkiye Parazitoloji, Ankem ve AIDS Savaş›m Derneği gibi kuruluşlarda üyeliği
bulunmaktad›r.
Eserleri: Ortak ç›kan kitaplara bilimsel
yaz›lar yazdı.
YAYIN KURULU

KEMAL GÖDE

Mustafa Adli Bayman

BAYDUR, CEMİLE NEZAHAT
Öğretim üyesi, arkeolog (Muğla, 16 Eylül
1926–). ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Ayn› üniversitede asistan (1960), doktor (1964), doçent
(1968) ve profesör oldu (1979). Ard›ndan
emekli oldu (1988). ‹stanbul Alman Arkeolojisi Enstitüsü Muhabir Üyesidir.
Eserleri: Kayseri Tarihi Üzerine Araşt›rmalar (1970); Die Münzen von Atteleia
Jahrbuch Für Numismatik und Geldgeschichte (1975-1976); ‹mparator Iulianus (1982); Anadolu’daki Kutsal Dağlar,
Dağ-Tanr›lar (1995); Roma Sikkeleri
(1998)
Kaynakça: Kâmil Sükûn, Kim Kimdir (Who’s
Who in Turkey), 8. bask›, ‹stanbul 2002, s. 137.
YAYIN KURULU

BAYKAN, MAHMUT
Öğretim üyesi, hekim (Erkilet, 1953–).
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesi,
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dal› Öğretim Üyesidir. ‹lk, orta
ve liseyi Kayseri’de tamamlad›. Atatürk
Üniversitesi T›p Fakültesinden mezun
oldu (1981). Mecburi hizmetini Yozgat
İli’nin merkez ve çevre ilçe sağl›k ocaklar›nda yapt›. Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyolojisi Anabilim Dal›nda araşt›rma görevlisi olarak çal›şmaya başlad› (1987).
Ayn› fakültede uzman doktor olarak görevine devam etti (1990). Ard›ndan öğretim görevlisi, yard›mc› doçent oldu
(1993). Selçuk Üniversitesi Sağl›k Meslek
Yüksek Okulunda müdür yard›mc›s› ve
Yönetim Kurulu Üyesi olarak idari görevlerde bulundu. Peşinden Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesinde Kan
Merkezi Sorumluluğuna getirildi (1996).
Doçent (1996) ve profesör unvan› ald›
(2002). Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti,

BAYMAN, MUSTAFA ADLİ
Kayseri Valisi (Selanik, 1892 - ‹zmir, 23
Temmuz 1959). Ortaokulu Selanik Askerî
Rüştiyesinde, lise öğrenimini ‹ttihat ve Terakki ‹dadisinde tamamlad›. Mülkiye’den
iyi dereceyle mezun oldu (1913). ‹zmir vilayeti maiyet memurluğuna tayin edildi
(1913). Maiyet memurluklar›n›n kald›r›lmas› üzerine Torbal› Nahiyesi müdürlüğüne nakledildi (1914). Buradan Menemen
Kaymakaml›ğ›na terfi etti (1918). Ayn› y›l
kaymakaml›ktan ve memuriyetten istifa
etti (1918). ‹zmir’de komisyonculuk, bakkall›k ve tuhafiyeciliğe başlad›. Ege Bölgesi’ni işgal eden Yunanl›lar taraf›ndan, tespit edilemeyen bir sebeple ‹zmir’de tevkif
edilip Atina’ya gönderildi (1921). Buradan
kaçarak kurtuldu (1922). ‹zmit, Düzce ‹slam Ticaret Bankas› şubeleri müdürlüklerine getirildi (1922-1923). Bu görevlerden
sonra üç dönem ‹zmir Belediyesinde reis
muavinliği yapt› (1923, 1926, 1930). Antalya Bölge ‹mar ve ‹skân Müdürlüğüne
(1924), ‹zmir, Bal›kesir ve Bursa Bölgeleri
‹skân Müfettişliğine (1924), ‹zmir Türk Ticaret Birliği Umumi Kâtipliğine atand›
(1925). Mülkiye Müfettişliğinden sonra
(1932), Maraş (1935), Kayseri Valiliklerine
getirildi (1936). Zamanında Halkevi mensupları ile Kayseri’nin yakın köylerine
geziler yaparak buralar hakkında Köy
Gezileri Tetkik Notları’nın yayınlanmasını
sağladı. Kayseri Valisi iken vekâlet emrine
al›nd› (1939). Ankara Vilayeti Mans›p ‹dare Heyeti Azal›ğ› (1940), Ankara Belediyesinde reis muavinliği yapt› (1942). Ard›ndan Konya Valiliğine nakledildi (1946).
Emekli olduktan sonra ‹zmir’e yerleşti.
Evli ve bir k›z babas›yd›.
Eserleri: Nevzat Tandoğan Hayat› ve Şahsiyeti (1949)
Kaynakça: Mücellidoğlu, Mülkiyeliler, C. IV. s.
1598-1599.
YAYIN KURULU
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BAYRAK, ŞABAN
Kayseri Milletvekili, sanayici (Kayseri, 10
Ekim 1945–). Alpaslan ‹lkokulunda eğitime başlad›. Babas›n›n hem Sümer Fabrikas›nda çal›şmas› hem de bakkaliye işletmesi nedeniyle erken yaşta ticarete başlad›. Boks sporuna merak saran Bayrak,
Celal Sandal ile Kiçikap›’da o tarihte
spor salonu olarak kullan›lan kilisede
amatör olarak maçlara kat›ld›. Askerden
dönüşünde bakkaliyeyi büyütmeye karar
verdi ve bakkaliye toptanc›l›ğ› yapmaya
başlad›. Bu arada “Kent” markas›n› alarak baharat üretimine başlad›. 1979’da
Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk fabrikan›n temelini atarak baharat üretimi yapan Bayrak G›da San. ve Tic. AŞ aile şirketiyle üretimine devam etti. 1970 y›l›nda
Millî Nizam Partisinin Kayseri’deki kuruluşunda görev ald›. Daha sonra Millî
Selamet Partisi ‹lçe Başkanl›ğ›n› yapt›.
1989’da Refah Partisi Kayseri ‹l Başkanl›ğ›nda görev ald›. XIX. Dönem seçimlerinde Refah Partisinden milletvekili seçildi (1991). XX. Dönem seçimlerinde tekrar aday olarak gösterildi (1995). Adayl›ğ› Resmi Gazete’de yay›mlanmas›na rağmen Kayseri’deki yat›r›mlar› sebebiyle istifa ederek adayl›ktan çekildi. Evli ve üç
çocuk babas›d›r.
YAYIN KURULU

BAYRAKTAR, BAYRAM
Öğretim üyesi, tarihçi (Kayseri, 1952–).
Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesidir. Lisans eğitimini tamamlad›ktan (1974) sonra Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lap Tarihi alan›nda yüksek lisans (1986) ve doktora
(1991) yapt›. Ayn› alanda doçent (1995)
ve profesör (2001) oldu. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Millî Mücadele, Ermeni Meselesi, Yak›n Dönem Osmanl› Tarihi üzerine çal›şmalar yapt›. Alan›yla ilgili makaleleri Çağdaş Türkiye Tarihi Araşt›rmalar› Dergisi, Türkiye Günlüğü, Silahl›
Kuvvetler Dergisi, Belleten, Toplumsal
Tarih, International Middle East Journal
gibi dergilerde yay›mland›.
Eserleri: Osmanl›’dan Cumhuriyet’e Ayval›k Tarihi (1998); Çağdaş Türkiye Tari-

hi (2002); Rus General Mayevsky’nin
Türkiye Gözlemleri / 20. Y›l Dönemecinde Van - Bitlis Vilayetleri Askeri ‹statistiği (2007)
YAYIN KURULU

BAYRAM ÂDETLERİ
‹ki dinî bayramda Kayseri halk› da Anadolu’da diğer şehirlerde olduğu gibi dinî
vecibe, gelenek ve görenek olarak âdetlerini yaşard›. Öncelikle her iki bayram heyecanla beklenir, imkân nispetinde ev
halk›na giyim kuşam al›n›rd›. Birkaç gün
önceden başlayarak bayram için gelecek
misafirlere ikram için baklava, kaday›f,
mahallî tatl› nevzine gibi tatl›lar, börekler, hatta halka kete yap›l›p mahalle f›r›n›na gönderilirdi. Ramazan Bayram›nda
bayram yemeği yenilinceye kadar, sanki
oruç devam ediyormuş gibi düşünülürdü. Kayseri merkezde bayramdan bir
gün önce öğleden sonra mezar ziyareti
yap›l›r, geçmişlerin ruhuna burada, herkes bildiği kadar›yla Kur’an okur. Bayramda mezarl›ğa gidenleri, orada ahirete
göçenlerin gördüklerine inan›l›r, bu yüzden çocuklar da mezarl›ğa gönderilirdi.
Çevre beldelerde ise bayram namaz›ndan ç›k›nca önce mezarl›k ziyareti yap›l›r, daha sonra bayram yemeğine oturulurdu. Yemekte muhakkak etli ve bol soğanl› nohut yahni bulunur ve buna kutsiyet atfedilirdi (Eskiden nohut yahni yap›l›rken suda bekletilmiş nohutlar›n iki tahta aras›nda kabuklar› soyulur ve bu işlem
yap›l›rken de nohutlar muhakkak ortadan ikiye bölünürdü). Yine tabii ki yan›nda pirinç pilav› olurdu. Pilav üzerine de
bayramdan önce kale kap›lar›nda sat›c›lar›n avaz avaz bağ›rarak satt›klar› “bayram pilav›na karabiber!” al›n›p ekilirdi.
Tabii bunlar›n üzerine bayram için yap›lm›ş tatl›lar da yenirdi.
Bayram yemeği yendikten sonra, önce ev
halk› bayramlaş›r, küçüklere paralar verilirdi. Sonra da misafir beklenir ve bayramlaşmaya gidilirdi. Büyükler, en yak›n
komşular ve akrabalardan başlay›p ev ev
dolaşarak bayramlaş›rlar. Mahallede çoğu zaman erkekler grup oluşturur ve bu
şekilde evler ziyaret edilirdi. Yaşl›lar, ihti-

Şaban Bayrak

Bayram Bayraktar

/ 217

218 /

BAY

Canan Bayram

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

yarlar evde beklerler, kendilerini ziyarete
gelenler ellerini öperlerdi. Ancak bu yaşl›lar, Arife Günü imkân nispetinde gençlerin bulunduğu evlere arife ziyaretinde
bulunurlard›. Çocuklar gidebildikleri istisnas›z her eve, şeker toplamak için girerler ve toplad›klar› torba torba şekerleri bayramdan sonra uzun süre yerlerdi.
Tabii ki o dönemlerde şehir ve mahalleler fazla dağ›n›k olmad›ğ›ndan ve nüfus
az olduğundan bu ziyaretlere hiçbir şekilde araba ve hayvanlarla değil, yürüyerek
gidilirdi. Zaten otomobil yoktu. Kayseri’de, mesela ‹stanbul’da olduğu gibi özel
bir bayram yeri ve eğlenceleri kurulmaz,
bayram günü sadece ziyaretlerle geçirilirdi. Tabii dinin de gereği olarak bayramda
herkes neşeli olur, k›rg›nl›klar unutulurdu. Bayram günü evin kap›s›n›n kapat›l›p
şimdiki gibi uzak yerlere tatile gitmek
ay›p say›l›rd› ve âdetten değildi.
Bayramlar yaza geldiğinde bağ semtlerinde de bayram aşağ› yukar› böyle olur, ancak bayram namaz›n› k›lmak için camiye
ve mezarl›ğa gidişte biraz zorlan›l›rd›.
Uzak bağ semtlerindeki bayramlaşmalar
da güçlükle yap›l›rd›.
Kurban bayramlar› daha renkli geçerdi.
Orta hâlli ve fakir halk, ne yap›p edip ald›ğ› kurbanla o günlerde bol ete kavuşarak gerçekten bayram ederlerdi Ev sahibi
kurban›n› kendisi kesebiliyorsa kurban
camiden döndükten hemen sonra kesilip
bilhassa, kolay piştiği için ciğeri bayram
yemeğine yetiştirilirdi. Bağlarda kuzular
beslenerek kurbana haz›rland›ğ› da olur,
böylece kurban hem ucuza mal edilir
hem de hayvan›n eti iyi olurdu. Koyun
derileri çoğu zaman kurutularak namaz
postu veya minder yap›l›rd›. Bağ›rsaklar
çarş›ya verilir; kelle ve ayaklar, tüyleri
ateşte ütülerek derileri yüzülmeden pişirilir; işkembeler de (koyun ve keçinin)
temizlendikten sonra küçük küçük doğran›p bulgurla doldurularak bir tencereyle pişirilir böylece çok lezzetli bir yemek
ortaya ç›kard› ve buna “kar›n dolmas›”
denirdi. Kuyruklar eritilir, yağdan arta
kalan ve “hak›rdak” denilen kavrulmuş
art›klarla da çok güzel katmerler ve hak›rdakl›lar yap›l›rd›.

Bayramlarda evin han›mlar› pek ziyaretlere ç›kmazlard›. Hele kar› koca bayramlaşmak için beraber ziyaretlere gitmesi
hiç âdetten değildi. Onlar daha ziyade
bayram›n kesifleşen ev işleriyle ve ziyarete gelenlerin ikramlar›yla uğraş›rlard›. Ziyaretçilere, şekerden başka mümkün olduğu kadar tatl›, meşrubat ve kolonya da
ikram edilirdi.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

BAYRAM, CANAN
Gazeteci (Sar›oğlan, 1972–). ‹lk, orta ve
lise öğrenimini Kayseri’de tamamlad›.
Gazetecilik mesleğine Kayseri Anadolu
Haber gazetesinde başlad› (1991). Ak›n
Günlük gazetesiyle Erciyes TV’de çal›şt›.
Kayserimaç gazetesinde yaz› işleri müdürlüğü, Fotospor ve Fotomaç gazetelerinde spor yazarl›ğ› yapmaktad›r. Sar›
Bas›n Kart› sahibi ve Türkiye Spor yazarlar› ve Spor Kulübü Derneği Üyesidir.
Evli ve bir çocuk babas›d›r.
YAYIN KURULU

BAYRAM PAŞA
Osmanlı devlet adam› (Lâdik, ? - 26
Ağustos 1638). Kayseri’de Mevlevihane
yapt›ran, IV. Murad’›n sadrazamlar›ndand›r. Aslen Türk olup Amasya’n›n Lâdik Kasabas›’ndand›r. Babas›n›n ad› Kurt
Ağa’d›r. Yeniçeri Ocağ›ndan yetişti,
1623’te Yeniçeri Kethüdas›, 1633’te Kubbe Veziri ve Sadaret Kaymakam›, ayn›
zamanda da IV. Murad’›n eniştesi oldu ve
“Damat” unvan›n› aldı. 1635’te kendisini
hicveden meşhur Şair Nef’î’yi idam ettirerek büyük bir hata işledi. 1637’de Taban›yass› Mehmed Paşa’n›n azliyle Sadarete ve Bağdat Seferi haz›rl›ğ›nda olan ordunun serdarl›ğ›na getirildi. Ayn› y›l›n
Mart ay›nda Üsküdar’dan ç›k›p Konya,
Niğde, Sivas, Tokat ve Amasya’y› dolaşarak Amasya’da, ertesi y›l sefere ç›kacak
IV. Murad’› beklemeye başladı. Bu s›rada
Niğde ve Amasya’da imar faaliyetlerinde
bulunduğu belirtilen ve Mevlevi olduğu
anlaş›lan Bayram Paşa, ayn› y›l Kayseri
Mevlevihanesi’ni* de yapt›rdı, sonra buna
ait bir vak›f kurdu. 1638’de Bağdat Seferi’ne ç›kan IV. Murad’a 28 May›sta kat›ldı,
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ancak bu sefer esnas›nda ordu Bağdat’a
varmadan 26 Ağustos 1638’de vefat etti.
Cesedi tahnit edilerek ‹stanbul’daki türbesine götürüldü.
Kaynakça: Danişmend, İOTK, C. III. s. 322, 357,
361, 365, 366, 370, 371, 373; C. IV. s. 35; M. Süreyya, SO 1, C. II. s. 40.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

BAYRAM PAŞA MEVLEVİHANESİ
VE VAKFI
IV. Murad Devri sadrazamlar›ndan Bayram Paşa’n›n* yapt›rm›ş olduğu Mevlevihanedir. Mevlânâ’n›n hocas› Seyyid Burhaneddin’in* dergâh›, Menâkibülârifin’e
göre Kale hendeği yan›nda, bugünkü Kale Önü’nde, yani Bayram Paşa’n›n yapt›rd›ğ› mevlevihanenin yerinde bulunuyordu. Seyyid Burhaneddin’den sonra kim
taraf›ndan ve ne zaman yap›ld›ğ› bilinmeyen, ancak 1500 tarihli Kayseri’nin
Osmanl› dönemindeki tahririnden şehirde bir Mevlevihanenin mevcut olduğu ve
buna ait vak›f akarlar›n bulunduğu anlaş›lmaktad›r. ‹htimal bu mevlevihane de
Bayram Paşa’n›n yapt›rd›ğ› yerde idi ve
Paşa Mevlevihanesi’ni harap olan bu bina yerine yapt›rdı.
1637 y›l›nda sadrazam olan Bayram Paşa
ayn› y›l yapt›rdığı Mevlevihaneye vak›f
akarlar bağladı ve bunlara ait 10 Temmuz
1637 tarihli vakfiyesini tanzim etti. Bu
vakfiyeye göre Bayram Paşa’n›n Yenikap›*, (Kayseri d›ş kale kap›lar›ndan biri
olup, Hunat Camii önünde Kağn› Pazar›
semtinde idi) dahilinde yapt›rm›ş olduğu
Mevlevihaneye, bu bina çevresinde müştemilatl› bir ev ile 65 dükkân, şimdi Pamuk Han’›* olarak bilinen Kapan Han›’n›n 5/6 hissesi, bir başka yerde iki
dükkân ile Talas Camii’ne ait Mevlevihane yak›n›nda bir dükkân (takas yap›lm›ş),
iki ev ve bir arsay› vakfetti. Vakfiyenin hay›r şartlar› k›sm›nda vakf›n mütevellisi ve
mevlevihanenin şeyhi olan Mustafa oğlu
Ramazan Efendi’ye ve bundan sonra gelecek ve ayn› zamanda şeyh olanlara günde 8 akçe, tekkedeki görevlilerden noktac›ya 1 akçe, duac›ya 2 akçe, naat okuyana
1,5 akçe, katibe 4 akçe, müezzine 1,5 akçe,
aşç›ya 3 akçe, aşç› yamağ›na 2 akçe, ney-

zenbaş›na 4 akçe, kudümzene 2 akçe, faraşa 1 akçe, meydanc›ya 1 akçe, mevlevihanedeki sakinlere (bulunanlara) yemek
masraf› olarak 100 akçe, Şeb-i arus
(Mevlânâ’n›n ölüm y›ldönümü) günü
masraflar›na 20 akçe, mevlevihanenin
dokuz odas›nda oturmakta olan dervişlere mum ve sabun bahas› olmak üzere ikişerden 18 akçe tahsis edilmiştir.
Mevlevihanenin yap›l›ş›ndan 12 y›l sonra,
1649 y›l›nda Kayseri’ye gelen Evliya Çelebi Seyahatname’sinde şehirdeki tekkeleri anlatt›ğ› bölümde; “Celaleddin-i Rûmi Âsitanesi bir mevlevihanedir ki, cümle bilgi sahipleri, fakir ve fakâ erleriyle
doludur. Haftada iki defa Mevlânâ ayini
olup sema ve safâ ederler. Bu âsitane
(tekke)nin bahçe kap›s› önünde bir âb-›
hayat çeşmesi vard›r. Bütün dervişler ondan susuzluklar›n› giderirler. Tekke içinde müteaddit oda ve sofalar olup matbah, semahane, mutribhane ile süslüdür”
diye yazm›şt›r. Yine teferrüc (gezinti) yerlerini anlat›rken, “şehir içerisinde pîr-i
fâniler için Mevlevihane mesiresi vard›r”
demektedir.
Mevlevihane’yi 1819 y›l›nda Kayseri Mutasarr›f› Hac› Ebubekir Paşa* tamir ettirdi
ve bunun içinde kap›s› üzerine bir kitabe
yazd›rdı. Yine 1235 y›l›nda ölen oğlu Celaleddin Bey’i de Mevlevihane harimine
defnetti.
1925 y›l›nda tekkelerin kapat›lmas›na kadar varl›ğ›n› sürdüren mevlevihanenin
son dört şeyhi, babadan oğla geçecek şekilde: Süleyman Türabî (öl. 1835), Ahmet
Remzi Efendi (öl. 1865), Süleyman Ataullah Efendi (öl. 1916) ve son Mevlevi şeyhlerinden büyük şair ve yazar Ahmet Remzi Dede (Akyürek)’dir* (öl. 1944). ‹lk iki
şeyhin mezar› Seyyid Burhaneddin Türbesi içinde, diğer ikisinin mezar› da ayn›
türbenin avlusundad›r.
Bugün y›k›larak arsa haline gelen mevlevihanenin bir k›s›m alan› üzerine Vak›f
Bayram Paşa ‹şhan› yapt›r›lm›şt›r. Mevlevihanenin vakf› olan Pamuk Han›’n›n hemen tamam›n›n mülkiyeti özel şah›slara
geçmiş olup han harap haldedir.
Kaynakça: Danişmend, İOTK, C. III, s. 322-373,
C. 5, s. 35; Evliya Çelebi, Seyahatname, Yay. Se-
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yit Ali Kahraman - Yücel Dağl›, ‹st. C. III; A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu), s. 171, 172; Mehmet Çay›rdağ, “Seyyid Burhaneddin’den Sonra Kayseri’de Mevlevilik”, KYTSB 3, s. 108-111, Yasemin
Demircan Öz›rmak, Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vak›flar›, Kayseri 1992, s. 26,
27, 38, 44, 65; ‹nbaş›, 16.YBKayseri, s. 68.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

BAYRAMHACI KAPLICASI

Bayramhacı Kaplıcası

Kayseri’nin kuzeybat›s›na 65 km, Nevşehir’in kuzeydoğusu’na 35 km, Bayramhac› Köyü’ne 2 km uzakl›ktad›r. Kapl›ca 40
oda kapasitelidir; iki bayan, iki erkek havuzu olmak üzere toplam dört havuz bulunmaktad›r. Dört özel kabini, ayr›ca d›şar›da aç›k yüzme havuzu da mevcuttur.
Kapl›cadaki su ›s› seviyesi 38˚C - 40˚C
aras›ndad›r Kapl›cadaki suyun faydalar›:
Romatizma, deri, kalp, kan dolaş›m› ve
solunum yolu, kad›n hastal›klar› tedavisinde yararl› olmaktad›r. Ayr›ca mide rahats›zl›ğ› olanlara kaplıcanın suyunun
içilmesi de tavsiye edilir.
Kaynakça: www.bayramhaci.com
YAYIN KURULU

Bölümünde dersler verdi. Bölümünde
doktora derecesi alan ilk akademisyenlerden olan Jale Baysal; 1972’de doçent,
1982’de profesör oldu. 1994’te Bölüm
Başkan› görevini yürütürken emekliye
ayr›ld›. Kad›n Eserleri Kütüphanesi ve
Bilgi Merkezi kurucusu, Türk Kütüphaneciler Derneği Uyesidir. ÇYDD’de uzun
y›llar Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2. Başkanl›k görevi yaptı. Yazar Tar›k Buğra ile
1950 y›l›nda evlendi, 1968 y›l›nda ayr›ld›lar. Osmanl› Döneminde ilk matbaan›n kurucusu olan ‹brahim Müteferrika’y› konu eden Cennetlik ‹brahim Müteferrika oyunu 1986 TOBAV Oyun Yazma Yar›şmas›’nda ödül aldı. Öykü ve bilimsel makaleleri 1948 y›l›ndan bu zamana Zeytindal›, Milliyet, Çağdaş Eleştiri,
Cumhuriyet ve diğer gazete ve dergilerde
yay›mlanmaktad›r.
Eserleri: ‹stanbul Türküsü (1970); Cennetlik ‹brahim Efendi (1992); Müteferrika’dan Birinci Meşrutiyet’e Kadar Osmanl› Türklerinin Bast›klar› Eserler
(1968); Resmi Daire Kütüphaneleri ve
Dokümantasyon Merkezleri (1972); Kütüphanecilik Alan›nda Yeni Kavramlar,
Araçlar, Yöntemler (1982); Kitap ve Kütüphane Tarihine Giriş (1991); Yönetim
ve Mevzuat (1991); Kütüphanecilik
(1993); Çağdaş Toplum Değerleri (1996),
Okuldan Dönerken (Ayla Ç›naroğlu ile
birlikte, 2001); Kad›n Konulu Kitaplar
Bibliyografyas› 1729-2002 (Proje Komisyonu, 2006); Ak›l ve Yürek (Bir
Cumhuriyet Kad›n›n›n Tan›kl›ğ›) Jale
Baysal ile Söyleşi (2006)
CİHAD ŞAHİNOĞLU

BAYRAMÎLİK bk. İBRAHİM TENNÛRÎ

Mehmet Faik Baysal

BAYSAL, JALE
Öğretim üyesi, yazar, kütüphaneci (Kayseri, 24 Ekim 1926–). ‹lkokul ve ortaokul
eğitimini Kayseri’de tamamlad›. ‹stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümünden mezun oldu (1948). Beyaz›t Devlet Kitapl›ğ›nda başlad›ğ› kütüphaneciliğe ‹Ü Edebiyat Fakültesinde devam etti. UNESCO bursuyla gittiği Almanya’da bilimsel enformasyon ve dokümantasyon eğitimi ald›. Kütüphanecilik

BAYSAL, MEHMET FAİK
Kayseri Milletvekili (Prizren, 1886 - 15
Aral›k 1955). Üsküp ‹dadisi (1909) ve
Dârülfünun Hukuk Mektebini (1910) bitirdi. ‹lk resmî görevi, Divan-› Muhasebat
Kalemi Dördüncü S›n›f Kâtipliğidir
(1910). Daha sonra Heyet-i Hisabiye S›n›f-› Evvel Mülaz›ml›ğ› (1910) ve Mümeyyizliği (1913) görevlerinde bulundu. Heyet-i Hisabiye Müdürlüğünden istifa etti
(1924). Divan-› Muhasebat Birinci S›n›f
Murak›pl›ğ›na getirildi (1924). Divan-›
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Muhasebat Müddeiumumîliği (1925),
Muhasebe-i Umumiye Müdürlüğü (1926)
ve Maliye Vekâleti Müsteşarl›ğ› (1933)
yapt›. Bu görevde iken Kayseri Milletvekili seçildi (1937). Maliye Vekâleti Siyasi
Müsteşarl›ğ›na (1937), Maliye Vekâleti
Vekilliğine (1937) getirildi. Bütçe Encümeni Üyeliği ve Reisliği yapt›. VI. (1939)
ve VII. Dönemlerde Kayseri’den milletvekili seçildi (1943). Evli ve üç çocuk sahibiydi.
Kaynakça: Güneş, TPT (1935-1939), C. II. s.
432-433.
YAYIN KURULU

BECEN
Şehir merkezine 4-5 km uzakl›kta, güneyde Hisarc›k Yolu üzerinde bağ semti. Becen, aynı zamanda Tavşan yavrusu anlam›na da gelir.
Kaynakça: Yedekçioğlu, K.Ağz› Sözcükler, C. II,
s. 135.
HÜSEYİN CÖMERT

BEDESTEN
Osmanl›lar Döneminde 1497 y›l›nda yap›lm›ş Kayseri’nin ilk tarihî çarş› binas›dır. 1463 y›l›nda Fatih Sultan Mehmed
zaman›nda Karamanoğullar›’ndan Osmanl›lara geçtikten sonra ticari olarak
gelişme gösteren şehirde, surlar içinde
(içeri şar) ticari yap›lar inşa edilerek, çok
sonralar› kapal› hale gelen Kapal› Çarş›*
oluşmaya başladı. “Selçuklular zaman›nda surlar içinde ticari yap› olmad›ğ›n›”,
1277 y›l›nda M›s›r Memluklu Sultan› Baybars’›n* Kayseri’ye kadar yapm›ş olduğu
seferde Arap tarihçi ‹bn Abdüzzahir yazd›ğ› risalesinde belirtmektedir. XIV. yüzy›l›n sonunda Kad› Burhaneddin* Döneminde Kayseri Valisi H›z›r Bey’in k›z›
Şah Hatun taraf›ndan yap›lm›ş bulunan
Kapan (Pamuk, Penbe) Han›’n›n* karş›s›na, as›l çarş›lar› başlatan Bedesten (Bezzasistan) II. Bayezid’in hizmetkârlar›ndan, ayn› zamanda oğlu Mahmud Bey’in
k›z› Hançerli Fatma Sultan’›n* kocas›
Mustafa Bey taraf›ndan yapt›r›ldı. Bu sebeple Bedesten vak›f kay›tlar›na “Hançerli Fatma Sultan Vakf›” olarak geçti.
Bedesten dört ayağa dayanan kubbeli,

Becen Bağları

kare planl› geniş bir orta bölüm ile bunun kuzeyinde ve güneyinde, ortalar›
kubbeli yanlar› tonozlu iki yan bölümden
meydana gelmiştir. Kare planl› as›l orta
k›s›m ortada dört ayağa, kenarlarda duvarlara dayanan sivri kemerler üzerindeki dokuz kubbe ile örtülüdür. Orta kubbe
pandantifleri mukarnasl›d›r. Kubbelerde
orijinal küçük daire ve sonradan aç›lm›ş
büyük dikdörtgen ›ş›kl›klar bulunmaktad›r. Orta bölümün dört yana aç›lan dört
kap›s› vard›r. Bunlardan ikisi kuzey ve
güneydeki yan bölümlere ikisi de y›ld›z
tonozlarla d›şar›ya aç›l›r. Bunlardan doğuya aç›lan kap› bugün Kapal› Çarş› içinde kalm›ş olup, saç kaplamal› eski kap›

Bedesten (TTK)
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kanatlar›n› muhafaza etmektedir. Bat›ya
aç›lan kap›n›n y›ld›z tonozu üzerinde,
vakfiyeye göre vâk›f›n yapt›rd›ğ›, şimdi
y›k›lm›ş olan mescid bulunmakta idi.
Bedestenin kuzey yan bölümüne aç›lan
kap›s› üzerinde tercüme olarak “Bu bina
Mehmet Han’›n oğlu, büyük şan, adalet
ve ihsan sahibi Sultan Bayezid Han’›n Allah mülkünü devaml› eylesin- kullar›ndan Abdülhay’›n oğlu, k›l›ç ve kalem sahibi muhterem Emir Mustafa taraf›ndan,
halk›n ihtiyac› için 903 senesinin kutsal
Muharrem ay›nda (1497) yapt›r›ld›” kitabesi bulunmaktad›r.
Mustafa Bey’in, Vak›flar Genel Müdürlüğü arşivinde bu yap›lar›na ait 907 Şevval
(1501) tarihli vakfiyesi bulunmaktad›r.
Vakfiyesinde söz konusu bedesteni, bunun kuzey ve güneyinde kuyumcular ve
haffaflar (ayakkab›c›lar) çarş›lar›n› (Bedestenin iki yan bölümü), bunlara üç taraftan birleşik otuz sekiz dükkân› yap›p
vakfettiğini, Bedesten yan›ndaki çeşme
(bat› kap›s›nda) üzerine bina ettiği mescide, görevli otuz haf›z›n okumas› için 30
cüz Kur’an-› Kerîm koyduğunu kaydetmiştir. Ayr›ca Bezzaz Han› (Kapan-Pamuk Han› olmal›) ile Bedestenin kuzey
bölümü olan Haffaflar Çarş›s› aras›na da
dört dükkân yapt›rd›ğ›n› belirtmiştir.
Bedestenin vakf›na ait mescid y›k›lmış ve
cüzler de kaybolmuştur. Ancak yaşl›lar›n
ifadesine göre mescit 50 y›l öncesine kadar mevcutmuş. Bunun yan›na, Bedestenin güney bölümünde (Kuyumcular Çarş›s›) ç›k›ş› kapatacak şekilde, son Osmanl› dönemi Kayseri mutasarr›flar›ndan
Hilmi Paşa’n›n yapt›rd›ğ› basit mescid
bulunmaktad›r. Bedestenin güney ve doğusunun bir k›sm›n› Vezir Han›*, doğusunun diğer k›sm›n› ve kuzeyini Kapal›
Çarş›, bat›s›n› da, sonradan ekleme dükkânlar, yol ve Kapan (Pamuk) Han› çevrelemektedir. Hemen yak›n›nda Kad›
Burhaneddin* Dönemi Kayseri Valisi
Şeyh Müeyyed Çeşmesi (Asmal› Çeşme*)
bulunmaktad›r.
Kayseri’de Selçuklular dönemine ait bir
de Eski Bedesten* bulunmaktayd›. Ancak
maalesef bu önemli yap›n›n kal›nt›lar›
1990’l› y›llar›n baş›nda resmi görevliler

taraf›ndan ortadan kald›r›ldı.
Kaynakça: Mehmet Çay›rdağ, “Kayseri’de Kitabelerin XV ve XVI. Yüzy›llarda Yap›ld›ğ› Anlaş›lan ‹lk Osmanl› Yap›lar›”, Vak›flar Dergisi, S.
XIII, s. 545-547; Sümer, Yabanlu, s. 86.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

BEDÜK, SAFFET ARIKAN
Kayseri Valisi (Siirt, 1944–). ‹stanbul Hukuk Fakültesinden mezun oldu (1966).
‹stanbul’da kaymakam aday› olarak göreve başlad› (1968). Ayvac›k, Bayramiç,
Ulubey, Cizre Kaymakaml›klar›nda bulundu. Emniyet Genel Müdür Yard›mc›l›ğ› (1977), Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği yapt›. Merkez Emniyet Müdürü, Başbakanl›k Personel ve Prensipler Genel
Müdürü iken Başbakanl›k Müsteşar Yard›mc›l›ğ› görevini yürüttü (1980-1983).
Bu görevlerden sonra s›ras›yla Ankara,
Antalya, Malatya ve Kayseri Valisi olarak
görevlendirildi (1984-1988). Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl›ğ› Yönetim Kurulu ve Bas›m ‹lam Kurulu Üyeliği yapt›.
XX ve XXI. Dönem seçimlerinde Doğru
Yol Partisinden Ankara Milletvekili seçildi (1995-2002). D›şişleri Komisyon Üyeliği (2001) ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu yedek üyeliği
yapt›. Evli ve 2 çocuk babas›d›r.
YAYIN KURULU

BEĞENDİK MÜESSESESİ
Kayseri’nin ilk market kuruluşudur. Beğendik ailesi, ticari geçmişleri Cumhuriyet öncesine dayanan köklü bir ailedir.
Baba Nuri Beğendik, dedelerinden devraldığı leblebi, kuruyemiş ve bakliyat toptancılığı ticaretini devam ettirirken, Mehmet Beğendik 1970 yılında babasıyla çalışmaya başladı ve 1975 yılında ticarethaneyi şirketleştirmek suretiyle babasından
işi devralarak, şirketi toptan gıda dağıtımı
alanına yönlendirdi. Bu tarihten itibaren
toptan gıda dağıtım sektöründe Türkiye’nin “ilk”leri arasına girmeyi başardı.
Mehmet Beğendik, toptan gıda dağıtım
işini kardeşine bırakarak, 1986 yılında
kurduğu Beğendik Mağaza İşletmeleri Ticaret ve Sanayi AŞ ile öncelikle Kayseri’de başlattığı mağazacılığı Kayseri dışına da taşıdı. Ankara Kocatepe Mağazası
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ile departmanlı mağazacılıkta bir ilke imzasını attı. Daha sonra Ankara Hoşdere
Mağazası, Nevşehir ve Kırşehir mağazalarıyla toplam 16 mağazaya ulaşarak Türkiye Mağazacılık sektöründe özel bir yer
edindi.
Mehmet Beğendik, 1946 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. Babasının yanında ticarete atıldı. İşlerin idaresini üstlendi.
Kayseri’deki klasik esnaf anlayışından
market modeline geçişte ilk örneği gerçekleştirdi. Beğendik bünyesinde kültür
faaliyetlerini de önemsedi. “Beğendik
Kültür Yayınları” adı altında, Kayseri tarihi ve kültürüyle ilgili 16 kitabın yayımlanmasına katkıda bulundu. Evli ve üç
çocuk babasıdır.
YAYIN KURULU

BEKTAŞİLİK VE BEKTAŞİLER
Bektaşilik, Anadolu’da doğmuş, Hac›
Bektaş-› Veli’yi kurucusu olarak kabul etmiş bir tarikatt›r. Bektaşilik Tarikat›na
mensup olanlara Bektaşi denilmektedir.
Bu tarikat mensuplar› Hac› Bektaş-› Veli’yi en büyük mutasavv›f olarak kabul
eder. Osmanl› Devleti’nin ilk zaman›nda
Yeniçeri Ocağ›’na bağl› olarak siyasal ve
toplumsal aç›lardan önemli bir rol oynam›şt›r. II. Mahmud taraf›ndan Yeniçeri
Ocağ›’n›n kald›r›lmas›yla dergâhlar› kapat›ld›ğ› için bir müddet popüler olmayan Bektaşilik, Abdülaziz zaman›nda yeniden eski canl›l›ğ›n› kazanm›şt›r. Türkiye Cumhuriyeti taraf›ndan tekke ve zaviyelerin kapat›lmas› karar›yla Bektaşilik
de diğer tarikatlarla birlikte yasaklanm›şt›r. Bununla birlikte Bektaşilik, Balkanlarda olduğu kadar değilse bile varl›ğ›n›
sürdürmüştür. Osmanl›’dan günümüze
kadar Bektaşilik, özellikle Orta Anadolu
ve Ege Bölgesi’nde varl›ğ›n› sürdürmektedir. Ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde, Kayseri yöresinde üç
tane büyük Bektaşi Tekkesi (dergâh›) bulunduğunu söylemektedir. Bunlar: Seyyid
Gazi Tekkesi, Koyun Baba Tekkesi ve
Kalenderhane Tekkesi’dir. Osmanl› zaman›nda Kayseri’de Bektaşilere bağl›
olarak on alt› dergâh ve buralarda görev
yapan şeyhler ve ozanlar bulunmaktayd›.

Bu dergâhlarda Bektaşi öğretisi anlat›lm›ş ve çok say›da ozan yetiştirilmiştir.
Örneğin, bu dergâhlardan etkilenen şairlerden biri de Everekli (Develili) Seyranî
(1807-1866)’dir. Seyrani, baz› şiirlerinde
bu birikimden edindiklerini aktarm›şt›r.
Kayseri yöresinde başka Bektaşi şairler
de vard›r. Örneğin, baz› kaynaklarda
“Dedeoğlu” olarak da geçen Kalust Dedeyan adl› şair bunlardan biridir. As›l
mesleği s›vac›l›k olan Dedeyan, 1810 y›l›nda Kayseri/Talas’ta doğdu. Genç yaşta
‹stanbul’a gelerek, burada Bektaşi öğretisine uygun şiirler söyledi. Yüz sene yaşayan Dedeyan, 1910 y›l›nda vefat etti. Günümüzde Bektaşilik Kayseri’de varl›ğ›n›
Sar›z, Tomarza ve Sar›oğlan gibi ilçelerin
baz› köylerinde sürdürmektedir. Fakat
bu tarikat, eski canl›l›ğ›n› koruyamam›şt›r. Daha çok sözlü kültürle varl›ğ›n› devam ettirmektedir.
Kaynakça: Bedri Noyan, Bütün Yönleriyle Bektaşîlik ve Alevîlik, IV Bölümü, Anadolu Matbaas›, Ankara 2001; Irène Mélikoff, Hadji Bektachi
un Mythe et ses Avatars: Genès et évolution du
soufisme populaire en Turquie, Brill: Leiden
1998; John Kingsley Birge, The Bektashi Order
of Dervishis, Luza Oriental, London 1994; Surayia Faroqhi, Anadolu’da Bektaşilik, Simurg, ‹stanbul 2003.
HİROKİ WAKAMATSU

BEKTAŞOĞLU KONAĞI HAMAMI
Melikgazi İlçesi, Tavlusun Mahallesi’nde
bulunmaktad›r. Hamam, Bektaşoğlu adl›
bir Rum Konağ› olarak bilinen ve sokağa
bakan gösterişli güney cephesi hariç tüm
mekânlar› ve duvarlar› ortadan kalkm›ş
olan yap›n›n kuzey taraf›nda yer almaktad›r. Hamam, 1867 y›l›nda inşa edildiği
kap› üzerindeki kitabeden öğrenilen konakla ayn› tarihte yap›lm›ş olmal›d›r. Hamam kuzeyden güneye doğru eğimli bir
arazi üzerinde bulunmaktad›r. Yap› doğu-bat› doğrultuda bir plan göstermektedir. Hamam bat›dan doğuya doğru soyunmal›k ve s›cakl›k bölümle rinden
oluşmaktad›r. Bat›daki soyunmal›ğa, bat›
duvar› ortas›na yerleştirilmiş sivri kemerli bir kap›dan girilmektedir. Yaklaş›k kareye yak›n bir mekân olan soyunmal›ğ›n
üzeri tekne tonozla örtülmüştür. Soyun-
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Bektaşî Şeyhi kıyafetiyle
Nuri Baba (İ. Kara Arşivi).
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Bektaşoğlu Konağı Hamamı dış görünüm (C. Arslan)

Bektaşoğlu Konağı Hamamı
planı (C. Arslan)

mal›k tonozu küçük ölçekli yass› taşlarla
örülmüştür. Tekne tonozun ortas›na yerleştirilen yekpare taş üzerinde, birisi büyük ikisi küçük toplam üç adet alt›gen biçimli ›ş›k gözü aç›larak bu mekân›n ayd›nlat›lmas› sağlanm›şt›r. Soyunmal›ğ›n
ince sal taş› döşenmiş zemin kaplamalar›
sökülmüştür. Soyunmal›k mekân›n›n güneybat› köşesine aç›lan sivri kemerli bir
kap›dan yaklaş›k 1,00 x 1,00 m ölçülerindeki mekâna geçilmektedir. Bu mekân›n
tuvalet ve t›raşl›k bölümü olduğu kabul
edilebilir. Bu bölümün üzeri tekne tonozla örtülmüş olup tonoz ortas›ndaki
yekpare taş üzerinde, iki adet alt›gen biçimli ›ş›k gözü yer almaktad›r.
Soyunmal›ğ›n doğu duvar›na giriş kap›s›yla ayn› eksen üzerine aç›lm›ş olan yuvarlak kemerli kap›dan s›cakl›k mekân›na
geçilmektedir. Bu kap› aç›kl›ğ›n›n üzerinde duvar içine yerleştirilmiş pöhrenklerden/pöhreklerden biri görülmektedir.
Kare bir mekân olan s›cakl›k bölümünün
üzeri, köşelere yerleştirilmiş tromplarla
geçilen kubbedir. Kubbe üzerindeki yekpare taş üzerinde, alt›gen biçimli beş adet
›ş›k gözü bulunmaktad›r. Ayr›ca bu taş›n
etraf›nda da her köşeye bir tane gelecek
şekilde toplam dört adet ›ş›k gözü daha
yer almaktad›r. S›cakl›ğ›n bat› duvar›n›n
kuzey köşesinde dikdörtgen boyutlu küçük bir niş bulunur. S›cakl›ğ›n kap› aç›kl›ğ›n›n d›ş›ndaki cephelerinde zeminden 10
cm yükseklik ve yaklaş›k 60 cm genişlikte
sekiler yer almaktad›r. S›cakl›k duvar›n›n
zeminden 1,50 m yüksekliğe kadar olan

bölümlerinde, duvar içinde 8-10 cm aras›nda boşluk olduğu ve burada buhar dolaşt›ğ›, y›k›lm›ş bölümlerden anlaş›lmaktad›r. Doğu, kuzey ve güney cephelerde
duvar yüzeyine aç›lm›ş birer lüle bulunmaktad›r. Lülelerin önünde kurna yoktur.
Doğu cephede zeminden yaklaş›k 1,50 m
yükseklikte başlayan ve muhtemelen doğu taraftaki su deposuna bakmaya yarayan bir pencere bulunmaktad›r. S›cakl›k
mekân›nda, kubbeli k›sm›n güneybat› köşesindeki sivri kemerli kap›dan s›cakl›ğ›n
tek halvetine girilmektedir. Soyunmal›k
bölümündeki tuvalet ve t›raşl›k mekân›yla
ayn› ölçülerdeki bu halvet hücresi de tekne tonozla örtülmüş olup tonoz tepesindeki yekpare taş üzerine aç›lm›ş iki adet
alt›gen biçimli ›ş›k gözüyle ayd›nlat›lm›şt›r. Hamam›n tüm mekânlar›nda duvarlar
s›vanm›şt›r. Hamam›n su deposu, s›cakl›ğ›n doğu cephesi boyunca, kuzey-güney
doğrultuda dikdörtgen bir havuz biçiminde uzanmaktad›r, kuzey k›sm› tahrip olmuştur. Hamam›n güney cephesinde bulunan külhan›, hamam zemininden çok

Bektaşoğlu Konağı Hamamı içi (C. Arslan)
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aşağ›da kaya kütlesi içine bir mağara gibi
oyulmuş ve d›şar›ya bir tonozla aç›lm›şt›r.
Hamam içinde kayda değer süsleme yoktur. Duvarlarda düzgün kesme taş, zemin
döşemesinde sal taş›, üst örtüde yass› ve
küçük moloz taş kullan›lm›şt›r.

Tahriri’nde Kayseri’nin Caferbey*, Selald› (Emir Ağa)* Mahallesi’nde aile fertlerinin ismi geçmektedir.
Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu), s. 154,
156, 157, 159; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 178.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

CELİL ARSLAN

BEKTAŞOĞULLARI
XVIII. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda kay›tlarda
ismi geçmeye başlayan aile. Kayseri ve civar›nda 1771 y›l›nda başlayan baz› eşk›yal›k hareketlerini bast›rmak üzere Çerkez
Hasan Paşa görevlendirilmiştir. Paşa ele
geçirdiği eşk›yan›n cezas›n› vermiş, ancak
kaç›p saklanan ve yakalanmayanlar›n
isimlerinin tespiti için, 1772 senesinde
Kayseri eşraf›ndan bir heyet oluşturulmuş, bu heyetin içerisinde Bektaşzade
Mehmed Ağa da bulunmuştur. Kayseri’den teşkil edilecek sipahi askerlerinin
haz›rlanmas› için oluşturulan Meşveret
(Dan›şma) Meclisi’nde yine Bektaşzade
Mehmed Ağa’n›n ismi geçmektedir. 1787
y›l›nda Rusya ve Avusturya Muharebeleri’ne gönderilmek üzere yeniçeri ve sipahilerin adam baş›na ikişer yüz atl› olarak haz›rlan›p götürülmesi için şehir zenginlerinden Zennecizade* Hac› Ahmed ile biraderi Mustafa, Bektaşzade ve Akçakayal›
Abbaszade Sad›k Ağalar fermanla görevlendirilmişler ve ad› geçen ağalar maiyetleri alt›na ald›klar› atl›larla orduya kat›lmak üzere Edirne taraf›na hareket etmişlerdir. Bu arada ordu defterdar› ve Reisülküttap (D›ş ‹şleri Bakan› Vekili) olan Kayserili Raşid Efendi* ile görüşmüşler, bu
görüşme esnas›nda Zennecizade ve Bektaşzade orada bulunmayan Akçakayal›zade’yi köylü olarak küçümser tarzda vas›fland›rmalar› üzerine, kendisi de Isp›d›n
(Bağp›nar) Köyü’nden olan Raşid Efendi’nin bu ifade zoruna gitmiş ve Akçakayal›zade’yi Kayseri Mütesellimliğine (mutasarr›f vekili) tayin etmiştir.
1798 senesinde devam eden Frans›z (Napolyon) Harbi için Kayseri’den tedarik
edilecek 1000 süvari ve 1000 adet piyadenin haz›rlanmas› için görevlendirilen
eşraf aras›nda yine Bektaşzade Mehmed
Ağa’n›n ismi bulunmaktad›r. 1872 Vergi

BELEDİYE
Yerinden yönetim olarak da bilinen belediye, halk›n ortak yerel ihtiyaçlar›n› karş›layabilmek amac›yla oluşturulan ve halk›n kendisi taraf›ndan seçtiği organlar
arac›l›ğ›yla yönetilen bir sistemdir. “Belediye” sözcüğü, kelime anlam› olarak kökü itibar›yla Arapça bir kelime olan “belde” kelimesinden geliyor. Belde ise bir
insan topluluğunun yerleşmek amac›yla
oturduğu yer anlam›na gelmektedir. Bu
yüzden belediye, beldeyle ilgili kuruluş
veya yönetim anlam›ndad›r.
Belediye, insanlar›n günlük hayat›nda
önem taş›yan pek çok işi yapar. Evlerde
içilen veya kullan›lan suyun temin edilmesinden tutunda kulland›ğ›m›z ve kirlenen sular›n başkalar›na zarar vermeden
tahliye edilmesini sağlamaya kadar birçok iş belediye idarelerinin görevlerindendir. Çöplerin toplanmas› ve zarars›z
hâle getirilmesi, şehrin temizliği; yol, sokak, kald›r›m yap›m›, tüketilen g›da maddelerinin üretildiği ve sat›ld›ğ› yerlerin
sağl›k koşullar›n›n denetlenmesi belediyenin görevleri aras›ndad›r. Şehrin imar›,
sosyal tesislerin yap›m›, şehir içinde ulaş›m imkânlar›n›n geliştirilmesi, ‹tfaiye
Teşkilat›n› oluşturulması belediyenin görevleri aras›ndad›r.
Klasik Osmanl› şehir yönetiminden, belediyelere uzanan sürece bir göz atacak
olursak, Klasik Dönem Osmanl› şehrinde belediye hizmetlerinin yürütülmesinde en önemli kurumun kad›l›k olduğunu
görürüz. Osmanl› kad›s›, haklaşt›rma ve
adalet dağ›tma görevinin yan› s›ra askerî
ve mülki yönetimi üstlenen (beylerbeyi,
sancakbeyi) devlet memurlar›yla birlikte
şehrin güvenliğinin sağlanmas›, şehirde
bulunan vak›flar›n denetlenmesi ve nihayet belediye hizmetlerinin görülmesinden sorumlu kişiydi. Osmanl› yönetimi,
belediye hizmetlerini, mülki ve askerî
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hizmetlerle birlikte değerlendirmiş ve
birbirinden ay›rmayarak bir bütün kabul
etmişti. Kad›n›n belediye görevleri, şehrin temizliğinin sağlanmas›, ticaretin sağl›kl› bir şekilde yürütülmesi, esnaf›n kontrolü, çarş› ve pazar›n denetimi ve mallar›n fiyatlar›n›n belirlenmesinin (narh) yan› s›ra, şehrin imar düzeninin gözetilmesi gibi işlerden oluşmaktayd›. Bu görevlerini yürütürken ona subaş›, böcekçibaş›,
çöplük subaş›s›, mimarbaş› gibi Yeniçeri
Ocağ›’na bağl› kolluk kuvvetleri ve görevliler yard›mc› olurdu. Ayr›ca, büyük şehirlerin uzak semt ve al›şveriş merkezlerinde “ayak naibi” denilen ve kad›ya vekâlet eden görevliler, kad› ad›na narh uygulamas›, denetleme gibi görevleri yerine
getirmekteydiler.
Kad›lar›n şehrin belediye işlerini göremeyecek duruma gelmesi üzerine, öncelikle bu işlevi yerine getirmek amac›yla
1826’da ‹htisap Naz›rl›ğ› (belediye işlerine bakan daire) ve ona bağl› olmak üzere
taşrada da ‹htisap Müdürlükleri oluşturuldu. Ne var ki bu yeni kurum, belediye
hizmetlerini görmekte fonksiyonel olamadı ve şehir yönetimi ciddi sorunlarla
karş› karş›ya kaldı. Öte yandan 1836 y›l›nda kad›n›n şehrin yönetimine ilişkin
görevlerinden birisi olan vak›flar›n denetlenmesi işi de Evkaf Naz›rl›ğ›n›n kurulmas›yla birlikte bu naz›rl›ğa b›rak›l›n-

Belediye Başkanı Mehmet Ali Efendi Döneminde yapılan ilk belediye binası. Altta eczane ve muayenehane, üstte kiraya verilen otel. Her ay ortalama 150 hasta muayene ediliyor ve hastalardan yarısının ilacı ücretsiz veriliyordu (Albüm
TBMM).

ca, kad›l›k kurumunun şehrin yönetimine ilişkin görevleri tamamen son buldu.
Bugünkü anlamda belediyelerin kuruluşu XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›na kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Tanzimat Dönemi (1839-1876) ile girilen yenileşme
süreci hemen her alanda kendisini gösterirken belediyeciliğimizde de ilk ad›mlar›n at›ld›ğ› görülür. Geleneksel Osmanl›
şehir yönetimi, XIX. yüzy›la gelindiğinde
gerek şehrin kendi iç bünyesinde meydana gelen sosyoekonomik ve nüfustaki değişiklikler, gerekse d›ş dünyayla ilişkilerin zorlad›ğ› yeni şartlar nedeniyle kabuk
değiştiren şehirde yetersiz kaldı ve yeniden yap›lanmaya olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla kendini hissettirdi. Hiç
kuşkusuz, belediyeciliğimiz bu değişimin
getirdiği yeni kurumlaşman›n ürünü olarak ortaya ç›ktı.
Bununla birlikte, ilk belediye örgütünün
kurulmas› ancak 1854 y›l›nda gerçekleşebildi. 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi’nin hükümlerine dayan›larak baz› liman şehirleri, önemli ulaş›m ve ticaret
merkezlerinde belediye meclisleri kuruldu. Bu tarihlerde Osmanl› arşiv kay›tlar›nda, Kayseri Belediye Azas› Hac› Ahmed Efendi ad›n›n bulunmas›, Kayseri’de de belediye meclisinden söz edilebileceğini göstermektedir.
Kayseri’de belediye teşkilat›n›n oluşum
sürecine bakt›ğ›m›zda, Osmanl› Devleti’ndeki yerel yönetim anlay›ş›n›n gelişimine paralel olarak tüm Osmanl› ülkesinde olduğu gibi Kayseri’de de bugünkü
anlamda belediye teşkilat›, 1871 tarihli
“Vilayet Nizamnamesi”nin belediye dairelerinin ve meclislerinin kuruluşunu,
yetkilerini ve çal›şma usullerini düzenleyen hükümlerine göre kuruldu. Böylece
belediye teşkilat›, vilayet idaresi içinde
(Kayseri bu tarihte Ankara’ya bağl› bir
sancak durumundayd›), idari bir varl›k
kazanm›ş oldu. Nizamname’nin 111. maddesine göre: Belediye başkan›; vali, mutasarr›f ve kaymakam›n bulunduğu her şehirde, mutasarr›f›n tayini ve valinin onay›yla bu göreve gelip fahri olarak çal›şacakt›. (Uygulamada bu göreve çoğunlukla eşraftan kimselerin getirildiği bilin-
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mektedir.) Belediye meclisi yine eskisi gibi reis, reis muavini ve seçilen alt› üyeden
kurulacakt›. Üyeler iki y›lda bir seçimle
değişecek ve çeşitli cemaatlerden oluşacakt›. Bu hükümler çerçevesinde Mollaoğlu Mustafa Ağa* Belediye Başkan› olarak atand› ve bu görevi 10 y›l sürdürdü.
(1871-1881). Mollaoğlu Mustafa Ağa döneminde Kapal› Çarş› tamir edil di.
1870’te ç›kan bir yang›n Kapal› Çarş›’da
tahribata sebep oldu. Mustafa Ağa hem
bu tahribat›n yaralar›n› sard› hem de Kapal› Çarş›’ya baz› ilaveler yapt›rd›. Bu dönemde Kayseri Belediyesinin düzenli bir
geliri ve bütçesi yoktu. Daha çok, merkezden gönderilen ve halktan toplanan
paralarla hizmet yap›lmaya çal›ş›l›yordu.
Mustafa Ağa, Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin defnedildiği mezarl›ğ›n çevre
duvar›n› yapt›rd›. Belediyenin baş›na
1881’de Sultan Abdülhamid’in ferman›yla
Tavlusunlu Mehmed Ali Efendi* geçti. M.
Ali Efendi bugünkü Cumhuriyet Meydan›’n›n bulunduğu yeri istimlak ederek buraya “Millet Bahçesi” ad›yla bir park yapt›rd›. Belediyenin yapt›ğ› çal›şmalarla
Millet Bahçesi’nin içine, iki katl› bir bina
yap›ld›. Bu binan›n birinci kat›nda bir eczane ve lokanta aç›ld›. Binan›n üst kat›
ise otel olarak işletildi. Eczaneyle lokanta, Belediye taraf›ndan işletilirken otel kiraya veriliyordu. Ayr›ca park›n Hükümet
Konağ›’na bakan taraf›na, yine iki katl›
bir bina yap›ld› ve buras› k›raathane olarak işletilmeye başland›. M. Ali Efendi
Döneminde bir y›l arayla önce Hunat
Camii’nin (1900-1901) daha sonra da
Hac›k›l›ç Camii’nin (1901-1902) minareleri (ölümünden bir y›l sonra) tamamland›. M. Ali Efendi’nin 20 y›l süren belediye başkanl›ğ›, hastalanarak ölmesi üzerine sona erdi (1901).
Ahmed Nazif Efendi’nin* verdiği bilgilere
göre, Kayseri’de XX. yüzy›l›n başlar›nda
toplam 108 mahallede 56.178 nüfus yaş›yordu. Kayserililer dar ve ç›kmaz sokaklar›n yoğun olduğu, düz, toprak daml›,
mütevaz› evlerden oluşan bir şehirde yaş›yordu. Kayseri âdeta Orta Çağ manzaras›n› and›r›yordu ki bu görünüm
1950’lere kadar devam etti.

Belediyeʼnin ikinci binası (Fotoğraflarda Kayseri)

1901’de M. Ali Efendi’nin yerine Kayseri

Belediye Başkanl›ğ›na Tavlusunlu Dr.
Mustafa Hilmi* geçti. 1901-1906 y›llar›nda 5 y›l süren Mustafa Hilmi Bey’in Belediye Başkanl›ğ› döneminde Belediye
Meclisi oluşturuldu. Mustafa Hilmi Bey
Döneminde belediye yönetimi aç›s›ndan
bir ilk daha gerçekleşti. Bugün, belediye
teşkilat› aç›s›ndan olmazsa olmaz diyebileceğimiz Zab›ta Teşkilat› bu dönemde
oluştu. Zab›ta için 1930’lara kadar “çarş›
ağas›” kelimesi kullan›l›rken bundan
sonra ise günümüzdeki “zab›ta” kelimesi
kullan›lmaya başland›.
‹tfaiye Teşkilat› da Mustafa Hilmi Bey
Döneminde oluşturuldu. Bu dönemde
yang›nlar, s›rtta taş›nan ve tulumba ad›
verilen araçlarla söndürülürdü.
1906’da vekâleten Belediye Başkanl›ğ›na
getirilen Filintine’nin Ş›h ‹brahim Efendi*
Dönemindeki en önemli icraat, At (Cumhuriyet) Meydan›’ndaki Saat Kulesi* oldu. Zaman› tayin edebilmek için yap›lan
saat kulesi, bugün hâlâ Kayserililere hizmet etmeye devam ediyor. 1908’de Feyzizade Feyzullah Efendi’nin* Kayseri Belediye Başkanl›ğ›na Padişah taraf›ndan
tayin edilmesiyle ‹brahim Efendi’nin görevi de sona erdi. Feyzizade Feyzullah
Efendi’nin belediye başkanl›ğ› ancak bir
y›l sürdü (1908-1909). Gültepe Park›’n›n* temelleri de bu dönemde at›ld›.
1909’da Kayseri Belediye Başkanl›ğ› için
ilk seçim yap›ld›. Meydana konulan sand›ğa yoldan geçenlerin att›ğ› oylar›n say›lmas›yla ‹mamzade Mehmed Bey* seçimle iş baş›na gelen ilk belediye başkan›
oldu (1909). Kayseri Belediyesinin 1914
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Belediye Encümen Üyeleri - 1945 (Fotoğraflarda Kayseri)

y›l›na kadar başkanl›ğ›n› yapan ‹mamzade’nin en önemli icraatlar›, Gültepe Park›’n›n tamamlanmas› ve ‹stanbul (Osman
Kavuncu) Caddesi ile Sivas Caddesi’ndeki mezarl›klar›n kald›r›lmas›d›r. Mezarl›klar kald›r›l›p ‹stanbul Caddesi ile Sivas
Caddesi genişletildi. Şehre Sivas yönünden giren yol oldukça dar olup dolambaçl› bir şekilde bat› yönünde ilerlendiği
zaman Orduevi önlerinde mezarl›klar›n
aras›ndan geçilerek meydandaki eski
püskü dükkânlar›n aras›ndan ‹stanbul
Caddesi (Osman Kavuncu Caddesi) yönünde şehir terk edilirdi. Doğu-bat› istikametinde şehri bir boydan bir boya geçen sokaklar›n çevresindeki evler y›k›larak, yollar otomobillerin geçebileceği genişlikte aç›ld›. Talas Yolu da bu dönemde

XX. yüzyılın başlarında düz, toprak damlı
Kayseri evleri

ağaçland›r›ld›.
‹mamzade Mehmed Bey merhametli bir
başkand›. Muini Fukara Cemiyeti ad›yla
bir yard›m kuruluşu yoluyla zenginlerden
toplanan paralar fakirlere veriliyordu.
1894’te tek katl› olarak eğitim-öğretime
aç›lan Kayseri Lisesine*, ‹mamzade Mehmed Bey Döneminde ikinci bir kat daha
ilave edildi. Ayr›ca 1910’da Gültepe’de
eski Memleket Hastanesinin birinci kat›
yap›ld›. Kayseri’ye ilk otomobil de
1910’da toplam üç adet olmak üzere yine
bu dönemde getirildi. Bu otomobiller
‹talya’dan getirildi.
‹mamzade Mehmed Bey Döneminde
Kayseri’nin ilk özel gazetesi olan Erciyes
gazetesi* yay›m hayat›na başlad›. Bu gazetenin birçok nüshas› bugün elimizde
olup o dönem hakk›nda bize bilgiler vermektedir.
Aslen hukukçu olan Çal›kzade Ahmet R›fat Bey*, I. Dünya Savaş› y›llar›nda Kayseri Belediyesinin baş›na seçilen kişidir.
1914-1920 ve 1924-1925 olmak üzere iki
ayr› dönemde belediye başkanl›ğ› yapt›. I.
Dünya Savaş› y›llar›nda başkanl›k yapan
R›fat Bey, şehirdeki ekmek k›tl›ğ›n› önleyebilmek için Ekmek Tevzii Komitesi
kurdu. Bu komite arac›l›ğ›yla ve vesikayla halk›n ekmek ihtiyac› karş›lanmaya çal›ş›ld›. Kayseri Kalesi’nin kuzey taraf›na,
Şule Park› ad›yla bir park yapt›rarak buray› yeşillendirdi. Bu park›n ortas›nda
Şehzade Çeşmesi* yer al›yordu. I. Dünya
Savaş›’n›n, s›k›nt›l› günlerinde hem
‹mamzade Mehmed Bey hem de Ahmet
R›fat Çal›ka başkanl›klar› dönemlerinde
şehrin temizliğinde kad›nlardan yararlanmak zorunda kald›lar. R›fat Çal›ka
şehrin sokaklar›nda, köşe başlar›nda fener yakt›r›rd›. Müteşebbis bir kişiliğe sahip olan Çal›ka, şehrin ilk sanayi kuruluşlar›n›n içinde yer alan Bünyan ‹plik Fabrikas› ve Adana Nebati Yağ Fabrikas›n›n
kuruluşlar›nda ve idarelerinde görev ald›.
Türkiye’nin ilk Adalet Bakanlar›ndan
olan Çal›ka, 1924 seçiminde yeniden
Kayseri Belediye Başkan› olduysa da
1925’te kendi isteğiyle bu görevi b›rakt›.
Kurtuluş Savaş›’n›n tüm ülkemizi etkisi
alt›na ald›ğ›, insan›m›z›n varl›k-yokluk
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mücadelesi verdiği günlerde Nakibzade
Ahmed Hamdi Bey* 1920-1922 ve 19221924 tarihleri aras›nda iki dönem belediye başkanl›ğ› yapt›. Ahmed Hamdi Bey,
savaş sebebiyle hiçbir geliri olmayan
Kayseri Belediyesinin çal›şmalar›n› yürütebilmek için kimi zaman kendi malvarl›ğ›ndan bile sattı. Buna rağmen şehrin ileri gelenlerince istifaya zorland› (1922).
Yerine Nafiz Akşehirlioğlu* göreve getirildi (12 Şubat 1922 - 12 Kas›m 1922). Bu
sürede öğrencilerin yol kenarlar›na ağaç
dikmelerini sağlamak gibi faaliyetlerde
bulundu. Tekrar seçilen R›fat Çal›ka’n›n
1925’te belediye başkanl›ğ›ndan ayr›lmas›ndan sonra yerine ‹brahim Safa Bey* seçildi. ‹brahim Safa Bey, Kiçikap›’ya kurduğu bir motorla şehre elektrik verilmesini sağlad›. ‹brahim Safa Bey, hisselerinin % 20’si Kayseri Belediyesine ait olan
Elektrik Şirketinin kuruluşuna öncülük
etti (1927). ‹brahim Safa Bey, Nakibzade
Ahmed Hamdi Bey Döneminde yapt›r›lmaya başlanan özel çöp arabalar›n›n say›s›n› art›rd›. Ayr›ca, Gültepe’de Millet
Hastanesinin ikinci kat›n›n yap›lmas› ve
hizmete aç›lmas›nda önemli katk›lar› oldu (1928). Eğitime önem veren ‹brahim
Safa Bey kendi ad›n› taş›yan Safa ‹lkokulunu ve 1927’de hizmete giren Halkevini
de yapt›rd›.
Şehrin ulaş›m›na, sosyokültürel ve ekonomik gelişimine birçok katk›lar› olan
tren ve demiryolu* 1927’de ilk defa ‹brahim Safa Bey döneminde Kayseri’ye geldi. Medeni Kanun’un kabul edilmesiyle
(1926) Belediye bünyesinde evlenme memurluğu aç›ld› ve ilk nikâh›n k›y›l›ş›nda
‹brahim Safa Bey de bulundu.

Kayseri Belediyesince 1947 yılında elektriksiz
evlere verilen gazyağı dağıtım fişi (S. Burhanettin Arşivi)

Gültepe Parkı (Albüm TBMM)

‹brahim Safa Bey’den sonra 1928’de Kayseri Belediye Başkanl›ğ›na 1930’a kadar
bu görevi yürütecek olan Muhittin Gürbaz* seçildi. Muhittin Bey Döneminin en
önemli icraat›, genellikle zengin evlerinin
bulunduğu konaklar›n kamulaşt›r›larak
‹stasyon Caddesi’nin aç›l›ş›d›r. Görev süresi içinde Belediye’de Ayar Memurluğu
oluşturdu. Vali ile kamulaşt›rma konusunda anlaşamayan Başkan Muhittin
Gürbaz başkanl›ktan istifa etti.
Muhittin Bey’in istifas›yla boşalan Kayseri Belediye Başkanl›ğ›na vekâleten üç ay
Halil Çilsal* getirildi. Daha sonra ç›kan
yeni Belediye Kanunu’na göre (1930) iki
dereceli seçimle 17 Ekim 1930’da Kayseri Belediye Başkanl›ğ›na seçilen Necmettin Feyzioğlu* 1932’ye kadar bu görevi
yürüttü. Necmettin Feyzioğlu 1939-1942
y›llar›nda bir kez daha başkanl›k görevinde bulundu. Feyzioğlu şehrin temizliği
konusuna özen gösterdi. ‹lk iş olarak temizlik arabas› ihalesi yapt›. Şehrin ağaçland›r›lmas› ve çeşitli yerlere umumi tuvaletlerin yap›lmas› bu dönemdedir. Şule
Park› biraz daha genişletilerek halk›n
sosyalleşmesi için çaba gösterildi. Belediye, Necmettin Feyzioğlu döneminde,
sucuk ve past›rma yap›m›yla hayvanc›l›ğ›n çok yayg›n olduğu Kayseri’de bir
mezbaha yap›labilmesi için haz›rl›klar
yapmaya başlad›. Necmettin Feyzioğlu,
ikinci defa seçildiği Kayseri Belediye
Başkanl›ğ› döneminde, Kayseri’nin düzenli bir şekilde şehirleşebilmesi için ye-
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Şule Parkı (F. Yaman Arşivi)

ni bir imar plan› haz›rlatt›. Ayr›ca, mezbaha yap›m› tamamlanarak hizmete aç›ld›. Elektrik Şirketindeki hisse, 100.000
lira daha ödemeyle % 25’e ç›kar›ld›. Döneminde ayr›ca “Zab›ta-i Belediye Talimnamesi” kabul edilip yürürlüğe girdi.
Necmettin Feyzioğlu’nun birinci dönem
Kayseri Belediye Başkanl›ğ›ndan sonra
Kayseri Belediyesini genellikle vekâleten
atanan kişiler yönetti. Bu dönemde; Ali
Neşet Kat›rc›oğlu*, Seyfi Ekrem Çetinel*,
Nazmi Toker*, Mustafa Toksöz*, Hayrullah Ürkün*, Faik Seler*, Nuri Güven*, Hasan Abdülhalim Ergün*, Rafet Bingöl*,
Tacettin Tacettinoğlu*, Emin Molu*, Hüsamettin Karakimseli*, ‹brahim Kirazoğlu* ve M. Edip Tar›m Eken* k›sa sürelerle
birbiri ard› s›ra başkanl›k görevlerinde
bulundular. Tek Parti Döneminin Vali/Belediye Başkan›/Parti (CHP) ‹l Başkan› anlay›ş›yla devlet ve hükümeti birleştirdiği bir dönemde belediye başkanlar›
da genellikle atanarak göreve gelen kişilerden oluştu.
Kayseri’ye ilk sinema “Tan Sinemas›”

İstasyon Caddesi - 1920 (Karakaya Anımsamalar)

ad›yla Vali ve Belediye Başkan› Nazmi
Toker* zaman›nda hizme te sunuldu
(1935). Hayrullah Ürkün zaman›nda Şehir Kulübü yapt›r›ld›. ‹ki katl› binan›n birinci kat› Şehir Kulübü, ikinci kat› ise otel
olarak kullan›l›yordu.
1943-1944 y›llar›nda Kayseri Belediye
Başkanl›ğ› yapan Emin Molu Döneminde Kayseri’nin düzenli bir şekilde gelişebilmesi için şehrin imar plan› Ord. Prof.
Dr. Gustav Oelsner ve Prof. Dr. Kemal
Ahmet Arû’ya çizdirildi. Bu plan Kayseri’de 1973 y›l›nda Niyazi Bahçecioğlu Belediye Başkan› oluncaya kadar uyguland›. Emin Molu’nun Kayseri Belediye Başkan› olduğu dönemde, Kayseri Devlet
Hastanesi aç›ld› (1943). Bu hastanenin
hizmete aç›lmas›yla birlikte çevresinde
yerleşim alanlar› oluşmaya başlad›. Kayseri’de sanayileşmeye paralel olarak ortaya ç›kan ve Kayseri’deki ilk modern semt
diyebileceğimiz Sahabiye Mahallesi ve
sakinlerinin çoğunu Devlet Hastanesinde
çal›şan doktorlar›n oluşturduğu Örnekevler Mahallesi bu dönem Kayseri’sinin
en göz al›c› yerleşim yerlerindendir, denilebilir.
1945’te Kayseri Belediye Başkanl›ğ›na,
Kayseri Belediye Meclisinin ald›ğ› kararla Sait Koçak atand›. Sait Koçak*, Karpuzatan Mezbahas›n› yapt›rarak şehirde faaliyet gösteren sucuk ve past›rma imalathanelerinin buraya taş›nmas›n› sağlad›.
Ayr›ca Kayseri’de Belediye Otobüs ‹şletmesini de ilk defa Sait Koçak kurdu. Ald›ğ› sekiz otobüsle halk›n şehir içi ulaş›m›nda kolayl›klar sağlad›. Sait Koçak,
şehrin her taraf›nda dağ›n›k vaziyette bulunan mezarl›klar› bir araya toparlayabilmek için Şehir Mezarl›ğ›’n›n bir k›sm›n›n
kamulaşt›rmas›n› da gerçekleştirdi. Sait
Koçak’tan sonra 1947-1950 y›llar›nda belediye başkanl›ğ› yapan ‹brahim Ergüven*, Şehir Mezarl›ğ› için kamulaşt›r›lan
yerin etraf›n› duvarla çevirirken, Şehir
Stadyumu için gereken istimlaklerin çoğunu tamamlad›. ‹brahim Ergüven’in
milletvekilliğine aday olmas› üzerine boşalan Kayseri Belediye Başkanl›ğ›na üç
ay süreyle Vali Yard›mc›s› Ekrem Mehmet Gören* vekâlet etti. 1950 Eylül’ünde
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ise Osman Kavuncu* seçimleri kazanarak Kayseri Belediye Başkan› oldu.
1954’e kadar süren birinci dönem, başkanl›ktan sonra yap›lan ikinci seçimleri
de kazanarak 1954-1957 y›llar›nda bir kez
daha belediye başkanl›ğ› yapt›.
Kayseri’nin 1950’lerin baş›ndaki genel
görünümüne bakt›ğ›m›zda, karş›m›za
şöyle bir tablo ç›kar: Şehrin doğudaki s›n›r›, Gültepe’deki Memleket Hastanesi
ve Müze’nin önünden gelip Stadyum’un
ve Büyükşehir Belediye Binas›’n›n yan›ndan geçen Deliçay denilen sel deresinde
bitiyordu. Güneyde Seyyid Burhaneddin’e ait mezarl›k hizas›ndan, Atpazar›,
Çakal›z ve Çifteönü Mahalleleri şehrin
son s›n›r›n› oluşturuyordu. Bat›da ise bugünkü Milli Eğitim Müdürlüğü çevresi
son s›n›rd›. Kayseri Belediyesi, Osman
Kavuncu döneminde de çal›şmalar›na
h›zla devam etti. Cumhuriyet Mahallesi
ve Sanayi Bölgesi’nin kamulaşt›r›lmas›
tamamland›. Burası için önemli bir uygulamayı başlattı. Şehir içinde faaliyet gösteren el sanatları (demirci, bakırcı vd.) esnafını kamulaştırdığı bu çorak alanda
yaptırdığı dükkânlara taşıdı. Bu taşınmayı cazip hale getirmek için de dükkânları
bu esnaflara uzun vadeli ve düşük fiyatla
sattı. Halkın buraya rağbet etmesini sağlamak için de belediye otobüslerinin bir
süre ücretsiz sefer yapmasını sağladı. Bu
uygulama Dünya şehircilik tarihinde yerini aldı. Cumhuriyet Mahallesi’nde belediyeye gelir getirmesi için Cumhuriyet ‹ş
Han› yap›ld› (1954-1957). Belediye Başkan› Emin Molu Döneminde çizilen
imar plan›n› uygulamaya koyan Osman
Kavuncu, ‹ç Kale’nin güneyinden Kiçikap›’ya kadar olan alan› kamulaşt›rd›. Bu
bölgeye ›zgara planl› olarak, alt katlarda
banka ve dükkânlar olan iş hanlar›; diğer
alanlar ise konutlar›n bulunduğu bölgelere ayr›ld›. Arazileri kamulaşt›r›lanlara Sahabiye Mahallesi’nden arsa tahsis edildi.
Çevre Yolu’nun kamulaşt›r›lmas›, Sivas
Caddesi ile Yoğunburç Caddesi’nin bir
k›sm›, Kiçikap› Caddesi ve Meydan›, Düvenönü’nün bir k›sm›yla ‹stanbul Caddesi’nin kamulaşt›r›lmas› bu dönemde yap›ld›. Bu tarihlerde yollar, variller içinde

kaynatılan ziftlerle ilkel şekilde asfaltlanıyordu.
Büyük bir k›sm› bahçe ve tarla durumunda olan Sahabiye, Fatih, Ayd›nl›kevler,
Esenyurt gibi mahalleler Osman Kavuncu Döneminde imara aç›ld›.
Osman Kavuncu dönemindeki önemli
hizmetlerden birisi de Asri Mezarl›ğ› (Şehir Mezarl›ğ›)’n›n hizmete aç›lmas›yd›.
1950 y›l›na kadar cenazeler şehrin değişik yerlerindeki mezarl›klara gömülürken 1953 y›l›ndan itibaren Şehir Mezarl›ğ›’na defnedilmeye başland›.
Daha önce şehrin su işiyle ilgili baz› gelişmeler olmuştu. Kavuncu Döneminde
şehrin kulland›ğ› suyun şehre taş›nmas›ndaki ilkellikler terk edilerek Gültepe
Park›* civar›na yapt›r›lan depoya kapal›
borularla getirilen su, yine kapal› borularla şehre dağ›t›lmaya başland›. Su şebekesinin ve Kayseri Şeker Fabrikas›n›n*
aç›l›ş› ayn› döneme rastlar. Her ikisini de
törenle hizmete açan Adnan Menderes’tir (1955). Belediye Başkan› Osman
Kavuncu, Kayseri’nin sanayileşmesinde
önemli katk›lar› olan kişidir. Nitekim
Kayseri Şeker Fabrikas› ve özel sektöre
ait Orta Anadolu Mensucat Fabrikas›* ile
Birlik Mensucat Fabrikas›n›n* kurulmas›
için destek verdi. Belediye, Osman Kavuncu’nun zaman›nda Elektrik Şirketinin
% 72 hissesine sahip oldu.
Yine Osman Kavuncu Döneminde (1954
y›l›nda) Kayseri Belediyesi ilginç bir uygulama başlatt›. Yapt›ğ› ilaçlamayla şehirdeki karasineklerle başa ç›kamayan
Belediye, vatandaşlardan avlad›klar› sinekleri para karş›l›ğ›nda sat›n almaya
başlad›. Böylece şehirdeki sinek varl›ğ›n›n ve hastal›klar›n önüne geçilmeye çal›ş›l›yordu.

Sahabiye Mahallesiʼnden bir görünüm
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Kayseriʼnin yeşil alanlarından, İnönü Parkı

Kayseri Belediyesi, Osman Kavuncu Döneminde tespit edilebilen fakirlere çeşitli
yard›mlarda bulunuyordu. Sosyal belediyecilik anlay›ş›n› benimseyen Başkan
Kavuncu, 1957 Genel Seçimleri’nde Kayseri’den Demokrat Parti Milletvekili seçilerek belediye başkanl›ğ›ndan ayr›l›nca
yerini Şahap Sicimoğlu’na* b›rakt› (1957).
Sicimoğlu, Talas Caddesi’nin iki yan›ndaki evleri kamulaşt›rarak bu yolu iyice
genişletti. Sivas Caddesi’nin üzerinde bulunan evleri de kamulaşt›ran Sicimoğlu
bu yolu da iyice genişletip yolun iki taraf›na, bir k›sm› Belediye’ye bir k›sm› da
kooperatiflere ait olmak üzere beş katl›
evler yapt›rd›.
Sicimoğlu, şehrin görünümünü bozan
yerlerde kamulaşt›rmalar yaparak şehre
bir düzen getirmeye çal›şt›. Lale Camii
etraf›, Cumhuriyet Meydan› ile Kazanc›lar Çarş›s› aras›ndaki dükkânlar, Camikebir Mahallesi’nin Düvenönüne bakan
k›sm›, Küçükmustafa Mahallesi’nin bir
k›sm› vb. kamulaşt›rılarak şehrin düzenli
bir şekilde gelişmesine katk›da bulunuldu. Kamulaşt›rmalar sebebiyle ev ve
arsalar›n› kaybedenlere, Sahabiye ve Fatih Mahallelerinde Belediye taraf›ndan
yapt›r›lan evlerden daire verildi.
Şahap Sicimoğlu döneminin önemli icraatlar›ndan birisi de Osman Kavuncu döneminde yap›m›na başlanan Çevre Yo-

lu’nun hizmete aç›lmas›d›r. Şahap Sicimoğlu istifa edip (1959) ayr›lmas›ndan
sonra k›sa bir süre Belediye Başkanl›ğ›na
R›fat Gönen* vekâlet etti. Belediye Meclisinin isteğiyle vekâlet Mehmet Özateş’e*
geçti.
27 May›s 1960 Askerî Darbesi’nin ard›ndan Kayseri Belediye Başkanl›ğ›n› bir süreliğine askerler yapt› [Bedri Demircioğlu*, Selahattin Kaptan*]. 10.09.1960’ta
Belediye Başkanl›ğ›n› ayn› zamanda
Kayseri Valisi olan Sedat Tolga* üstlendi.
Sedat Tolga, Cumhuriyet Meydan›’ndaki
eski Belediye Binas› ve Şehir Kulubü’nü
y›kt›r›p alan› yeniden düzenledi.
Sedat Tolga’dan sonra Kayseri Belediye
Başkanl›ğ›na atanan Vali Kaz›m Atakul*
(20.10.1962) yaklaş›k bir y›l süren başkanl›k döneminde en önemli icraat olarak bir dernek aracılığı ile ‹l Halk Kütüphanesinin yapt›rılmasını sağlad›.
Kayseri’de iki dönem Belediye Başkanl›ğ› yapan Mehmet Çal›k* (20.09. 1963 02.06.1968, 02.06.1968 - 09.11. 1973),
1946’da Demokrat Partinin kuruluşunda
da yer alan bir kişidir. Çal›k’›n birinci defa Kayseri Belediye Başkanl›ğ›na gelişinde Kayseri Belediyesi, 27 May›s Darbesi’nin etkisiyle ekonomik aç›dan zor günler geçiriyordu. Belediye den alacağ›
olanlar, belediyenin mallar›na ve gelirlerine icra yoluyla haciz koydurmuştu. Alacakl›larla görüşen Çal›k, önce hacizleri
kald›rtt› daha sonra yeni gelir kaynaklar›
temin ederek kamulaşt›rma işlerini h›zland›rd›.
Mehmet Çal›k’›n Kayseri’ye yapt›ğ› hizmetlerin baş›nda, kanalizasyonu saymak
gerekir. Şehre pis koku yay›lmas›na ve
hastal›klara sebep olan at›k sular›n sağl›kl› bir şekilde tahliye edilebilmesi için
kanalizasyona ihtiyaç vard›. Şehirdeki
at›k sular genellikle aç›k kanallar› takip
ederek Sar›msakl› Suyu’na dökülürdü.
Sanayi at›klar› ise çevredeki boş arazilere
ak›t›l›rd›. Kanalizasyonla birlikte bu tür
olumsuzluklar›n önüne geçildi.
Çal›k Döneminde şehrin en büyük ihtiyaçlar›ndan biri de daha önce Osman
Kavuncu Döneminde yap›lan su şebekesinin geliştirilmesi ihtiyac›yd›. Mehmet
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Çal›k, ›srarl› ve gayretli çal›şmalar yaparak kendi döneminde, şehrin su varl›ğ›n›
iki kat›na ç›kard›.
Mehmet Çal›k Döneminde sosyal ve kültürel faaliyetler aç›s›ndan da önemli gelişmeler oldu. 1967 y›l›nda Anadolu Fuar›* ad›yla aç›lan ve y›l›n yaln›zca bir ay›nda hizmet veren bir fuar hizmete girdi.
1997 y›l›nda Anadolu Fuar›’n›n “Lunapark” k›sm› kapat›larak fuar alan› içerisinde piknik alan›, Kongre Merkezi, ‹htisas Fuar› ve Kültür Merkezi yap›lmas›
için çal›şma başlat›ld›.
Çal›k, Belediye’nin temizlik işlerinde de
köklü reformlar yapt›. ‹lkel arabalarla
toplanan çöpler şehrin çeşitli yerlerine
dökülürdü. Çal›k Dönemiyle birlikte çöp
toplanmas› için motorlu araçlar al›nd›.
Şehrin çöpleri için çöp depolama tesisleri kuruldu.
Mehmet Çal›k, Belediye’nin ulaş›m alan›ndaki etkinliğini de art›rarak mevcut
Belediye Otobüslerine 55 tane daha ekledi. Ayr›ca, Belediye Otobüs Tamirhanesi
kuruldu. Çal›k, itfaiye araçlar›n›n say›s›n›
da art›r›p bugün dahi kullan›lan ‹tfaiye
Binas›’n› yapt›rd›. Başkan Mehmet Çal›k,
Kayseri’de yollar›n asfaltlanabilmesi için
Talas Caddesi üzerinde Asfalt Şantiyesi
kurdu. Çal›k Döneminde, Kayseri’de
şehrin düzenli bir şekilde şehirleşebilmesi için gereken kamulaşt›rmalara h›z verildi. Fevzi Çakmak, K›l›çarslan ve Mimarsinan Mahallelerinde h›zl› bir yap›laşma faaliyeti oldu. Şehrin düzenli bir
şekilde yap›laşmas›n› önleyen, siluetinin
bozulmas›na sebep olan gecekondulaşmaya kesinlikle karş› ç›kan Mehmet Çal›k, gecekondu bölgelerine belediye hizmeti götürmek istememesi, 1973 seçimlerini kaybetmesine sebep oldu.
Kayseri’de yaşl›lar›n kalabileceği bir huzurevi için de çaba sarf eden Mehmet Çal›k, Karpuzatan’da Belediye’ye ait bir huzurevinin yap›lmas›n› sağlad›.
Mehmet Çal›k halk aras›nda “Şad›rvan
Mehmet” olarak tan›n›yordu. Kayseri’deki camilerin yak›nlar›na yapt›rd›ğ› şad›rvan ve tuvaletler sebebiyle Kayseri halk›
Çal›k için bu lakab› kullan›yordu. Tarihî
camilerin etrafındaki evler yıkılıp yeşil

Mehmet Çalık Döneminde yapılan Yanıkoğlu
Camii şadırvanı

alan haline getirildi.
Mehmet Çal›k’›n Erciyes Üniversitesine*
ait bugünkü arazinin kamulaşt›r›lmas›
konusunda da çok önemli katk›lar› oldu.
Sadece T›p Fakültesi olarak kurulan, bugün Türkiye’nin büyük üniversitelerinden biri hâline gelen Erciyes Üniversitesinde Mehmet Çal›k ile Turhan Feyzioğlu’nun* önemli katk›lar› vard›r.
Mehmet Çal›k çevre düzenlemesi, park
ve bahçelerin ağaçland›r›lmas› konusunda da gayretliydi. Beştepeler Park›’n›n
ağaçland›r›lmas›, Gültepe ve Mimarsinan Parklar›n›n yeniden düzenlenmesi,
Fevzi Çakmak ve Sanayi Semtlerine yeni
parklar yap›lmas› gibi birçok çal›şma,
Başkan Mehmet Çal›k’a aittir.
Kayseri’ye ilk şehirlerarası otobüs terminal binasını yaptırdı.
1973 seçimlerinde, Adalet Partisi ile anlaşmazl›ğa düşerek bağ›ms›z aday olan
Mehmet Çal›k seçimi kaybetti. Seçimi
Niyazi Bahçecioğlu* kazand›.
Kayseri Belediye Başkanl›ğ›na 1973’te
Niyazi Bahçecioğlu’nun seçilmesiyle birlikte Kayseri’de belediye yönetiminde yeni bir dönem başlad›. Niyazi Bahçecioğlu, Kayseri’de üç ayr› dönemde üç kez
belediye başkanl›ğ› yapt› (I. Dönem:
09.11.1973 - 11.12.1977, II. Dö nem:
11.12.1977 - 12.09.1980, II I. Dö nem:
26.03.1989 - 23.03.1994). Niyazi Bahçecioğlu’nun özellikle ilk iki dönemi, onun
icraatlar› ve Kayseri’nin şehirleşmesi aç›-
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Hobi Bahçeleri (KBB Arşivi)

s›ndan verimli oldu. Göreve geldiği ilk
günlerde Kayseri için bir naz›m ve imar
plan› haz›rlatan Bahçecioğlu, ilk birkaç
ay yap›laşmaya izin vermedi. Herkes taraf›ndan olumlu karş›lanan bu karar, maalesef sonradan yeşil alanlar›n da imara
aç›ld›ğ› gibi birkaç dedikodu yüzünden,
şehrin imar plan›n› haz›rlayan Yavuz
Taşç›’n›n sözleşmesinin feshine ve şehirdeki arsa spekülasyonlar›n›n artmas›na
yol açt›.
Kayseri Belediye Başkan› Niyazi Bahçecioğlu; Osman Kavuncu ve Mehmet Çal›k Dönemlerinde başar›yla yürütülen içme suyu hizmetlerinin kapsam›n› daha
da genişleten bir projeyi ‹ller Bankas›
arac›l›ğ›yla hayata geçirmek için çal›şma
başlatt›. Bu proje Hüsamettin Çetinbulut*
Döneminde aşama aşama tamamlan›p

uygulamaya konuldu.
Kayseri’de 1970’lerin sonlar›na gelindiğinde elektrik kesintilerinin had safhaya
yükseldiği bir kriz dönemi başlad›.
1926’da kurulan Kayseri ve Civar› Elektrik Türk Anonim Şirketinde* Belediyenin imtiyaz süresinin dolmas›na az bir
süre kala, şirketin hisseleri ve Belediyenin şirketteki varl›ğ› tart›ş›lmaya başland›. Sonuçta, Kayseri’deki elektrik sıkıntısının aş›labilmesi için Kayseri Belediyesinin ‹ller Bankas›ndan alacağ› kredilerle
Elektrik Şirketini daha modern hâle getirmesi ve bu yolla şirketteki varl›ğ›n›n
devam etmesi şeklinde bir çözüm bulundu.
Belediye bu dönemde kaçak yap›laşma
konusunda biraz esnek davrand›ğ›ndan
gecekondu bölgelerinde yap›laşma artt›.
Bahçecioğlu, Kayseri Belediyesine ait bir
ekmek fabrikas› yapt›rarak ucuz ve kaliteli ekmek elde edilmesini sağlad›. Yeni
asfalt tesisleri kurarak şehrin yollar›n›n
asfaltlanmas›, kamulaşt›rmas› daha önceden yap›lan ‹nönü Park›’n›n aç›l›ş›,
sonraki dönemde Sağl›k Bakanl›ğ›na
devredilecek olan “Doğumevi” ve Karpuzatan’daki Kayserispor tesisleri yine
Başkan Niyazi Bahçecioğlu Dönemi icraatlar› içerisindedir. Mehmet Çal›k Döneminde yap›m›na başlanan “Yer alt›
Çarş›s›” da tamamlanarak 1980’lerde
hizmete girdi.
12 Eylül 1980 Darbesi sonras›nda belediye başkanlar› görevden al›n›nca Kayseri’de de Belediye Başkanl›ğ› görevine ve-

Mehmet Özhaseki Döneminde yapılan bulvarlardan İstasyon Üst Geçidi ve Erkilet yolu (KBB
Arşivi)
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kâleten Vali Fevzi Yetkiner* getirildi
(1980-1983). Görevi s›ras›nda belediye
hizmetlerini aksatmamaya çal›şt›. 30 y›ld›r sebze-meyve hali olan Kale ‹çi’ni boşaltt›rd›. Semt Pazarlar› Yönetmeliği’ni
ç›kararak semt pazarlar›n› oluşturdu. Bu
dönemde yeni yap›lan Belediye Binas›’n›n birinci k›sm› tamamlanarak, Belediye birimleri yeni binaya taş›nmaya başlad›. Yetkiner’den sonra valiliğin önerisiyle Yalç›n Besceli* Belediye Başkanl›ğ›
görevine vekâleten getirildi (1983-1984).
Kayseri’de 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi’nden sonra yap›lan ilk yerel seçimleri
(1984) Hüsamettin Çetinbulut kazand›.
Onun döneminde Bürüngüz Camii
önündeki eski binalar -sahiplerine başka
yerlerden parsel verme konusunda anlaşma sağlanarak- y›k›l›p bu alan Cumhuriyet Meydan› alan› içerisine kat›ld›. Niyazi Bahçecioğlu Döneminde yap›m›na
başlanan bugünkü Büyükşehir Belediye
Binas›’n›n ikinci k›sm› Çetinbulut Döneminde hizmete aç›ld›. Kayseri içme suyu
projesinin bir k›sm› bu dönemde tamamland›ğ› gibi projenin önemli bir k›sm›n›n
da ihalesi yap›ld›. Şehir çöplüğü onun
döneminde taş›nd›. Mehmet Çal›k Döneminde kullan›ma aç›lan Battalalt›’ndaki şehir çöplüğü kapat›l›p Mimarsinan
Yolu üzerindeki yeni çöplük kullan›lmaya başland›. Alt› eski mahalle kald›r›l›p
(Çand›r, Yalman, Hac›k›l›ç, Yenice, ‹smail ve Hac› Saki) bugünkü Mimarsinan
Park› için istimlaklere başland›. Şehrin
baz› yol ve bulvarlar› da bu dönemde hizmete aç›ld›. Hat›roğlu Camii* ile Şehir
Mezarl›ğ› aras›ndaki geniş yol, Atatürk
Stadyumu ile Talas Caddesi’ni birbirine
bağlayan yol ve Yoğunburç ile Kartal aras›ndaki bulvar, Çetinbulut Döneminde
halk›n hizmetine sunuldu. Kayseri’nin,
1980’-lerden sonraki mevcut durumunu
ve gelecekteki büyüme potansiyelini göz
önüne alan bir naz›m imar plan› uygulamaya konuldu. ‹mar plan›n› Prof. Dr. M.
Ali Topaloğlu, Prof. Dr. Bülent Berksam
ve Melahat Topaloğlu taraf›ndan yap›ld›.
Belediye yönetiminde yeni bir yap›lanmaya gidildi. Belediye memurlar›na lojman yap›ld›.

12 Eylül Darbesi’nden sonra boşalt›lan

Kayseri Kale ‹çi, “yap-işlet-devret” modeliyle yeniden iskâna aç›ld›. 137 adet
dükkân ve sosyal tesis aç›larak Kale ‹çi
tekrar hizmet vermeye başlad›. Hüsamettin Çetinbulut zaman›nda bugün hâlâ
kullan›lan Arg›nc›k’taki “Yaş Sebze-Meyve Toptanc› Hali”nin temelleri at›ld›. Belediye taraf›ndan ‹l Halk Kütüphanesi
aç›ld›.
K›saca Bel-Sin* denilen ve Keykubat Dağ›’n›n şehre bakan taraf›na Gecekondu
Önleme Bölgesi olarak kurulan kooperatif, Kayseri’deki dar gelirli vatandaşlar› ev
sahibi yapmak aç›s›ndan oldukça güzel
avantajlar sundu. 9000 konutluk BelSin bugün Kayseri’nin kalabal›k semtlerinden biridir. Kayseri’nin bugün en güzel semtlerinden olan Alparslan Mahallesi’nin ilk oluşum çekirdekleri Hüsamettin Çetinbulut Döneminde at›ldı. Bu dönemde ulaş›m›n da s›n›rlar› genişletilerek
Kayseri’ye yak›n köy ve bağ evlerine, Belediye Otobüsü Seferleri başlat›ld›.
Kayseri, 1988’den itibaren “Büyükşehir
Belediyesi” statüsüne kavuştu. 14 Aral›k
1988 tarih ve 20019 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 3508 say›l› Kanun ile
Kayseri Belediyesi, büyükşehir belediyesi
statüsüne al›ndı ve ayn› Kanun’la Melikgazi* ve Kocasinan* isimli iki belediyenin
kurulmas› kararlaşt›r›ldı. Kanun’un geçici 1. maddesinde Melikgazi ve Kocasinan
Belediyelerine başkan seçiminin ilk Ge-

Meydanın yeni düzenlemesinde yapılan Selçuklu panosu
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Mimarsinan Parkı (KBB Arşivi)

nel Mahalli ‹dareler Seçimi ile birlikte yap›lmas› öngörüldüğünden, 26 Mart 1989
seçim tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi 3030 say›l› Kanun’da yaz›l› ilçe ve
büyükşehir belediyelerine ait yetkileri
kullandı. 26 Mart 1989’da yap›lan yerel
seçimlerde, Büyükşehir Belediye Başkanl›ğ›na Niyazi Bahçecioğlu, Kocasinan
Belediye Başkanl›ğ›na Ali ‹hsan Alç›* ve
Melikgazi Belediye Başkanl›ğ›na Şevket
Bahçecioğlu* seçildi. Kayseri, 1989’daki
bu dönüşümden sonra, 2004 y›l›nda ç›kar›lan 5216 say›l› Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile yeni bir aç›l›m yaparak
büyükşehir belediyesinin s›n›rlar›n› yeniden belirledi. Daha önce Kocasinan ve
Melikgazi isimleriyle 2 metropol ilçeden
oluşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 5
ilçe ve 19 alt kademe belediyesinin kendisine bağland›ğ› bir büyük belediye yönetimine dönüştü.
Kayseri, 23 Mart 1994 Yerel Seçimleri ile
birlikte belediye yönetiminde yepyeni bir
yüz ve isme başkanl›k verdi. Belediyecilikte “Beyaz Masa” uygulamas›n› başlatan Şükrü Karatepe*, belediyeciliği plan
ve projeler yaparak bunlar› uygulayan
“mühendisliğin ötesinde ete-kemiğe bürünmüş bir canl› organizma” olarak tasarl›yordu.
Şehrin her yerinde etraf› duvar, çit ve tel
örgüyle çevrili parklar›n çevresindeki engelleri ortadan kald›rarak halk›n parklar-

dan daha çok yararlanabilmesi için imkân sağlad›. Şükrü Karatepe, başkanl›ğ›
döneminde şehir yaşam›na uygun olmayan hatta kimi aç›lardan insan sağl›na bile zarar› olan kavak, iğde, akasya gibi
ağaçlar›n yerine ç›nar, ›hlamur, atkestanesi, dişbudak benzeri ağaçlar› diktirdi.
Belediye yönetim ekibinde bulunan yetkilileri yurt d›ş›na gönderen Karatepe,
yap›lan etütler sonucunda Avrupa’da şehircilik aç›s›ndan Kayseri’ye uygun olan
şeylerin al›nmas›n› istiyordu. Sivas Caddesi, Mustafa Kemalpaşa Bulvar›, ‹nönü
Bulvar›, Bozant› Caddesi gibi yerleşim
alanlar›nda elektrik şebekesinin yer alt›na al›nmas› bu dönemde yap›lm›ş ve bu
uygulama bugün tüm Kayseri’yi kapsayacak şekilde uygulanmaktad›r.
Mehmet Çal›k Döneminde hizmete başlayan “Anadolu Fuar›”, Şükrü Karatepe
döneminde farkl› bir boyut kazanarak y›l›n sadece bir ay›nda faaliyet gösteren bir
“Lunapark” olmaktan da öte bir kültür,
ekonomi ve sosyal faaliyetler sahas› olarak yeniden tasarland›. Mehmet Özhaseki, Şükrü Karatepe’nin bu düşüncesini
Büyükşehir Belediye Başkan› olarak başar›yla hayata geçirmiş bulunmaktad›r.
Fuar Alan› içerisindeki, projesi Prof. Dr.
Haluk Pamir ve Prof. Dr. Vacit ‹mamoğlu* ve taraf›ndan yap›lan “Kadir Has Kültür Merkezi”, “Kadir Has Kongre ve Spor
Merkezi” ayr›ca piknik yap›labilmesine
imkân sağlayan yeşille çevrelenmiş alanlar›yla fuar alan›n›n ötesinde başar›l› bir
belediyecilik çal›şmas› olarak Kayseri’nin iftihar tablolar›ndan biridir.
Hüsamettin Çetinbulut ve Niyazi Bahçecioğlu Dönemlerinde kamulaşt›rma işlerine başlanan Mimarsinan Park›’n›n ta-

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
(KBB Arşivi)
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Kadir Has Kongre ve Spor Salonuʼndan bir görünüm (B. Akbaş)

mamlanmas› ve hizmete sunulmas›, Şükrü Karatepe Dönemindedir. Gültepe
Park› ise bu dönemde biraz daha genişletilip yeniden düzenlendi.
Karatepe döneminde, Cumhuriyet Meydan› ile Düvenönü aras›nda bulunan
akaryak›t istasyonlar› kald›r›l›p yol yeniden düzenlendi. Ayr›ca, Mimarsinan
Park› ile Hattat Oteli aras›ndaki bölümde
bir yer alt› geçidi yap›ld›.
Şehrimizin su ve kanalizasyon işleri, k›sa
ad› “Kaysu” (daha sonra ad› Kaski olarak
değiştiridi) olan kuruluş taraf›ndan yürütülür. Kaysu, önemli miktardaki ekonomik potansiyeliyle Karatepe Döneminde
çok önemli hizmetlere imza att›. Karatepe’nin dört y›ll›k başkanl›k döneminde
200.000 kişinin yaşad›ğ› bir alana kanalizasyon hizmeti götürüldü. Beyazşehir
Bel-Sin*, Anbar kanalizasyon şebekesi ve
ana kolektör hatt› tamamland›. Mithatpaşa Mahallesi, Arg›nc›k Mahallesi ve
Arg›nc›k-Kumarl› aras› kanalizasyon şebekesi ve ana kolektör hatt› hizmete aç›ld›. Ayr›ca, Mehmet Çal›k Döneminde yap›lan ve Bağdat Caddesi’nden geçen aç›k
kanal›n üstü kapat›ld›. Kayseri’nin su ihtiyac›n›n karş›lanmas› ve kanalizasyon
sorununun halledilebilmesi için gerekli
olan “At›k Su Ar›tma Tesisi”, içme suyu
temini ve rehabilitasyonu, “Kanalizasyon
Ana Kolektör Hatt›” gibi projeler için dü-

Gecekondu Önleme Bölgesi (KBB Arşivi)

şük faizli kredi temin edildi. Anbar-Mimarsinan Kavşağ› aras› yağmur suyu kanalizasyonu yap›ld›. Şükrü Karatepe zaman›nda da şehrimize su sağlama konusunda diğer başkanlar kadar itina gösterildi. Y›ld›r›m Beyaz›t-Germiralt› terfi
hatt›, terfi istasyonu ve su deposu kullan›ma aç›ld›. Eskişehir Gecekondu Önleme
Bölgesi* ve Büyükkent Yap› Kooperatifi
gibi yerleşim yerlerinin içme suyu şebekeleri yap›ld›. Şükrü Karatepe’nin Büyükşehir Belediye Başkanl›ğ› 10 Kas›m
1996 tarihinde yapt›ğ› bir konuşma yüzünden mahkemenin verdiği mahkûmiyet karar› sebebiyle düştü (Haziran
1998).
Boşalan belediye başkanl›ğ›, bir süre vekâleten yürütüldü. Daha sonra Büyükşehir Belediye Meclisinde yap›lan bir seçim
sonucunda Melikgazi Belediye Başkan›
Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye
Başkanl›ğ›na seçildi. Kayseri’nin Avrupa
standartlar›nda özenilecek bir şehirleşme ve yerel yönetim anlay›ş›na ulaş›lmas›nda çok önemli katk›lar› bulunan Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanl›ğ›na 27 Mart 1994 seçimlerinde geldi. Melikgazi Belediye Başkanl›ğ›nda
hem büyük bir borç yükünü kapatm›ş
hem de Eskişehir mevkiinde kentsel dönüşüm projesi kapsam›nda 5000’den
fazla kişiye iki katl› ev arsas› tahsis ederek
gecekondulaşmay› önlemeye çal›ştı.
Bunlar›n yan› s›ra Özhaseki, Necip Faz›l
Caddesi, Yunus Emre Caddesi gibi yeni
aç›lan yol ve caddelerle eski mahallelerin
›slah›n› da gerçekleştirdi. Kayseri ile özdeşleşen “Kazanc›lar Çarş›s›”n›n üstü kapat›ld›. Melikgazi Vak›f Hastanesi, Melikgazi Belediyesinin katk›lar›yla bu dönemde aç›ld›. Bel-Sin, Nuri Has, Kaz›m Karabekir Mahallelerinde birer kapal› spor
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Cumhuriyet Meydanı ışıklandırması (KBB Arşivi)

salonu yap›ld›. Ayr›ca, Y›ld›r›m Beyaz›t
Mahallesi’nde bulunan eski bir hal› fabrikas›n›n hangar›, Kapal› Spor Salonu olarak düzenlendi.
Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanl›ğ›
döneminde yapt›rd›ğ› dört aşeviyle de fakir vatandaşlara bedava yemek verilmesi
imkân›n› haz›rlad›.
Melikgazi Belediye Başkanl›ğ› döneminde yapt›ğ› çal›şmalar›, Büyükşehir Belediye Başkanl›ğ› döneminde de devam ettiren Özhaseki üç dönemdir (I. Dönem:
1998-1999 10 ay, II. Dönem: 1999-2004,
III. Dönem: 2004-2009). Kayseri’de Büyükşehir Belediye Başkan› olarak görev
yap›yor. 2004 y›l› seçimlerinde Kayserililer, Özhaseki’ye % 70,2 oy vererek yerel
seçimlerde bir daha ulaş›lmas› zor gibi
gözüken bir oranda destek verdiler.
Özhaseki, Belediye Başkanl›ğ› süreçlerini, t›pk› Mimar Sinan gibi üç döneme
ay›rm›şt›r: “Üçüncü beş y›ll›k dönemimiz; Büyük Usta Mimar Sinan’›m›z›n tasnifinden hareketle söyleyecek olursak; ç›-

Cumhuriyet Meydanı düzenlemesinde Atatürk Heykeli ve üzerinde tarihî dönemi anlatan rölyeflerin bulunduğu pano.

rakl›k, kalfal›k döneminden ustal›k dönemimize geçişi ifade etmektedir. Bu dönem için ortaya koyduğumuz projeler
tüm Kayseri şehrinin ekonomisini, sosyal
hayat›n›, kalk›nm›şl›ğ›n› etkileyecek dev
projelerdir.”
Kayseri, Mehmet Özhaseki’nin Büyükşehir Başkanl›ğ› yapt›ğ› 1998-2008 y›llar›nda: Toplam 17,5 km uzunluğunda ve
otuz bir duraktan oluşan Rayl› Sistem’e
kavuştu. Böylece her modern şehrin kulland›ğ› bu ulaş›m imkân› Kayseri halk›na
da sunulmuş oldu. 115.000 km2lik, çoğunluğunu yaya laşt›r›lm›ş k›s›mlar›n
oluşturduğu ve yeşilin hâkim oranda bulunduğu bir alan Cumhuriyet Meydan›
olarak yeniden düzenlendi. Yeni Meydan
düzenlemesi çerçevesinde ‹l Halk Kütüphanesi, Alemdar Çarş›s›, Postane, Tekel ve Turizm binalar› y›k›larak 115.000
m2lik bir alan, yayalar›n hizmetine sunuldu. Bölgede bulunan tarihî eserler aç›ğa
ç›kar›ld›. Bu düzenlemeyle tören alan›,
meydan›n tam ortas›ndan Vilayet Binas›
önüne kayd›r›ld›. Bu arada yap›lan Atatürk An›t›’n›n arkas›na, Kayseri’de tarih
boyunca yaşam›ş medeniyetleri yans›tan
figürlerin yer ald›ğ› tablolar konuldu.
Hem Meydan hem de Meydan’da bulunan tüm tarihî eserler ›ş›kland›r›larak
Cumhuriyet Meydan›’n›n gecelerinin de
bir başka güzelliğe kavuşmas› sağland›.
33.000 kişilik Kadir Has Şehir Stadyumu tamamlanarak, tribünleri ve çim sahas› alttan ›s›tmal› stad kendisine has özgün mimari tarz›yla şehrimize ve spor
dünyas›na hizmet vermeye başlad›.
2007 Aral›k ay›nda hizmete aç›lan, toplam 83.000 m2lik bir alan› kapsayan
Kayseri Şehirleraras› Otobüs Terminali
ile şehrin önemli bir ihtiyac› giderildi.
Kayseri’deki trafik yoğunluğunu azaltabilmek için şehrin doğusundan gelen
köy, kasaba ve ilçe araçlar› için yap›lan
Doğu Terminali de 2007 y›l›nda hizmete
girdi. Şehrin bat›s›ndaki köy, kasaba ve ilçelerden gelen araçlar›n son durak olarak kullanacaklar› “Bat› Terminali”, Şehirleraras› Otobüs Terminali’nin yan›ndaki yeni yeri de tamamland›.
Kayseri’de 219 mahalle ve buralarda da
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toplam 8257 adet bulvar, cadde ve sokak
bulunmaktad›r. Eskiden beri geniş yol ve
caddeleriyle dikkat çeken Kayseri, bak›ml› ve düzenli yol, kald›r›m ve caddeleriyle de farkl›l›ğ›n› sürdürdü. Bu çerçevede bütün ana arterlerin altyap›s›, ayd›nlatmas›, orta refüjü, yaya yolu ve yeşillendirmesiyle birlikte baştan aşağ› elden geçirilerek modern bir yap›ya kavuşturuldu. Bu dönemde yaklaş›k 200 km uzunluğunda yol yap›m› ve düzenlemesi gerçekleştirildi. Şehir merkezinin önemli arterleri olan Sivas Caddesi, Hastane Caddesi, ‹stasyon Caddesi, Salih Avgun Paşa
Caddesi, Osman Kavuncu Bulvar›, Naz›mbey Bulvar› ve ‹nönü Bulvar› başta olmak üzere, şehrin önemli ana arterleri alt
ve üstyap›s›yla birlikte baştan aşağ› yenilendi. Şehir merkezindeki bütün cadde
ve bulvarlar›n yan› s›ra mahallelerdeki
cadde ve sokaklar›n tamam› Kayseri Modeli kald›r›mlarla donat›ld›. Toplam
36.000 m2lik alan› kaplayan peyzaj çal›şmalar›yla Kayseri’nin en eski ve en işlek al›şveriş merkezi olan Çarş› ‹çi, yeniden cazip bir konuma getirildi. Şehrin
önemli kavşaklar›na çeşitli figürler ve f›skiyeli havuzlar yap›ld›. Estetik görünümünü zenginleştiren unsurlarla Kayseri,
albenisi yüksek bir yerleşim alan›na dönüştürüldü.
5216 say›l› Büyükşehir Belediyesi Kanunu’yla birlikte hizmet alan› genişleyen
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hinterland› da buna bağl› olarak oldukça genişledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin,
kendi s›n›rlar› içerisine dâhil olan ilçe ve
ilk kademe belediyelerinin ana giriş yol-

Bulvar düzenlemesinde konulan dağcı figürü

Yeni Terminal binası (KBB Arşivi)

lar› genişletildi, ›ş›kland›r›ld› ve yeşillendirildi. Hac›lar Yolu, Erkilet Bulvar›, Talas Caddesi, Talas-Ali Dağ› Yolu, Hisarc›k-K›ranard› Yolu, Beyaz Şehir-Gesi
Yolu, Turan-Gesi Yolu gibi ana arterler
tamamen yenilendi. Talas’ta Halef Hoca
ve Kertmeler Caddeleri hizmete girdi.
Kocasinan Belediyesinin s›n›rlar› içerisindeki Turgut Reis Caddesi, gidiş-geliş
alt› şeritli bir bulvar olarak araç trafiğine
aç›ld›. Şehirleraras› Otobüs Terminali’ni
Kuzey Çevre Yolu’na bağlayacak olan 4
km’lik yol ile Ayd›nlar Mevkii’ne (Tavlusun) ulaş›m› sağlayacak olan 10 km’lik
bulvar tamamland›. Kayseri’de Rayl› Sistem güzergâh› üzerinde trafik ak›ş›n› rahatlatabilmek için alt geçitler yap›ld›. Sivas Caddesi-Mustafa Kemal Paşa Bulvar›
Kavşağ›’na, Fuzuli-Farabi-Sivas Caddesi
Kavşağ›’na ve Melikgazi Belediyesi önüne taş›tlar için alt geçitler yap›ld›. Ayr›ca,
yayalar›n araç trafiğinden daha az etkilenmeleri amac›yla yukar›da bahsedilen

Boğazköprü kavşağında Pastırmacı Parkı (KBB Arşivi)
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araç alt geçitlerine paralel bir şekilde, yürüyen merdivenli, pasajl› alt geçitler yap›ld›.
Kayseri, Özhaseki’nin Büyükşehir Belediye Başkanl›ğ› döneminde âdeta yeşile
doydu. 600.000 m2 olarak devral›nan
yeşil alan miktar› bu dönemde 10 milyon
m2nin üzerine ç›kart›ld›. 2008 y›l›nda
şehirimizde 300 civar›nda park vard›r.
Bu parklarla Kayserililerin eğlenmesine,
dinlenmesine ve spor yapabilmesine imkân sağlanmaktad›r. Kayseri Büyükşehir
Belediyesi kendi s›n›rlar› içindeki 3 ilçe
ve 19 ilk kademe belediyesinin tamam›nda, içerisinde çocuk oyun alanlar›, yürüyüş yollar›, kamelyalar, spor sahalar› vs.
bulunan parklar yap t›. Bunlar›n en
önemlileri Kayseri Kent Orman›, Fuar
Kültür Park, Beştepeler Mesire Alan›,
250.000 m2lik bir alanda bulunan Beştepeler Park›, bu dönemde baştan aşağ›
yeniden düzenlenerek hizmete sunuldu.
Diğer parklarsa Gesi Mesire Alan›, Ali
Dağ› Mesire Alan›, Past›rmac›lar Park›,
‹nönü Park›’d›r. Talas’ta Anayurt Park› ve
Ali Dağ› Mesire Alan›, Gesi’de Çaml›k
Mesire Alan›, Erkilet’te Meydan Park›,
Mimarsinan’da Derinöz Park› gibi büyük
parklar başta olmak üzere hinterland
kapsam›nda bulunan tüm ilçe ve ilk kademe belediyelerine çeşitli büyüklüklerde parklar ve yeşil alanlar kazand›r›ld›.
Büyükşehir Belediyesi, Ali Dağ›’n› ağaçland›rma çal›şmalar›n› da tamamlad›.
K›ranard› Kent Orman› ad›yla ortaya ç›kan 1 milyon 100 bin m2lik bir alan› kap-

Hunat Camii ışıklandırması (KBB Arşivi)

sayan mesire alan›, Kayserililerin yaz s›caklar›nda rahatlayabilecekleri bir ortam
sağlad›. Hac›lar Yolu üzerindeki Hobi
Bahçesi’nden sonra Beştepeler’de kurulan ikinci Hobi Bahçesi, emekli ve yaşl›lara boş vakitlerini daha verimli bir şekilde değerlendirme konusunda katk›lar
sunmaktad›r.
Kayseri’deki tarihî eserlerin gün yüzüne
ç›kart›lmas› ve şehir içinde yaşayan birer
organizma hâline gelmeleri için restorasyon, çevre düzenleme ve ayd›nlatma çal›şmalar› yap›ld›. Bu çerçevede, 100.000
m2 alana sahip Seyyid Burhaneddin Mezarl›ğ›’n›n eski usul taş duvarlar›, yürüyüş
yollar›, kap›lar› ve çeşmeleriyle baştan
aşağ› yeniden düzenlenip ayd›nlat›ld›.
Hunat Camii ve Hunat Medresesi çevre
düzenlemesi yap›larak ayd›nlat›ld›. Zeynel Abidin Türbesi civar›nda çevre düzenlemesi yap›l›rken restore edilen Türbedar Evi de Turizm Dan›şma Bürosu
olarak hizmet vermeye başlad›. Mehmet
Özhaseki 2000 y›l›nda oluşturulan Tarihi Kentler Birliğinin Başkanl›ğ›n› da yapmaktad›r.
Başta Kale, Hunat Külliyesi, Okburcu,
Zeynel Abidin Türbesi, Bürüngüz Camii,
Kurşunlu Camii ve Sahabiye Medresesi
olmak üzere Kayseri’deki çeşitli medeniyetlere ait toplam 20 adet tarihî eserin etraf›nda çevre düzenlemesi yap›ld› ve ayd›nlat›ld›. Tarihî mirasa sahip ç›kman›n
ayn› zamanda geleceğimize sahip ç›kmak
olduğunun bilincinde olan Büyükşehir
Belediyesi, Erciyes Üniversitesine tahsis
edilen ve imkâns›zl›klar yüzünden bir
türlü restore edile meyen, geleneksel
Kayseri ev mimarisini yans›tan 7 eski
Kayseri Evi’ni 20 y›ll›ğ›na Üniversite’den
devralarak restorasyon çal›şma lar›na
başlad›. Kayseri’nin önemli ticaret mekânlar›ndan olan tarihî Vezir Han› ve Pamuk Han’›n asl›na uygun şekilde restore
ettirilerek kültürel ve tarihî miras›m›za
kazand›r›lmas› çal›şmalar› yap›ld›. Büyükşehir Belediyesi Kale içinin yeniden
düzenlenmesi için ulusal çapta proje yar›şmas› açarak uygun bulunan projeyi
değerlendirmeye ald›.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültürel
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ve sanatsal etkinliklere öncülük etmekte
ve destek vermektedir. “Geleneksel Erciyes Şiir Günleri”. “Ramazan Geceleri”,
“Ulusal Liselerarası Tiyatro Festivali”,
“Yazlık Sinema Geceleri” . “Yaşadığımız
Kent Kayser”i,” Kayseri’nin Örnek Simaları”, “Mahallemizde Şenlik Var”, “Afacan Otobüs”, “Çanakkale Kültür Turları”vd. gibi belirli bir takvim içinde gerçekleştirilmektedir. Bu etkinliklerin yanı sıra
halkın ilgiyle takip ettiği konserler, tiyatro
gösterileri, şiir dinletileri, sergiler, konferanslar, paneller ve sempozyumlar yapılmaktadır. Ayrıca şehre ve şehir kültürüne
ait yayınlar artarak devam etmektedir.
Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007
yılında toplam 166 gün etkinlik gerçekleştirildi ve yaklaşık beş yüz bin kişi bu etkinliklerin içinde yer aldı.
17 branşta y›lda 2000 civar›nda kursiyerin eğitim gördüğü konservatuar›n yan›
s›ra, toplam 3 kütüphaneyle y›lda yaklaş›k 200.000 kişiye hizmet veriliyor. Ayr›ca Cumhuriyet Meydan› düzenleme çal›şmalar› çerçevesinde y›k›lan ‹l Halk Kütüphanesinin yerine, Gültepe Park› karş›s›na 75. Y›l ‹l Halk Kütüphanesi yapt›r›larak Kültür Bakanl›ğ›na devredildi.
Ayr›ca şehre ve şehir kültürüne ait yay›mlar artarak devam etmektedir.
Bu dönemde yay›mlanan 24 kitapla birlikte kent ve kent kültürüne dair yay›mlanan eser say›s› 54’e yükseldi. Mehmet
Özhaseki başkanl›ğ›ndaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kendi hinterland›
içerisinde bulunan kültürel varl›klar›n
belgelenmesi ve bir envanterde kay›t alt›na al›nmas› için başlat›lan çal›şmalar
kapsam›nda 440 adet eser tespit edildi.
Bu eserlerin fotoğraflar›n›, planlar›n› ve
mimari yap›lar›n› içeren ayr›nt›l› dosya-

Kent ve Mimarsinan Müzesi (KBB Arşivi)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yılında
düzenlenen Erciyes Şiir Günleriʼnden bir hatıra (KBB Arşivi)

lar haz›rlad›. Bu çal›şmalar kitap olarak
bast›r›ld›.
XV. ve XVI. yüzy›llara ait Başbakanl›k
Osmanl› Arşivi’ndeki ve Ankara Tapu
Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi’nde
ve Bulgaristan’a satılarak gönderilmiş
Osmanlı arşivi arasında Kayseri’ye ait
bulunan Tahrir Defterleri’nin çevrimi yap›l›p yayımlandı. Ayr›ca, 1910 y›l›nda yay›n hayat›na başlayan Erciyes dergisi de
çevrim yaz›s› yap›l›p kitap hâline getirildi. Tamamının 5 cilt olması planlanan
Kayseri Ansiklopedisi’nin birinci cildi
hazırlanıp yayımlandı. Geçmiş dönemlerden kalan yedi eski ev kültürel ve sanatsal aktivitelerin gerçekleştirildiği birer
“Sanat Evi”ne dönüştürüldü.
Kent ve Mimarsinan Müzesi hem mimari üslubu hem de elektronik ortamda
Kayseri’nin değerlerinin anlat›lmas› ve
kullan›lan teknolojik yenilikler bak›m›ndan herkesin beğenisini toplamaktad›r.
Sosyal içerikli faaliyetler de yürüten Büyükşehir Belediyesi, “Kaymek Kurslar›”
ad› alt›nda 8 merkezde, 35 branşta gerçekleştirilen faaliyetlerle her y›l yaklaş›k
20.000 kişinin kat›ld›ğ› bir organizasyo-

Şehit Yakınları ve Gaziler Evi
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Huzurevi (KBB Arşivi)

nu hayata geçirdi. Bu kurslarla, ev han›mlar›na aile bütçesine katk› sağlayabilecekleri el becerileri kazand›rmak amaçlanmaktad›r.
“Yaşl›lar toplumsal sigortam›zd›r.” anlay›ş›ndan hareketle yapt›r›lan ve 50.000
m2lik bir alana inşa edilen Darülaceze Sitesi, iki bloktan oluşmaktad›r. Şehit yak›nlar› ve gazilerimizin bir araya gelerek
sohbet edebilecekleri, sorunlar›na çözüm yolu arayabilecekleri Şehit Yak›nlar›
ve Gaziler Evi hizmete sunuldu. Ayr›ca
şehit ailelerine Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi’nden arsa tahsis edilerek
konutlar› yapt›r›ld›.
Türkiye’nin en büyük kapal› salonlar›ndan biri olan Kadir Has Kongre ve Spor
Merkezi, May›s 2008’de hizmete girdi.
Buras› her türlü sportif ve sosyal organizasyon ihtiyac›na cevap verebilecek kapasitededir. Amatör spora gönül verenlerin bir araya gelip sorunlar›n› paylaşt›ğ›,
toplant›lar›n› yapt›ğ› Amatör Spor Evi
hizmete sunuldu. Yenilenen Sümer Stad›’n›n yan›nda inşa edilen 4 katl› Spor
Merkezi’nde soyunma odalar› ve duşlarla

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi (KBB Arşivi)

birlikte, konferans salonu ve lokal bulunmaktad›r. Ayr›ca hakemler, gözlemciler
ve antrenörler için bürolarda konaklamalar› için yatakhaneler bulunuyor. Kayseri’deki tüm amatör futbol tak›mlar›na
malzeme yard›m› yap›lmaktad›r. Her y›l
belirlenen say›da tak›ma krampon, forma, eşofman tak›m› ve futbol topundan
oluşan spor malzemeleri verilmektedir.
Kayseri’de sabah sporu yapmay› al›şkanl›k hâline getiren vatandaşlar›m›z için
toplu spor etkinlikleri düzenlenmektedir.
Uzman antrenörler nezaretinde 20 ayr›
bölgede gerçekleştirilen “Sağl›kl› Yaşam
‹çin Spor Etkinlikleri”ne her sabah yaklaş›k 10.000 kişi kat›lmaktad›r. Bunun paralelinde Kadir Has Şehir Stad›* ve Kadir
Has Spor ve Kongre Merkezi’nin yan› s›ra, ikisi 1000 diğeri 500 kişilik üç spor
salonu, 1500 seyirci kapasiteli atletizm
pisti yap›ld›. Bunlara ilave olarak biri
sentetik çim yüzeyli olmak üzere üç adet
futbol sahas› ve 1500 kişilik olimpik yüzme havuzu da yap›ld›. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yapt›rd›ğ› Sümer Yüzme Havuzu ve Bel-Sin Yüzme Havuzu
sporseverlerin tercihleri içerisinde önde
gelmektedir.
“Gülen Yüzler/Deniz Y›ld›z› Projesi”yle
Arg›nc›k Gençlik Merkezi, Sümer Gençlik Merkezi, Yeşil Mahalle Sosyal Tesisleri ve Ziya Gökalp Sosyal Tesisleri’nde
gençlerimiz ve çocuklar›m›z için uygun
ortamlarda spor yapma, kültürel ve sanatsal aktivitelerle eğitim faaliyetlerine
kat›lma imkânlar› sunuldu. Bu dört merkezde 2008 y›l›nda 750 öğrenciye ücretsiz OKS’ye haz›rl›k kurslar› verildi
Büyükşehir Belediyesi 1994’ten 2007 y›l›na kadar 1300 km kanalizasyon ağ› döşedi. 2008 itibar›yla Kayseri’de kanalizasyonu olmayan mahalle yoktur. Modern şehirlerin olmazsa olmazlar›ndan
birisi olan At›k Su Ar›tma Tesisi, Türkiye’nin en ucuz ve en teknolojik tesisi olma özelliğiyle dikkat çekmektedir. Kulland›ğ› elektrik enerjisini kendi üreten
At›k Su Ar›tma Tesisi’nde ileri biyolojik
ar›tma yap›lmakta böylece K›z›l›rmak art›k kirletilmemektedir.
Kayseri kokusuz, lezzetli, bol suyuyla bi-
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linen bir şehirdir. Şehrin su ihtiyac›n›n
karş›lanabilmesi için değişik bölgelerde
50’den fazla su kuyusu aç›ld›. Şehrin yar›m asra yaklaşan zamand›r kulland›ğ›
pasl› ve delik deşik olmuş su borular›n›n
tamam› modern borularla değiştirilerek
sağl›kl› su içilebilmesine ve su kay›plar›n›n önlenmesine çal›ş›ld›.
Büyükşehir Belediyesi (Kaski’nin Avrupa
Birliği’nden temin ettiği hibe krediyle)
dört önemli altyap› projesini gerçekleştirdi. Birinci proje olan “Gesi Bağlar›
Projesi”yle Gesi, Yeşilyurt, Ağ›rnas, Büyükbürüngüz, Küçükbürüngüz, Subaş›
ve Turan kanalizasyon ve ana kolektör
hatt› yap›ld›.
‹kinci proje olan “‹ncesu Kanalizasyon
Projesi”yle ‹ncesu, Hamurcu, Garipçe,
Çinkur, Örenşehir, Karpuz Sekisi, Hürmetçi Çiftliği, Sarayc›k ve Boğaz Köprü
yerleşim yerlerinde kanalizasyon ve ana
kolektör hatt› yap›ld›.
Üçüncü proje olan “Beğendik (Hac›lar
‹çme Suyu) Projesi”yle Hac›lar ve çevresine içme suyu sağland›.
Dördüncü proje olan “Ab-› Hayat (Erkilet ‹çme Suyu) Projesi”yle de Erkilet ve
çevresiyle Vartan Köyü’nde içme suyu
projeleri uygulamaya konuldu.
Kayseri tarihinin en büyük projelerinden
birisi olan Yamula Baraj›*, Özhaseki’nin
Büyükşehir Belediye Başkanl›ğ›na seçilmesiyle birlikte yeni bir aşamaya girdi.
Çal›şmalar h›zland›. K›sa sürede gövde
inşaat›na başland› ve bitirildi. Su tutuldu
ve elektrik üretimine başland›. Bu baraj
projesiyle 70 km uzunluğunda bir göl
oluştu; bir başka deyişle Kayseri küçük
bir iç denize kavuştu.
Uzun uğraşlar sonucu getirilen ucuz ve
temiz enerji doğalgaz, 2004 Ağustos
ay›ndan bu yana Kayseri’de kullan›lmaktad›r. Doğalgaz kullan›m›nda tüketici
maliyetini en aza indirerek Kayseri’den
sonra birçok şehrin de doğalgaz› çok daha ucuza kullanmas›na imkân sağlayan
“Kayseri Doğalgaz Projesi” kapsam›nda,
bu dönemde çeşitli çaplarda toplam 800
km şebeke döşendi ve yaklaş›k 100.000
konutta kullan›lmaya başland›. Böylece
Kayseri, hava kirliliğinden kurtuldu.

Yamula Barajıʼnda yelkenli yarışı (KBB Arşivi)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlan›p daha sonra ‹stanbul Dünya Ticaret Merkezi, Kayseri Ticaret Odas› ve Kayseri Sanayi Odas› ortakl›ğ›yla
yap›m› tamamlanan Dünya Ticaret Merkezi’nde ekonomiye katk› sunacak her
türlü sergi ve fuar düzenlenebilmektedir.
Kurucu başkanl›ğ›n› Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkan› Mehmet Özhaseki’nin
yapt›ğ› ve 1998 y›l›nda faaliyete geçen
Kayseri Serbest Bölgesi, günümüzde 42
firman›n faaliyet gösterdiği önemli bir sanayi bölgesi hâline geldi. Yaklaş›k 7 milyon m2 arazi üzerine kurulu Kayseri Serbest Bölgesi’nde 2007 y›l›nda 647 milyon dolar ticaret hacmi gerçekleştirildi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişimi için önemli altyap› desteği sağland›.
Ayn› anda 139 fabrikan›n temelinin at›l-

Dünya Ticaret Merkezi (KBB Arşivi)
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Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki raylı
sistem vagonlarının başında (KBB Arşivi)

mas›na öncülük edildi.
Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde alt geçit ve yol yap›m›, futbol sahas›, atletizm
pisti ve tribün yap›m›, 25 okulda çevre
düzenlemesi, çarş›lar, Yeni Kamyon Garaj›, bölge otoparklar› (çeşitli semtlerde
5000 araçl›k), C›rgalan Beyazşehir Hareket Amirliği ve ‹tfaiye Bölge Amirliği,
Köy Hizmetleri için yap›lan tesisler,
Konkasör Tesisleri, Erciyes Spor için
sosyal tesis binas›, Melikgazi Kaymakaml›ğ› hizmet binas›, Kapal› Çarş›’n›n
raydan ›s›tma sistemiyle ›s›t›lmas›, Mustafa Germirli Anadolu ‹mam Hatip Lisesi Yurt Binas› onar›m› gibi hizmetleri de
şehrimizin insanlar›na sundu.
Mehmet Özhaseki’nin yönetimindeki
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, “Kayseri’nin merkezinde ne varsa civar›nda bulunan ilçe ve ilk kademe belediyelerinde
de ayn›s›n›n olmas›n› kendileri için bir
görev sayarak” çal›şmalara başlad›.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan›
Mehmet Özhaseki bundan sonraki y›llarda belediyenin yapacağ› çal›şmalar›n
projesini de ortaya koymuş durumdad›r.
Buna göre yak›n bir gelecekte Erciyes K›ş
Turizm Merkezi Projesi, Kayseri’nin turizm potansiyeline büyük ölçüde katk›
sağlayacakt›r. Erciyes Dağ›’n›n k›ş turizminde kullan›lmayan bölgelerinin Avru-

pa standartlar›nda kullan›ma aç›lmas›n›,
yurt içi ve yurt d›ş› talepler için cazibe
merkezi hâline gelmesini sağlayacak yat›r›m›n mast›r planlar› tamamland› ve çal›şmalara başland›. Çağdaş Yaşam Merkezleri (Germir Konutlar›, Sümer Komutlar›), Kayseri ‹ç Kale’sinin kültür ve
sanat etkinlikleri ortam›na dönüştürülmesi, Vezir Han ve Pamuk Han restorasyonu, Rayl› Sistem 2 ve 3. Etap Proje Çal›şmalar›, Hunat Mahallesi Katl› Otopark›, TCDD Hatlar›n›n ve Tesislerinin şehir
d›ş›na taş›nmas›, Organize Sanayi-Garipçe aras› yol yap›m›, Forum (şu anda mevcut olan Atatürk Stadyumu’nun y›k›larak
al›şveriş merkezleri, sinema salonlar› vb.
komplekslerin yap›m›) gibi çal›şmalar
için haz›rl›klar tamamland›.
Kaynakça: Satoğlu, Ansiklopedi; Belediye Haber
2007, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yay›nlar›;

Erkiletlioğlu, KYTN; ‹lber Ortayl›, Tanzimat
Devrinde Osmanl› Mahallî ‹dareleri (18401880), TTK, ‹stanbul 2000; ‹smail ‹çer, Ad›n›
Kayseri’den Alanlar, Kayseri Zambak Yay›nlar›,
Kayseri 2004; Day›oğlu, Belediye Başkanlar›;
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2006 Y›l› Yat›r›m ve Çal›şma Program›, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Yay›nlar›; Kayseri Gazetesi’nin ilgili
nüshalar›; Kalkan-Birol- Yerlikan, Meşhurlar;
Mehmet Seyitdanl›oğlu, “Yerel Yönetim Metinleri IV: Şehremati’nin Kuruluşu ve Şehremaneti
Nizamnamesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 5
(May›s 1996), S 3, s. 75-82; Necmettin Çal›şkan,
Kuruluşundan Günümüze Kayseri Belediyesi,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yay›nlar›,
Kayseri 1995; Şükrü Karatepe, Kendini Kuran
Şehir, ‹z Yay›nc›l›k, ‹stanbul 2001; Şükrü Öztürk, Cumhuriyetin Kuruluşundan Çok Partili
Döneme Kadar Kayseri Belediyesi (1923-1946),
(Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), Kayseri
2005.
ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

BELİĞ (ABDURRAHMAN HİLMİ EFENDİ)
Divan şairi (Kayseri, 1689 ? - 1725). Abdurrahman Hilmi Efendi diye de anılır.
“Muhyi-yi Kayserî” (Kayseri’nin dirilticisi) unvanl› meşhur müftü Ali Nisârî Efendi’nin* ikinci oğludur. ‹smiyle ilgili kaynaklarda muhtelif rivayetler bulunmaktad›r. Belîğ’in as›l ad› Sâlim Tezkiresi’nde
belirtilmezken, Râmiz Tezkiresi’nde ve
Nail Tuman’da “Abdullah”, Sicill-i Osmânî’de “Beliğ Abdullah” olarak zikredi-
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lir. Osmanl› Müellifleri ve Kayseri Meşhurlar›’nda “Mehmed Beliğ” ve Türk Şairleri’nde ise “Abdullah Belîğ” olarak
geçmektedir. Naci Kum’un Erciyes dergisinde yay›mlad›ğ› “Ali Nisârî Menk›besi” isimli yaz›s›nda, Şair Belîğ’in isminin
“Abdurrahman” olduğunu iddia etti. Ahmet Emin Güven de Kayseri’de Yazma
Mecmualar isimli eserinde, isminin yöresel kaynaklardan da hareketle kesinlikle
“Abdurrahman” olduğunu söyler ve
onun belirttiğine göre Beliğ 1690 tarihinde Kayseri’de doğdu. Kayseri Medreselerinde, babas›ndan ve Mehmed Remzi
Akgöztürk Efendi’den* okudu. 1703 y›l›
sonlar›na doğru ‹stanbul’a da gitmiş ve
Fatih Medreselerinin birinde talebe oldu.
Sâlim Tezkiresi’nin yaz›ld›ğ› 1721 y›l›nda
henüz hayatta olan Şair’in, görebildiğimiz kaynaklarda ‹stanbul’a gelişinden
ölümüne kadar olan hayat› hakk›nda bilgi verilmemiştir. Divan› ile babas› Ali Nisârî Efendi’nin manzum hayat hikâyesi
ve hocas› Mehmed Remzi Efendi (babas›
Ali Nisârî Efendi’nin ileri gelen talebelerinden ve sonradan Kayseri Müftüsü de
olan, bilgin ve erdemli kişilerden) ile ağabeyi Mehmed Efendi için yazd›ğ› mersiye
ve medhiyeleri vard›r. Belîğ’in edebî yönüyle ilgili olarak Sâlim’in görüşleri
menfidir. Belîğ’in başkalar›n›n şiirlerine
sahip ç›kt›ğ›ndan, devrin önde gelen baz›
şairlerin kendisine ac›d›klar› için bir k›s›m gazellerini verdiklerinden, üslubunun olmad›ğ›ndan bahsetmekle kalmaz
hatta Mahmud adl› bir gence düşkünlüğünden dolay› dostlar›n›n kendisine
“Mahmûde” diye lakap takt›klar›n› da
bildirmektedir. Tezkireci Râmiz, “Nisârîzâde” unvan›yla şöhret bulan Şair ile ilgili olarak Sâlim’in söylediklerine kat›lmaz;
Belîğ’i k›rg›nl›k ve küskünlük sebebiyle
hicvettiğini, insafl› bir gözle bak›lacak olduğunda Belîğ’in eski tarzda güzel, ince
manal› sözler söylemeye muktedir bir şair olduğunu söyler. Belîğ’in ad› gibi ölüm
tarihi de ihtilafl›d›r. Vefat›yla ilgili
1707’den 1754’e varan birçok tarih verilmektedir. Şairin ölümü, Sicill-i Osmânî’de Râmiz Tezkiresi’yle ayn›, yani 1744;
Mecelletü’n-nisâb ve Tuhfe-i Nâilî’de
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1745, Bağçe-i Safâ-endûz’da 1754’tür. Os-

manl› Müellifleri’nde 1707 olarak gösterilen vefat tarihi, Kayseri Meşhurlar›’na
göre 1716, Türk Şairleri’ne göre ise
1725’tir. Ancak Hisarî mahlasl› Kayserili
bir şairin Beliğ’in ölümüne yazd›ğ› tarihin son m›sra› 1725 tarihini vermektedir.
Eserleri: Belîğ’in, Divançe’si ve atalar›n›n
isimlerini sayd›ktan sonra Semerkant’tan
Anadolu’ya gelişlerini ve babas› Ali Nisârî Efendi’nin hayat›n› teferruat›yla anlatt›ğ› Menkîbe-i Ali Nisârî isimli 250 beyit
civar›nda bir mesnevisi vard›r. Belîğ Divançesi, Ahmet Emin Güven taraf›ndan
Erciyes Üniversitesi Yay›nlar› aras›nda
yay›mlanm›şt›r. Babas› Ali Nisârî Efendi’nin vefat›na düştüğü tarihi aşağ›ya al›yoruz:
TÂRİH
Ferîdü’l-’asr Mevlânâ Nisârî
Ki cem’ olmışdı anda ‘ilm ü takvâ
Diyâr-ı Kayseriyye içre ol zât
Yigirmi üç sene virmişdi fetvâ
Zebân u hâmesi müsteftiyâne
Beyân itmezdi “illâ kavle ikrâ”
‘Aceb neyler ana cevr eyleyenler
İderse Hazret-i Mevlâ’ya şekvâ
Belîğâ böyle ilhâm oldı târîh
Nisârî oldı ehl-i dâr-ı Mevlâ
Kaynakça: Güven, Kayseri’de Mecmualar, s. 32;
Köksal, KDŞ, s. 94-97; Satoğlu, Kayseri Şairleri,
s. 36; Karabulut, MM, s. 228-229.
ATABEY KILIÇ

BELL, GERTRUDE LOWTHİAN
Seyyah (Washington, 1868-1926). ‹lk eğitimini aile içinde ald›. Oxford Üniversitesinde tarih okudu. Avrupa, Ortadoğu,
Osmanl› ve ‹ran topraklar›na seyahatler
yapt›. Bu seyahatler s›ras›nda iki kez tek
baş›na Kayseri’ye geldi. Burada bulunan
Selçuklu eserlerinin yan› s›ra, özellikle
Tomarza ve P›narbaş› başta olmak üzere
şehrin çevresindeki kilise ve tap›nak kal›nt›lar› hakk›nda detayl› araşt›rmalar

Gertrude Lowthian Bell
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Bel-Sin (Belediye Sinan-Kent) Semti (R. Tekin)

yapt›. Özellikle Kayseri’de Ermeniler ile
Müslümanlar aras›nda kültürel ve geleneksel miras aç›s›ndan ortakl›k bulunduğunu vurgulayarak dinlerinin k›ymeti konusunda aralar›nda fark olmad›ğ› temas›n› ön plana ç›kard›. Hat›rat›nda ve mektuplar›nda gördüğü dağlardan, ovalardan
yaylalardan, ›rmaklardan, Erciyes’in doyumsuz manzaras›ndan bahseder. Arşivinde Kayseri’ye ait yüzden fazla tarihî
resim bulunmaktad›r.

BENLİ, YUSUF
Öğretim üyesi, ilahiyatçı (Tomarza/Hac›paşa Köyü, 1958–). ‹nönü Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi Temel ‹slam Bilimleri
‹slam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dal›
Başkan›dır. ‹lk ve orta öğrenimini Develi,
Kayseri ve Muş’ta yapt›. Ankara Yüksek
Öğretmen Okulunu bitirdi (1980). Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesinden
mezun oldu (1981). Bursa ve Ad›yaman
İlleri’nde ortaöğretim düzeyinde değişik
okullarda öğretmenlik yapt› (1981-1994).
‹nönü Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesinde
‹slam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dal›nda Araşt›rma Görevlisi olarak akademik
hayata at›ld› (1994). Ayn› Anabilim Dal›nda doktor (2000), doçent (2007) ünvan› ald›. Kitap, makale, çeviri ve bildiri
türünden yay›nlanm›ş çeşitli bilimsel çal›şmalar› bulunmaktad›r.
YAYIN KURULU

OSMAN GERÇEK

BEL-SİN (BELEDİYE SİNAN-KENT) SEMTİ
Bel-Sin Yap› Kooperatifi, 1987 y›l›n›n
Mart ay›nda kurulmuş ve Nisan ay›ndan
itibaren üye kayd›na başlam›şt›r. 29
Ağustos 1987 tarihinde de dönemin başbakan› Turgut Özal taraf›ndan temeli at›larak inşaatlar başlad›. K›sa bir zamanda
15.500 üyeyi tamamlayan kooperatifin
kurucusu ve ilk başkan› o tarihte Kayseri
Belediye Başkan› olan Hüsamettin Çetinbulut’tur*.
Üyelik şartlar›n› zaman içinde yerine getiremeyerek ayr›lan üyelerden sonra üye
say›s›n›n 9552 adette dondurulmuş ve bu
adetten biraz fazla say›da, 80 veya 100
m2lik daireler yapt›r›lan Bel-Sin’in toplam yerleşme alan› 1.880.000 m2 olup
1994 y›l›nda tamam› bitirildi.
Modern şehircilik anlay›ş›yla kurulan ve
Türkiye’nin en büyük kooperatiflerinden
birisi olan bu eseri, beş dönem üst üste
Yönetim Kurulu’na ekseriyetle seçilen ve
hiçbir ücret almadan çal›şan Şevket Bahçecioğlu*, Eyüp Gümüşçü, Halit Erkiletlioğlu*, Mustafa Oğuztimur, Mustafa Hüsrevoğlu, Servet Arslantaş, Cemal Cindoruk’dan teşekkül eden bir heyet gerçekleştirdi.
HALİT ERKİLETLİOĞLU

BERCESTE
Ayl›k, kültür sanat edebiyat dergisi. Koca
Rag›p Paşa’n›n “Eğer maksûd eserse m›sra-› berceste kâfidir.” m›sra›ndan hareketle 2002 May›s ay›ndan itibaren yay›n
hayat›na başlayan Berceste Ayl›k Edebiyat Dergisi’nin sahipleri ‹brahim Şahin
ve Hüseyin Türkmen’dir*. Genel yay›n
yönetmenliğini Ümit Fehmi Sorgunlu’nun* yapt›ğ› Berceste’nin yay›n dan›şmanlar› Bekir Oğuzbaşaran* ve Vedat Ali
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Tok’tur*. Kayseri’de yay›n hayat›n› sürdüren Berceste dergisi, sadece yerel kaynak,
yazar ve şairle yetinmedi; ülke genelinde
yazar, şair, sanatkârlara sayfas›n› açtı.
Berceste’nin ç›k›ş amac› millî ve manevi
değerleri canl› tutmak suretiyle şiir, hikâye, deneme, makale gibi özgün eserleri
gün yüzüne ç›karmak şeklinde özetlenebilir. 2004 y›l›nda Türkiye çap›nda düzenlediği Na’t Yar›şmas› ile na’t edebiyat›m›za yeni şiirler kazand›ran dergi bu
na’tlardan oluşan şiirleri Özlem Yağmurlar› ad›yla neşretmek suretiyle kitap yay›nc›l›ğ›nda da ilk eserini vermiş oldu.
Ç›k›ş›ndan bugüne özel dosyalar›, röportajlar›, şiirleri ve diğer türdeki yaz›lar›yla
ad›ndan s›k s›k söz ettiren Berceste dergisi, özellikle Mevlânâ, Kad› Burhaneddin,
Mimar Sinan, Develili Seyrani, Mehmet
Âkif Ersoy, Necip Faz›l K›sakürek, Arif
Nihat Asya, Mustafa Necati Sepetçioğlu,
Hasan Nail Canat gibi sanatkârlar için
haz›rlad›ğ› özel say›lar, birer kaynak niteliği taş›maktad›r.
VEDAT ALİ TOK

BERKOK, İSMAİL
Kayseri Milletveki li, asker (P›narbaş›/Yağl›p›nar Köyü, 1889 - Londra 11 May›s 1954). Ailesi 1877-1878 Osmanl›-Rus
Savaş›’ndan sonra Kafkasya’dan Anadolu’ya göç etti. ‹lk öğrenimini Köyü’nde
tamamlad›ktan sonra, ‹stanbul’a gelerek
Rüştiye ve ‹dadiyi bitirdi. Harbiyeye girdikten sonra (1904) teğmen rütbesiyle
mezun oldu (1907). Çal›şkanl›ğ› ve zekâs› sebebiyle Harp Akademisine seçildi.
Harp Akademisine girdikten (1907) sonra üsteğmen rütbesine yükseldi (1908) ve
kurmay yüzbaş› olarak mezun oldu
(1910). Genel Kurmay Dairesine verildi.
Kurmayl›ğ› onayland›ktan sonra Balkan
Savaşlar›na kat›ld›. Çeşitli askerî görevlerle Suriye, ‹ran, Kafkas, Irak Cepheleri’nde bulundu. Rus ‹htilali’nden sonra
Kafkasya ‹slam Ordusu’na girdi ve bir süre Tebriz Konsolosluğu vekâletinde bulundu. Azerbaycan üzerinden Kuzey
Kafkasya’ya geçerek Kuzey Kafkas Kolordusu ve Ordusu Komutanl›ğ›nda bulundu (1918). ‹stanbul’a döndükten sonra

Harp Akademileri Harp Tarihi Öğretmenliği yapt›. Özel bir görevle tekrar
Kafkasya’ya gönderildi (1919). Ayn› y›l
içinde döndü ve ‹stiklal Savaş›’na kat›ld›
(1920). Merkez Ordusu ‹stihbarat Şubesi
Müdürlüğüne atand› ve Güney Cephesinde talimgâh tabiye öğretmenliği yapt›.
Savaş sonras› Harbiye Okulunda başöğretmenliğe atand› (1923). Bu görevdeyken yarbayl›ğa terfi etti (1924). Çeşitli
alay ve kolordularda görev yapt›ktan sonra tuğgeneralliğe terfi etti (1937). Harp
Tarihi Encümeni, Ordu Dairesi başkanl›klar› ve Askeri Yarg›tay üyeliklerinde
(1943) bulundu. Harp Madalyas› (1915),
K›l›ç Liyakat Madalyas› (1916), K›l›ç Gümüş ‹mtiyaz Madalyas› (1918), K›l›çl› Osmanî Madalyas› ve ‹stiklal Madalyas›
(1927) ile ödüllendirildi. Emekliye ayr›ld›ktan (1946) sonra IX. Dönem seçimlerine kat›ld› ve Demokrat Partiden Kayseri Milletvekili seçildi (1950). Meclis’te
Millî Savunma Komisyonu’nda çal›şt›. X.
Dönemde de Demokrat Partiden tekrar
Kayseri Milletvekili seçildi, fakat Meclis’e kat›lamadan tedavi edilmekte olduğu Londra’da öldü. Ankara Cebeci Şehitliği’nde toprağa verildi.
Eserleri: Tarihte Kafkasya (1958); Kurtuluş Yolu (1960)
Kaynakça: Öztürk, TPT (1950-1954), C. VII. s.
647-649; Ölümünün 50. Y›ldönümünde General ‹smail Berkok’a Armağan: 1889-1954, Birlik
Matb., 2004.
YAYIN KURULU

BESCELİ, YALÇIN
Belediye Başkan Vekili (Kayseri, 1940–).
‹stanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Beş y›l kadar Yap› ‹şleri Müdürlüğünde çal›şt›ktan
sonra serbest çal›şma hayat›na at›ld›.
Kayseri’nin büyük firmalar›ndan olan
Erbosan’›n (Erciyes Boru Sanayii ve Ticaret AŞ) kurucular› ve yönetim kurulu
üyeleri aras›nda yer ald›. Kayseri Ticaret
Odas› Meclis Başkanl›ğ› yapt› (19821994). 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi ile
birlikte Niyazi Bahçecioğlu’nun Kayseri
Belediye Başkanl›ğ›ndan al›nmas›ndan
sonra vekâleten Kayseri Belediye Başkanl›ğ› yapt›. 9 Mart 1983’te atand›ğ›

İsmail Berkok

Yalçın Besceli
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Kayseri Belediye Başkanl›ğ›n› 3 Nisan
1984’te seçimle başkanl›ğa gelen Hüsamettin Çetinbulut’a devretti. Evli ve üç
çocuk babas›d›r.
Kaynakça: Day›oğlu, Belediye Başkanlar›; Çal›şkan, Kayseri Belediyesi.
ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

Ünver Beşergil

BEŞERGİL, ÜNVER
Güreşçi (‹stanbul, 1938–). Meşhur Pehlivan Çolak Molla’n›n torunudur. Babas›
M. Suphi ustan›n Kayseri Hava ‹kmal Bak›m Merkezine tayini nedeniyle iki yaş›ndan itibaren Kayseri’de yaşad›. Hocas›
Osman Yener’in tavsiyesi ile Greko-Romen stile yöneldi. 1957 y›l›nda 57 kg’da
ilk Türkiye Şampiyonluğunu kazand›.
50’den fazla maça ç›kt›. Altı kez Milli
Marş›m›z› Dünya’ya dinletti. ‹ki kez Balkan Şampiyonu oldu. 1966 y›l›ndaki Avrupa Şampiyonas›nda Essen’de alt›nc›,
1967’de Minski’te beşinci oldu. Akdeniz
Oyunlar›’nda iki madalya ald›. 1963’te
Napoli’de birinci, 1967’de Tunus’ta ikinci oldu. En büyük başar›s› ise 1966’da
ABD’de düzenlenen Dünya ve Japon
Olimpiyatlar›’ndaki üçüncülüğü ile elde
ettiği Bronz madalyalard›r. 1970 y›l›nda
aktif spor hayat›n› b›rakarak, antrenör
olarak Türk sporuna hizmet etti. 25 y›l
önce yakaland›ğ› amans›z hastal›k
(EMES) nedeniyle tekerlekli sandalyeye
mahkum oldu. Hastal›ğ› nedeniyle Ankara’da ablas›n›n yan›nda yaşamaktad›r.
MUSTAFA CENGİZ

BEŞPARMAK TÜRBESİ
Erkilet yolu üzerinde, askerî lojmanlara
ait bahçe içerisinde yer alan yap›, iki katl› olarak eyvan türbe şeklinde tasarlan-

Beşparmak Türbesi (B. Akbaş)

Beşparmak Türbesi (onarımdan önce) (TTK)

m›şt›r. Eserde herhangi bir kitabe veya tarihlendirmeye yard›mc› olacak mezar taş›na rastlanmam›şt›r. Eyvan tipi türbeler
XII. yüzy›lda görülmekle birlikte XIV.
yüzy›lda yayg›nl›k kazand›ğ› bilinmektedir. Bu türbenin mimari bak›mdan çeşitli
detaylar› göz önüne al›nd›ğ›nda, XIII.
yüzy›l›n sonlar› veya XIV. yüzy›l›n başlar›nda yap›lm›ş olduğu ileri sürülebilir.
Düzgün kesme taş malzemeyle inşa edilen türbenin mumyal›k k›sm› oldukça
yüksek yap›lm›şt›r. Mumyal›k ve mescit
bölümü, duvardan taş›r›lm›ş ve kal›n tutulmuş içbükey bir silmeyle ayr›lm›şt›r.
Mumyal›k bölümünün üzerinde türbenin mescit k›sm› yer al›r. Türbeye bat›
cepheye konumland›r›lm›ş sekizer basamakl›, iki tarafl› merdivenle ulaş›lmaktad›r. Türbeye girişi sağlayan bat› cephe,
çift kademeli ve sivri formlu eyvan kemeri ve beden duvar›ndan daha yüksek tutulan kalkan duvar›yla hareketlendirilmiştir. Güney ve kuzey duvar› ortas›nda
yar›m daire kesitli birer destek kulesi
dikkati çekmektedir. Doğu duvar› bir
pencereyle boşalt›lm›ş, güney duvar› ortas›na bir mihrap nişi aç›lm›şt›r. Üç cepheli olarak düzenlenen mihrap oldukça
sade düzenlenmiştir. Mihrap nişinin ağ›z
iç kenar›ndaki bordür, üçlü saç örgüsü
oluşturacak şekilde geçmeler yapan şeritlerin süslediği bir bordürle hareketlendirilmiştir.
Kaynakça: Çakmakoğlu Kuru, Kayseri Mimarisi, s. 354-360; Metin Sözen, “Anadolu”da Eyvan
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Tipi Türbeler”, Anadolu Sanat› Araşt›rmalar› I,
‹stanbul 1968; Oluş Ar›k, “Erken Devir Anadolu
Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri”, Anadolu
(Anatolia), S 11, 1967, Ankara 1969.
YILDIRAY ÖZBEK

BEŞTEPELER
Şehrin güneybatısında, mezarlığın üzerinde şimdiki Beştepeler (Mehmet Çalık)
mesire alanı* olarak isimlendirilen parkın
yanında bulunan Roma Dönemi Tümülüs Mezar alanı. Kayseri’nin Eskişehir
bağlık semtinde bir parçası bulunan bu
alanda beş adet Tümülüs (yığma toprak)
mezar ile çevresinde yine Roma Dönemi
mezarlık (nekrapol) alanları bulunmaktadır. Askerî birlikler, İkinci Dünya Harbi
sırasında bu alanda top yuvası açmaları
esnasında altın gümüş çok kıymetli eşyaları ihtiva eden Roma Dönemi I. yüzyıla
ait bir mezarı açmışlar, buldukları kıymetli eşyaları Kayseri Müzesine teslim etmişlerdir. Yine 1960’lı yıllarda müze elemanlarının kontrolünde bu Tümülüslerden birinde yapılan bir define kazısında
soyulmuş mezar odası açığa çıkarılmış,
mezarda sadece bir bronz lahitle bir altın
para bulunabilmiştir. Bulunan bu eserler
de müzeye alınmıştır. Belediye Başkanlarından Mehmet Çalık* zamanında burada
çevre tanzimi yapılırken müzenin kontrolünde tepelerden biri daha ortada kaldırılmış ama burada herhangi bir mezara
rastlanmamıştır. Beştepelerin hemen batısında Taşlıburun’da bir kale kalıntısı olduğu gibi doğusunda tepelerin üzerinde
Kayseri’nin en eski kalesinin kalıntısı ve
eski Mazaka (Eskişehir) den kalma bir kısım kalıntılar bulunmaktadır. Bunların
yanındaki Tontar (Torumtay)* semti de yine eski mezarlık ve yerleşim alanıdır.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

Beştepeler yanında bulunan Taşlıburunʼda
kale kalıntıları

Beştepeler Parkı

BEŞTEPELER PARKI
(MEHMET ÇALIK PARKI)
Şehir seviyesinden 110 m yükseklikte
200.000 m2 genişliğiyle Anadolu’nun
en büyük yeşil alanlar›ndan biri olan Beştepe Park›, 2001 y›l›nda yap›lan yeni düzenlemelerle sosyal, kültürel ve sportif
bir cazibe merkezi hâline getirildi. Kayseri’nin eski belediye başkanlar›ndan
Mehmet Çal›k’›n isminin verildiği parkta,
piknik alanlar›n›n yan› s›ra Kayseri Evi,
K›r Kahvesi, Döner Restaurant, Aç›khava Tiyatrosu, gölet, hayvanat bahçesi,
kaykay pisti ve gözetleme kulesi gibi bölümler bulunmaktad›r.
Kaynakça: http://www.kayseri-bld.gov.tr/park/
park-bahceler.htm
CENK DEM‹R

BEYAZ, VAHAP
Millî futbol hakemi, tekniker (Kayseri,
1954–). ‹zmir Hava Teknik Okulunu bitirdi. Mesleğiyle ilgili olarak Kayseri, Diyarbak›r ve Ankara’da görev yapt›. Memuriyeti s›ras›nda Güzelyal› Lisan Okulunu ve Anadolu Üniversitesi ‹şletme Fakültesini bitirdi. Kayseri Amatör Spor
Kulübünde futbola başlad› (1967). P›narbaş› Gençlik, Yahyal› Spor ve Esen Spor
Kulüplerinde oynad›. Bu s›rada B Lisans
Antrenör Kursundan mezun oldu. Hakemliğe başlad› (1978). Diyarbak›r’da
klasman, Ankara’da 2. lig hakemliği yapt›. 1987 y›l›nda 1. lig, 1994 y›l›nda da FIFA
Hakemliği’ne yükseldi. TA‹ Uçak Fabrikas›ndaki görevinden emekliye ayr›ld›
(1997). Ayn› y›l hakemliği de b›rakt›. Kayseri’de ticaretle uğraşmaktad›r.
EMİR KALKAN

Vahap Beyaz
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BEYLERBEYİ HATIROĞLU bk. HATIROĞLU
ŞERAFETTİN
BEZİRCİOĞLU AİLESİ
Kayseri’nin köklü ailelerinden birisidir.
Ailenin en eski mensubunu XVI. yüzy›lda
vak›f sahibi olarak görmekteyiz. H 929
(M 1523) y›l›nda Bezircioğlu Hac› Mustafa, Yaz›k›n›k, Sur›kinisa, Mancusun (Yeşilyurt), Vekse (Özlüce), ‹ğneci Alt› ve
Çukur (Özvatan)’daki arazilerini Kayseri’de Sas›k Mahallesi (şimdi Bankalar
Caddesi)’ndeki mescidine ve ‹brahim
Tennuri Tekkesi İmam›na vakfetti. Bu
mescit şimdi y›k›lm›ş olup Kazanc›lar
Çarş›s› güney ucundaki Efendi Ağa Çarş›s› yerindeydi. Bu çarş›n›n bat›s›ndaki
binalar›n yerinde Bezircioğlu mülkleri
bugüne kadar gelmiştir. Yine Tahirağa
Mahallesi’nde bulunan ‹sa Kümbet Camii’ni 1554-1555 y›l›nda yapt›ran Hac› Sinanoğlu, Hac› ‹sa’n›n da Bezircioğlu ailesinden olduğu belirtilmiştir. Aile üyeleri
ayn› soy isimle bugün de mevcuttur.
Kaynakça: Mehmet Çay›rdağ, “Kayseri’de Vakfiyelere Göre XVI. As›rda Sosyal Hayat”, Erciyes
Yöresi 1. Folklor Halk Edebiyat› ve Etnoğrafya
Sempozyumu (Bildiriler), Kayseri 1991, s. 263,
264; Mehmet Çay›rdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV ve XVI. Yüzy›llarda Yap›ld›ğ› Anlaş›lan ‹lk Osmanl› Yap›lar›”, Vak›flar dergisi, S XIII, s. 552-553.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

BEZİRHANE
Bezirhaneler, bezir yağı elde edilen küçük
imalathanelerdir. Kayseri’de bezir yağ›;
›zg›n, zeyrek ve belemir gibi bitkilerin bezirhanede işlenmesi sonucu elde edilmektedir. Zeyrek (sekerek), keten tohumu
olup bezir yağ›n›n ana malzemesidir. 25
kg zeyrekten 12 kg bezir yağ› ç›kar›lmaktad›r; ›zg›n ise dağlarda yetişen ›zg›n otunun
ad›d›r ve 25 kg ›zg›ndan yaklaş›k 6 kg bezir yağ› elde edilebilir. Bezirhanede değirmen taş›nda öğütülen bitki veya bitki kökleri, “iğ” ad› verilen bir mekanizmada s›k›şt›r›larak dam›t›lmaktad›r. Elde edilen
yağ, büyük küplerde muhafaza alt›na al›nmakta, yağ d›ş›nda kalan posa k›sm› da
başka işler için kullan›lmaktad›r. Bezirhanede yap›lan bu işlem sonucunda yemek-

Bezirhane Seten Taşı (Ağırnas Belediyesi)

lik yağ, bezir ç›ras›nda kullan›lacak yak›t,
hayvanlar için bir çeşit küspe, hayvanlar›n
yaralar›n› iyileştiren bir tür merhem, boya
ve sabun sanayi için de malzeme ç›karma
gibi birçok yararlar sağlanm›ş olurdu.
Yaln›zca merkez kazaya bağl› köylerde
otuz alt› bezirhane mevcuttu. Ağ›rnas, bezirhanelerin yoğun olduğu bir yerleşim
yeriydi. XVI. yüzy›ldan beri bezir yağ› üretiminin yap›ld›ğ› Ağ›rnas’ta, yirmi sekiz
bezirhane olduğu Osmanl› kay›tlar›nda
yer almaktad›r. Günümüzde bunlardan
ancak on tanesi tespit edilebilmiştir. Germir’de halen çal›ş›r durumda bir bezirhane bulunmaktad›r.
Kaynakça: Cumhuriyetin 75. Y›l›nda Kayseri,
Kayseri Valiliği 1998, s. 70; Ağ›rnas Belediyesi’nin 2007 Tarihli Broşürü. Germir yaşlıları ile
görüşme.
S. BURHANETTİN AKBAŞ

BEZİRHANOĞLU ÇEŞMESİ
Hac› Kas›m Mahallesi, Deliktaş Caddesi
üzerinde bulunan çeşme, günümüzde
kullan›lmamaktad›r. Eserin kitabesi mevcut değildir. Çeşmede malzeme olarak
tamamen kesme taş kullan›lm›şt›r. Dikey

Bezirhanoğlu Çeşmesi (M. Denktaş)
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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 l,69
m’dir. 0,85 m derinliğindeki çeşme nişinin üzerini örten sivri kemer, yanlardaki
yekpare taştan ayaklar üzerindeki profilli
başl›klara oturmaktad›r. Başl›klar›n hemen üzerinden başlayan kenar silmeleri
dikdörtgen al›nl›k k›sm›nda da devam
eder. Ancak, dikdörtgen al›nl›ğ›n bat› köşesindeki profilli silme kuşağ› k›smen
tahrip olmuştur. Dikdörtgen al›nl›ğ›n üstünde yer alan saçak k›sm› bir silmeyle
nihayetlenmektedir. Bu düz silme kuşağ›n›n hemen alt›nda dekoratif konsol dizisiyle profilli silme kuşağ› bulunmaktad›r.
Çeşmenin üst k›sm›na, 3,73 x 0,40 m ölçülerindeki harpuşta yerleştirilmiştir.
Çeşmenin tek delikli ayna taş› sadedir.
Çeşme nişi içerisinde bulunmas› gereken
sekilerle su yalağ› günümüze ulaşamam›şt›r. Çeşme nişindeki kitabe yerinden
sökülmüştür. 0,65 x 0,53 m ölçülerindeki kitabe yuvas› günümüzde boştur. Çeşmede süsleme olarak başl›klar, kenar ve
dikdörtgen al›nl›ğ›n üzerindeki profilli
silmelerle saçak k›sm›ndaki dekoratif
konsol dizisi dikkati çeker. Bezirhanoğlu
Çeşmesi üzerinde inşa kitabesi yoktur.
Fakat çeşme nişi üzerini örten sivri kemer, form olarak 1782 y›l›nda inşa edilen
Subaş› Köyü Meydan Çeşmesi ile benzerlik arz eder. Bezirhanoğlu Çeşmesi’nin saçak k›sm›nda bulunan düz silme
kuşağ›n›n alt›ndaki dekoratif konsol dizisini, XVIII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda inşa edilen Matra Sokağ› Çeşmesi ile, Gesi Köprübaş› (1794) ve Hac› Mehmed (1807)
çeşmelerinde de görmekteyiz. Yukar›da
ad› geçen örneklerle benzerlik arz eden
Bezirhanoğlu Çeşmesi büyük bir ihtimalle XVIII. yüzy›l›n sonlar›yla XIX. yüzy›l›n
başlar›nda inşa edilmiş olmal›d›r. Orijinal hâlini hemen hemen kaybetmeyen
çeşmeye son zamanlarda yap›lan onar›mlar esnas›nda, üzerindeki beton harpuşta ilave edilmiştir. Çeşmenin orijinal
sekileri ve su yalağ› 1978 y›l›nda yerinden
sökülerek çal›nm›şt›r. Kitabesi de ayn›
tarihlerde yuvas›ndan sökülerek tahrip
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edilmiş olmal›d›r.
Kaynakça: Denktaş, Su Yap›lar›, s. 101-102.
MUSTAFA DENKTAŞ

BEZM Ü REZM
Târihu’l-Kad› Burhaneddin es-Sivasî diye
de bilinen, XIV. yüzy›lda Selçuklular›n
çökmesinden sonra yaz›lan tarihî kaynak
mahiyetindeki eserlerden biridir. Aziz bin
Erdeşir-i Esterabâdî’nin, Sivas Sultan› şair ve âlim Kad› Burhaneddin Ahmed’in*
teşvikiyle, çoğu zaman onun verdiği bilgilere dayanarak yazd›ğ› kitab›d›r. Bezm ü
Rezm XIV. yüzy›l Anadolu’sunun siyasal,
askerî, ekonomik, sosyal ve kültürel yap›s›, özellikle de Kad› Burhaneddin Ahmed’in devleti ve oynad›ğ› rolü hakk›nda
bilgi veren birinci dereceden ve Sivas’tan
sonra en çok Kayseri’nin zikredildiği bir
kaynak olmas›ndan dolay›, Kayseri ile ilgili araşt›rma ve incelemeler için, öncelikli değeri ve k›ymeti haiz bir kitapt›r.
Aziz bin Erdeşir, ‹ran’›n Mazenderan Eyaleti’nin Esterâbad şehrinde doğdu, Bağdat’ta tahsil gördü, 1394’te Sivas’a geldi,
Ebu’l-Feth Sultan Burhaneddin Ahmed’e
intisap etti, eserini burada yazdı. Efendisinin 1398’de Karayülük Osman Bey taraf›ndan öldürülmesi üzerine M›s›r’a gitti,
Kahire’de yaşadı ve orada öldü.
Bezm ü Rezm’i ilim âlemine ilk tan›tan
Amasya Tarihi yazar› Hüseyin Hüsamettin Bey, ad›n› düzeltip tespit eden Halil
Edhem Eldem*, tashih edip dizin ve anlat›m cetvellerini haz›rlayan da Kilisli Muallim Rifat Bey’dir. Türkiyat Enstitüsü taraf›ndan yay›mlanan eserin Farsçadan
Türkçeye çevirisini Mürsel Öztürk yaptı.
XI+508 sayfa hacmindeki eser, Kültür
Bakanl›ğ› taraf›ndan 1990 y›l›nda Ankara’da yay›mlandı.
Türkçe karş›l›ğ› “Eğlence ve Savaş” olan
Bezm ü Rezm’in I. bölümünde Mehmed
Fuat Köprülü’nün yazd›ğ› Mukaddi me’de, yazar› Aziz bin Erdeşir-i Esterabadî’nin hayat hikâyesiyle Bezm ü Rezm’in
yaz›l›ş› ve önemi yer almaktad›r. II. bölüm, Bezm ü Rezm’in çevirisidir. Eserin
sonunda kişi adlar›n›n, yer, devlet, kavim
ve topluluk adlar›n›n, terimlerin ve kitap
adlar›n›n yer ald›ğ› mükemmel bir dizin

Bezirhanoğlu Çeşmesi planı
(M. Denktaş)
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yer almaktad›r.
Kaynakça: Esterabadî,
Uzunçarş›l›, Anadolu Beylikleri, s. 164; Mehmed Fuad Köprülü,
“Anadolu Selçuklu Tarihinin Yerli Kaynaklar›”,
Belleten VII (Ankara 1943), S 25-26-27, s. 379,
386; Bezm ü Rezm’e Mukaddime, s. 1-2.

Bezm2;

MUSTAFA KESKİN

BEZZAZ HANI bk. PAMUK (KAPAN)
HANI

Ramazan Biçer

BİÇER, RAMAZAN
Öğretim üyesi, ilahiyatçı (Kayseri, 1963–).
Sakarya Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi ve Kelam Anabilim Dal›
Başkan›d›r. Erciyes Üniversitesi ‹lahiyat
Fakültesinden mezun oldu (1984). Marmara Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlad› (1992). Sakarya Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesinde araşt›rma görevlisi olarak çal›şmaya başlad› (1994). Doktoras›n› Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesinde yapt› (1999). Sakarya Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesinde yard›mc› doçent
(2000) ve doçent oldu (2005).
Eserleri: ‹slam Kelamc›lar›na Göre ‹ncil
(2004)
YAYIN KURULU

BİLGİÇ DEDE bk. GÖKALP, ALİ

Mevlüt Bilici

BİLİCİ, MEVLÜT
Kayseri Valisi (Trabzon/Çaykara, 1961–).
Mercan ‹lkokulu ve Ortaokulundan mezun oldu. Bursa Erkek Lisesini bitirdi
(1978). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu (1984). Eskişehir’de kaymakam aday› olarak göreve başlad›
(1985). S›ras›yla Niğde Uluk›şla, Ankara
Bâlâ Kaymakam Vekilliği, Bilecik Yenipazar, Erzurum Karayaz› kaymakaml›klar›, ‹çişleri Bakanl›ğ› Eğitim Dairesi Başkanl›ğ›nda Şube Müdürlüğü, ‹çişleri Bakanl›ğ› Mülkiye Başmüfettişliği, Başbakanl›k Sosyal Yard›mlaşma ve Dayan›şma
Fonu Genel Sekreterliği, Başbakanl›k
Sosyal Yard›mlaşma ve Dayan›şma Genel
Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Dil ve
meslekî konularda Amerika Birleşik Devletleri’nde bir y›l eğitim gördü (19901991). “Kaynaklar›n Etkin Kullan›m› ve

Maliyetlerin Düşürülmesi”ne ilişkin başar›l› çal›şmalar› nedeniyle Başbakanl›k makam›nca takdirnameyle ödüllendirildi
(2005). Daha sonra Kayseri Valiliğine
atand› (2007). Evli ve iki çocuk babas›d›r.
Kaynakça: www.kayseri.gov.tr
YAYIN KURULU

BİLİMNAME

Altı ayda bir yayımlanan hakemli dergi.
Erciyes Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesinden bir grup bilim adam›n›n gayretleri ve
hay›rsever Kayserililerin desteğiyle başlad›ğ› 2003’ten beri yay›mlanan, sosyal
alanlara aç›k bilimsel bir dergidir; alt› ayda bir yay›mlanmaktad›r. Bilimname
dergisi, hakemli bir dergidir. Derginin sahibi, ‹lahiyat Bilimleri Araşt›rma Vakf›
(‹BAV)’d›r. Her say›n›n editörü ayr›d›r.
Yay›n Kurulu, Erciyes Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden her
anabilim dal›n› kapsayabilecek genişlikte
oluşturulmuştur. Dergide, ilahiyat konular›yla ilgili makaleler yay›mland›ğ› gibi
edebiyat, ekonomi, felsefe, uluslararas›
ilişkiler, dil vs. gibi konular› içeren yaz›lar da bulunmaktad›r. Yay›n dili olarak
Türkçe belirlenmiş olsa da diğer dillerde
yaz›lan makaleler, Yay›n Kurulu’nun
onay› sonucu dergiye eklenebilmektedir.
Dergide, anadilde yaz›lm›ş bilimsel makaleler, makale çevirileri, transkribe yaz›lar, kitap tan›t›mlar›, bilimsel toplant› bilgileri ve gezi notlar› yay›mlanmaktad›r.
AHMET KAMİL CİHAN

BİLLOR (BİLLUR)

Bağ ve bağ evlerinin bulunduğu Hisarc›k
Yolu’nun sol taraf›na düşen semtin ad›dır. Cam su bardağ›, sürahi anlam›nda ve
üzerinde çok say›da sayfiyelerin yer ald›ğ› Billur Semti Melikgazi İlçesi hudutlar›
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dâhilindedir.
Kaynakça: Yedekçioğlu, K.Ağz› Sözcükler, C. II.
s. 146.
HÜSEYİN CÖMERT

BİLMECELER
Mesel, metel, masal, tapmaca, bulmaca,
atl› mesel, bilmeli matal vb. gibi isimler
de verilen somut-soyut varl›k ve kavramlar› uzak-yak›n ilişkisi ve çağr›ş›mlarla insan›n düşünce ve dikkatine sunarak, bunlar› aç›klamay› veya bulmay› amaçlayan
kal›plaşm›ş sözlerden oluşan anonim
halk edebiyat› türüdür. Kaynağ›n›n Doğu
toplumlar› olduğu konusunda bilim
adamlar› ittifak etmektedir. Bilmecelere
yaz›l› olarak ilk defa dinî kitaplarda rastlanm›şt›r. Brahmanizmin temel baz›
eserlerinde bilmeceler bulunmaktad›r.
Yine Eski Ahit’te Belk›s ile Hz. Süleyman
aras›nda cereyan eden bilmece yar›şmas›na yer verilmiştir. Türk Edebiyat›nda en
eski bilmece parçalar› Codex Cumanicus’ta bulunur. Divan-ı Lugati’t-Türk’te
ise “tapmak” fiilinden türemiş baz› kelimelere rastlanmaktad›r: tabuzguk, tapzug, tapzuguk: bilmece; tab›zmak, tabuzmak, tapuzmak: bilmece sormak. Bilmeceler hoşça vakit geçirmek, oyun ve eğlence arac› olmak, düşünceyi ve zekây›
geliştirmek, küçük yaşlardan itibaren çocuklar›n kelime hazinesini zenginleştirmek, eşyalar›n karakteristik ve can al›c›
noktalar›n› tespit etmek yan›nda, az da
olsa, eğitime yönelik bir türdür. Kayseri’den derlenmiş bilmecelerden örnekler:
1. Ağz› kilitli, içleri bitli. (‹ncir)
2. Ak saray içinde bir sar› sultan. (Yumurta)
3. K›rm›z› yast›k içine un bast›k. (‹ğde)
4. Etten kantar, alt›n tartar. (Kulak)
5. Alaca mezar, dünyay› gezer. (Göz)
6. Alt› kemik, üstü kemik, içinde bir çirkin enik. (Kaplumbağa)
7. Akşamdan hamur, sabahtan kömür,
Kad›nlar yakar, erkekler bakar. (K›na)
8. Dağdan gelir, taştan gelir
Bir kükremiş aslan gelir. (Sel)
9. Bir küçücük sel taş›, içinde beyler aş›,
Pişirirsen aş olur, pişirmezsen kuş
olur. (Yumurta)
10. Al üstüne al bağlar, mor üstüne mor

bağlar, Kesilen kelle değil, kesen kasaplar ağlar. (Soğan)
11. Benim babam mertten, sakal› var etten, Şimdi gelir görürsünüz, güle güle
ölürsünüz. (Hindi)
12. Tel tel kaday›f, bizim han›m pek zay›f,
Zay›fl›ğ›n› aramam, gözünün biri kay›p. (‹ğne)
13. Biz biz idik, otuz iki k›z idik, Ezildik,
büzüldük, bir duvara dizildik. (Diş)
Kaynakça: Doğan Kaya, Anonim Halk Şiiri, Akçağ Yay›nlar›, Ankara 1999; H. Recep Çalkaner,
Aslan Gayserilim-5 Nostalji, Mimarsinan Belediyesi Kültür Yay›nlar›, Kayseri, t. y., s. 125-126;
M. Öcal Oğuz vd., Türk Halk Edebiyat› Kitab› El
Kitab›, Grafiker Yay›nlar›, Ankara 2006; Nurettin Albayrak, Ansiklopedik Halk Edebiyat› Terimleri Sözlüğü, Leyla & Mecnun Yay›nc›l›k, ‹stanbul 2004, s. 79-80; Pertev Naili Boratav,
100 Soruda Türk Halk Edebiyat›, Gerçek Yay›nevi, ‹stanbul 1995.
EROL AKSOY

BİNGÖL, RAFET
Belediye Başkan Vekili, asker (Diyarbak›r, 1882 - 26 Mart 1953). Kayseri Belediye Başkan› olan Faik Seler’in Belediye
Başkanl›ğ›ndan ayr›lmas› üzerine onun
yerine atand› (4 Mart 1943). Kayseri’de
45 gün kadar belediye başkanl›ğ› yapan
Bingöl, şehirdeki ekmek k›tl›ğ› sebebiyle
halk›n gösterdiği tepkilere dayanamayarak istifa etti (19 Nisan 1943). Evli ve bir
çocuk babas›yd›.
Kaynakça: Day›oğlu, Belediye Başkanlar›; Çal›şkan, Kayseri Belediyesi; Şükrü Öztürk, Cumhuriyetin Kuruluşundan Çok Partili Döneme Kadar Kayseri Belediyesi (1923-1946) (Bas›lmam›ş
Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 2005.
ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

BİNGÖL, RECEP
Öğretim üyesi, veteriner hekim (Kayseri,
1943–). Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi T›bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal› başkan›. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Veteriner Hekim olarak mezun oldu (1965). Almanya Giessen Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Enstitüsü’nde doktora çal›şmas›n› tamamlad› (1969). Ankara Üniversitesi Diyarbak›r T›p Fakültesi Mikrobiyoloji
Anabilim Dal›nda doçent (1977), Kara-
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deniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dal›nda profesör oldu (1984). Yaklaş›k on y›l çal›şmalar›na burada devam etti. Ard›ndan Almanya Hygiene Enstitüsünde çal›şmalarda bulundu (1999-2000).
YAYIN KURULU

Burhanettin Binzet

Ali Biraderoğlu

BİNZET, BURHANETTİN
Kayseri Milletvekili (‹stanbul, 1884 - 5
Ekim 1953). ‹lk öğrenimini Sultanahmet ve
Soğukçeşme Askerî Rüştiyesinde tamamlad›. ‹stanbul Askerî T›bbiyesinden yüzbaş› rütbesiyle mezun oldu (1897). Askerî
T›bbiyeye ‹ç Hastal›klar› Kliniğinde memur olarak göreve başlad›. Ayn› Klinik’te
muavin (1902), Sol Kolağas› (1905), Sağ
Kolağas› (1909) olarak görev yapt›. Askerî
T›bbiye ders naz›rl›ğ›na ve müdür muavinliğine verildi (1910). Binbaş›l›ğa terfi ederek (1913) Balkan Savaş›’na kat›ld›. Harbiye
Nezareti Birinci Şubesine atand› (1913).
Yarbayl›ğa terfi etti (1915). Sağl›k Genel
Müdürlüğü Sicil Şubesine önce vekâleten
daha sonra da asaleten atand› (1916). Hizmet süresinin bitiminde emekliye ayr›ld›
(1919). Emeklilik sonras› ‹stanbul Darülaceze Müdürlüğüne (1923) ve ‹stanbul S›hhat ve ‹çtimai Muavenet Müdürlüğüne
atand› (1924). Bu görevden istifa ederek ayr›ld› (1925). ‹spirto ve Meşrubat-› Küûliye
‹nhisar› ‹daresi Hükümet Komiserliği, Fen
Müşavirliğine getirildi (1926). Bu görevden
istifa ettikten sonra Sağl›k Bakanl›ğ› Birinci Bölge Müfettişliğine atand› (1927). Bu
görevdeyken TBMM III. Dönem seçimlerine kat›ld›. Yap›lan seçimde Kayseri’den
milletvekili seçildi (1927). Meclis’te Sağl›k
Komisyonunda ve Geçici Memurîn Komisyonu’nda çal›şt›. Dönem sonunda Birinci S›n›f S›hhat ve ‹çtimai Muavenet Müfettişliğine döndü (1931). Sağl›k Bakanl›ğ›
Teftiş Heyeti Başmüfettişliğine yükseltildi
(1938). Askerî ve sivil sektörlerdeki başar›l› çal›şmalar›ndan ötürü Beşinci Mecidî,
Dördüncü Osmanî nişanlar›, Gümüş Liyakat ve Harp Madalyalar›yla ödüllendirildi.
Evli ve alt› çocuk babas›yd›.
Kaynakça: Öztürk, TPT (1927-1931), C. III. s.
375-376.
YAYIN KURULU

BİRADEROĞLU, ALİ
Öğretim görevlisi, yazar (Kayseri, 1942–).
Kayseri Lisesini bitirdikten sonra ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümünden mezun oldu. Staj›n› ‹stanbul Erkek Lisesinde Nurettin Topçu’nun yan›nda yapt›. Çocukluk döneminde, babas›n›n dedesine okuduğu Büyük Doğu dergileriyle tan›şt›. Üniversite
öğrenimi s›ras›nda Necip Faz›l K›sakürek’in yan›nda oldu. Büyük Doğu dergilerinin çeşitli devrelerinde yazmaya başlad›. Büyük Doğu fikriyat›n› ve ideologyas›n› anlama biçimi Necip Faz›l’›n dikkatinden kaçmad›. Büyük Doğu dergisinde
(16. devre, 29 May›s 1978, S 4) yay›mlanan “Heyula” başl›kl› yaz› için Üstad
“Profesörünün, meşhur muharririnin,
politikac›s›n›n, içi geçmiş kabaklar gibi
her türlü fikir cevherini yitirdiği bu kafa
k›tl›ğ› devrinde, olgun gençlik kadromuzun en mümtaz örneklerinden Ali Biraderoğlu’na ait bu yaz›y› bütün Bat› dillerine çevrilmeye lay›k bir değer ölçüsüyle
takdim ederiz…” biçiminde bir sunuşla
yay›mlad›. Ali Biraderoğlu üniversiteyi
bitirdikten sonra felsefe öğretmenliğine
başladı. Kayseri Lisesinde öğretmen,
Kayseri Yüksek Öğretmen Okulunda öğretim görevlisi olarak çal›ştı. Arkadaşlar›yla Kayseri’de önce MTTB’de sonra Söğüt Fikir Kulübü’nde felsefi sohbetlerini
sürdürdü. Necip Faz›l’›n vefat›ndan sonra üstad›n› vuslata haz›rlayan içerideki
dört kişiden biridir. Bir süre Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çal›ştı ve oradan emekli
oldu. Büyük Doğu, Rapor, Türk Edebiyat› ve Hece dergisinde pek çok yaz›s›n› yay›mladı. MTTB ve Söğüt Fikir Kulübü
bünyesinde pek çok konferans ve seminer verdi. Yay›mlanmas›na izin vermediği Düşünme Üzerine (1983), Necip Faz›l
ve Büyük Doğu gibi çal›şmalar› mevcuttur. Evli ve üç çocuk babas›d›r.
YAYIN KURULU

BİRLİK HAMAMI
Hac› Saki Mahallesi, Birlik Sokağ› üzerinde bulunmaktayd›. Banisi ve inşa tarihi bilinmemektedir. 1996 y›l›na kadar
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hamam›n soğukluk bölümü, dokuma
atölyesi olarak kullan›lmaktayken Kocasinan Belediyesi taraf›ndan yap›lan çevre
düzenlemesi s›ras›nda tamamen y›k›larak ortadan kald›r›lm›şt›r.
Orijinal hâliyle günümüze ulaşamayan
eser, eyvans›z ve iki halvetli küçük bir
mahalle hamam›d›r. Hamam›n soyunma
k›sm› tamamen y›k›lm›şt›r. Soğukluk k›sm›yla su deposunun üzeri sivri birer tonozla, halvetlerin üzeriyse kubbeyle örtülmüştür. Üst örtünün tamam› toprakla
kapl›d›r. Hamamda malzeme olarak duvarlarda kaba yonu taş, üst örtüde moloz
taş, kap› ve pencere söveleriyle kemerlerde kesme taş kullan›lm›şt›r.
Hamam›n kuzeydoğu köşesinde bulunan
soyunma bölümünün üst örtüsüyle beden duvarlar›n›n büyük bir k›sm› y›k›larak ortadan kalkm›şt›r. Günümüze soyunmal›ğ›n kuzey duvar›n›n bir k›sm›
ulaşabilmiştir. Bu duvar üzerinde bulunan beş adet niş, yaklaş›k 0,64 m genişliğinde ve 0,52 m derinliğindedir. Y. Önge,
soyunmal›k bölümüne, güney cephenin
doğu köşesindeki bir kap›dan girildiğini
söylemektedir. Bu cephedeki bütün duvar bakiyeleri tamamen y›k›l›p ortadan
kalkmas›ndan dolay› günümüze ulaşmayan bu bölümün varl›ğ›n› Önge’den öğreniyoruz.
Soğukluğa, y›k›lan soyunmal›ğ›n bat› duvar›n›n güney ucuna kayd›r›lan bas›k kemerli bir kap›dan girilmektedir. Bu kap›
içeride kaş kemerlidir. Hamam›n çukurda kalmas› sebebiyle soğukluğa, alt› basamakl› bir merdivenle inilmektedir. 5,60 x
4,25 m ölçülerindeki soğukluğun üzeri,
doğu-bat› yönünde sivri bir tonozla örtülmüştür. Soğukluğun ayd›nlat›lmas›,
tonozun s›rt›na aç›lan üç adet ›ş›k gözü
ve doğu cepheye aç›lan dikdörtgen bir
pencereyle sağlanm›şt›r. Doğu cephedeki
bu pencere d›şar›da düz lentolu, içeride
yuvarlak kemerlidir. Soğukluğun zemini
sal taş› döşeli olup bat› cephe boyunca
uzanan seki 0,64 m genişliğinde ve 0,10
m yüksekliğindedir. Bu sekinin önündeki
duvar üzerinde bir adet musluk deliği bulunmaktad›r.
Soğukluğun bat› cephesinin ortas›na aç›-
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Birlik Hamamı (M. Denktaş)

lan bas›k kemerli kap›dan küçük bir koridora girilir. Bu koridorun üzeri, yukar›
doğru daralan küçük bir kubbeyle örtülmüş olup tepesine de bir adet yuvarlak
formlu ›ş›k gözü aç›lm›şt›r. Bu koridorun
güneydoğu ve güneybat› köşelerine aç›lan kap›lardan halvetlere girilir. Güneybat›daki halvetin kubbesi, eteklere kadar
y›k›ld›ğ›ndan, kubbenin molozlar› halvetin içerisini doldurmuş olduğundan içeri
girmek mümkün değildir. Kuzeybat› köşedeki 2,80 x 2,80 m ölçüsündeki halvetin üzeri kubbeyle örtülmüştür. Kubbe,
giriş kap›s›n›n bulunduğu köşede yar›m
daire kemere, diğer köşelerde ise tromplar›n üzerine oturtulmuştur. Halvetin ayd›nlat›lmas›, muhtemelen kubbenin tepesine aç›lan tepe penceresiyle sağlanm›ş olmal›d›r. Hâlen kubbenin tepesinde
bulunan 1,30 m çap›ndaki aç›kl›k ahşap
kalaslarla kapat›lm›şt›r. Halvetin içerisinde bulunmas› gereken seki, kurna ve ayna taş› günümüze ulaşamam›şt›r.
Güney cephe boyunca uzanan su deposunun üzeri sivri tonozla örtülmüştür. Su
deposunun güney d›ş duvar› k›smen tahrip olmuştur. Kubbesi y›k›lan güneydoğu
köşedeki halvetin güney duvar›n›n ortas›na aç›lan 0,52 m genişliğindeki bir aç›kl›kla su deposu irtibatland›r›lm›şt›r. Y.
Önge taraf›ndan çizilen hamam›n plan›nda, su deposunun güneydoğu ve güneybat› köşelerinde devam eden muhtemelen külhana ait duvar bakiyelerinden
hiçbirisi günümüze ulaşamam›şt›r.

Birlik Hamamı planı
(M. Denktaş)
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Hamam, çeşitli tarihlerde onar›ma tâbi
tutulmuş olmal›d›r. Fakat bu onar›mlar›
bugünkü bakiyelerden tespit etmek
mümkün değildir. Ancak, soğukluğa girişi sağlayan kap›n›n içerisindeki klasik üsluptaki kaş kemer, hamam›n XVI ve
XVII. yüzy›lda onar›m görmüş olduğunu
göstermektedir. Soğukluktaki pencere,
muhtemelen yak›n bir tarihte aç›lm›ş olmal›d›r. Hamam›n günümüze ulaşan bakiyelerinden orijinal plan›n› k›smen tespit etmek mümkündür. Ancak bu tespitin
tam olarak yap›labilmesi için hamam›n
çevresinde küçük bir kaz› gereklidir. Bu
kaz›, hamam›n orijinal plan›n›n ortaya
ç›kar›lmas›na büyük ölçüde katk› sağlayacakt›r.
Hamam›n soğukluk ve s›cakl›k bölümlerinde sadece s›cak suyun kullan›l›yor olmas›, bu eserin erken tarihli bir hamam
olduğunu ortaya koymaktad›r. Çünkü
XIV. yüzy›ldan itibaren yap›lan hamamlarda hem s›cak hem soğuk su ayn› anda
ak›t›lm›şt›r. Bu tarihten önce inşa edilen
hamamlarda ise sadece s›cak suyun ak›t›ld›ğ› tek musluk delikleri görülmektedir. Y. Önge, hamam›n, H 579 (M 1183)
tarihli Mesud Gülzar Kümbet ve Zaviyesi’nin vakf› olabileceğini söylemektedir.
Vak›flar Genel Müdürlüğü Arşivi’ndeki
vak›f kay›tlar›nda böyle bir vakfiyenin
ad›yla karş›laş›lmam›şt›r. Ayr›ca Kayseri
Şer’iyye-i Sicil Defterleri ve Tahrir Defterleri ile ilgili yap›lan son çal›şmalarda
ve Kayseri tarihine ›ş›k tutan diğer çal›şmalarda ne böyle bir vakfiyenin varl›ğ›
bilinmekte ne de ad› geçen türbe ve zaviyelerden bahsedilmektedir. Kanaatimiz
odur ki böyle bir vakfiye yoktur. Ama hamam›n hemen yak›n›nda Hoca Hasan
Camii ve Medresesi (1193) bulunmaktad›r. Ad› geçen cami, Hastane Caddesi
aç›l›rken bulunduğu yerden geriye çekilmiştir. Medresenin üst örtüsü tamamen,
beden duvarlar› da k›smen y›k›lm›şt›r.
Muhtemelen hamam, yukar›da sözü edilen mimari özelliklerinden dolay› XII.
yüzy›l›n sonlar›yla XIII. yüzy›l›n başlar›nda inşa edilmiş olmal›d›r. Diğer bir ihtimal de hamam›n 1193 tarihinde inşa edilen Hoca Hasan Camii ve Medresesine

olan fiziki yak›nl›ğ› ve taş›d›ğ› mimari
özelliklerden dolay› ayn› tarihlerde küçük bir külliye olarak inşa edilmiş olabileceğidir.
Kaynakça: Ahmet Akşit, Türkiye Selçuklular›
Devrinde Kayseri, (Bas›lmam›ş Doktora Tezi),
E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1996; A.
Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu); H. Edhem, Kayseri
(Göde); Erkiletlioğlu, KT; Kemal Göde, Tarih
‹çinde Kayseri, Kayseri 1991; Mehmet ‹nbaş›,
XVI. Yüzy›l Başlar›nda Kayseri, Kayseri 1992;
Mehmet Karagöz, XVIII. Asr›n Başlar›nda Kayseri (1700-1730), (Bas›lmam›ş Doktora Tezi),
E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1993;
Denktaş, Su Yap›lar›, s. 147-149; Yasemin Demircan, Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri,
Kayseri 1992; Y›lmaz Önge, Anadolu’da XII. XIII. Yüzy›l Türk Hamamlar›, Ankara 1995, s. 141.
MUSTAFA DENKTAŞ

BİRLİK MENSUCAT FABRİKASI
İplik fabrikası. 1935 y›l›nda kurulan Kayseri Sümer Bez Fabrikas›n›n ürünlerini
pazarlayan bir k›s›m manifaturac› tüccar
birleşerek 1948 y›l›nda “Birlik Mensucat”
ad› alt›nda bir ortakl›k kurdular. Bu kuruluşun ortaklar›, Nuh Mehmet Baldöktü,
Nuh Mehmet Küçükçal›k, Fevzi K›z›kl›,
Selahattin K›z›kl›, Ahmet Hasşerbetçi,
Şaban Özhamurkar, Mehmet Özhamurkar ve Nuh Mehmet Taş gibi tüccarlard›.
Bu ortakl›ğ›n amac›, güç birliği sayesinde
Sümer Bez Fabrikas›ndan büyük çapl›
al›m yaparak indirim sağlamakt›. Nitekim Sümer Bez Fabrikas›ndan 10.000 liral›k al›m yapmaya başladılar ve bu sayede yüzde 5,5 iskonto sağladılar. Ortaklar
uzun y›llar uyumlu bir beraberlik sergilediler ve ald›klar› iskontolarla kârlar›n›
yükselttiler. Ortakl›ğ›n iyi işlemesi ve
yüksek kârlar elde etmesi ortaklar› gittikçe cesaretlendirdi ve onlar› kendi fabrikalar›n› kurarak üretim yapma fikrine
götürdü. Böylece 1953 y›l›nda, 5600 iğlik ve günde dört ton iplik kapasitesi olan
Kayseri Birlik Mensucat Fabrikas› kuruldu. Nuh Mehmet Baldöktü* uzun y›llar bu fabrikan›n müdürlüğünü yaptı.
Kayseri’de henüz sanayiciliğin bilinmediği bir dönemde, özel sektörün bu ilk
büyük tekstil fabrikas›n›n kuruluşu birçok zorluklara göğüs germeyi gerektirdi
ve başar› konusunda birçok kayg›lar ya-
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şandı. Ancak ortaklar›n azmi ve uyumlu
gayreti sayesinde fabrika kâr etme safhas›na geldi. 1996 y›l›nda Birlik Mensucat
Fabrikas› halka aç›ldı ve hisseleri Sermaye Piyasas›nda işlem görmeye başladı.
2005 y›l›nda ise Birlik Mensucat Fabrikas› tarihinin en büyük yat›r›m›n› yaptı
ve y›ll›k üç milyon metre kapasiteli denim (kot kumaş) tesisini kurarak üretime
başladı. 2000 personel ve 175.000 m2
kapal› alanla ülkemizin 500 büyük kuruluşundan biridir.
YAYIN KURULU

BİTİGEN, GALİP
Asker, millî futbol hakemi (P›narbaş›/Cinliyurt, 1955–). Hava Teknik Okulunu bitirerek astsubay oldu. Kayseri 12.
Hava Ulaşt›rma Ana Üst Komutanl›ğ›nda göreve başlad› (1975). Öğrenciliği s›ras›nda okul tak›m›nda futbol oynad›. Kayseri’de aç›lan hakem kursunu bitirdi
(1979). S›navlara kat›larak C Klasman
Hakemliğini kazand›. 3 ve 2. ligde maçlar
yönetti. 1989 y›l›nda şimdiki ad› Süper
Lig olan 1. Lig Hakemliğine yükseldi.
Anadolu Üniversitesi ‹şletme Fakültesinde yüksek öğrenimini tamamlad›. Kayseri 2. Hava ‹kmal Bak›m Merkezinden
emekliye ayr›ld› (2002). Futbol Hakemleri ve Gözlemciliği Derneği genel sekreter yardımcılığı yaptı (2002-2004). ‹l
Gözlemci Kurulu Başkanl›ğ›na seçildi
(2005). Ayrıca Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Yönetim Kurulu
üyeliğine seçildi (2008). Bu görevlerini
sürdürmektedir.
EMİR KALKAN

BİZANS DÖNEMİ
Roma ‹mparatorluğu’nun ikiye ayr›lmas›nda sonra Kayseri Yöresi Doğu Roma
(Bizans) s›n›rlar› içinde kald›. 608’de Sasani hükümdar› II. Hüsrev, Bizans’taki
Maviler-Yeşiller çat›şmas›ndan yararlanarak Bizans topraklar›na girdi ve Kayseri’yi ele geçirdi. Bu sald›r› Bizans’ta büyük kargaşaya yol açt› ve imparator Fokas devrildi. Yerine geçen Herakleios, askeri güçleri yeniden örgütledi ve 611’de
Sasaniler’i Kayseri’den kovdu. Heraklei-

os, 623’te ‹ranl›lara karş› daha düzenli
bir askeri harekete girişti. Kapadokya’dan ç›k›p Aras Irmağ›’n› da aşarak, Sasaniler’in başkenti Gence’yi ele geçirdi.
626’da yeniden toparlanan Sasaniler, Bizans’›n bat›da Avar bask›s› alt›nda olmas›ndan yararlanarak, Orta Anadolu’ya
girdiler. Kayseri ayn› y›l düştü ve ‹ranl›lar
Kalkhedon (Kad›köy) k›y›s›na dek ilerlediler.
Sasani Devleti’nin Halife Ömer’ce y›k›ld›ğ› dönemi (642) izle yen y›llarda,
647’de Orta Anadolu bu kez Arap-Emevi
Devleti’nin istilas›na uğrad›. Araplar›n
bask›s› uzun y›llar sürdü. 709’da Kapadokya’daki Tyana Kalesini ele geçiren
Araplar, hemen hiçbir Bizans direnişi ile
karş›laşmadan, ertesi y›l, ‹stanbul’un
Anadolu yakas›na dek geldiler. Araplar,
askeri gücünü yitiren Bizanslıların topraklar›na hemen hemen her y›l sald›r›lar
düzenlediler. Nitekim, 726’da Kayseri
kenti tamamen Araplar eline geçti. Bizans, Araplara ancak Armenia-Kafkasya
Bölgesi’ne yerleşmekte olan Hazarlar›n
yard›m›yla karş› koyabiliyorlard›.
IX. yüzy›l›n baş›nda, Bizans yönetimi Kapadokya Themas›’n›n yönetimini askeri
valiliğe dönüştürdü. Themalar›n askeri
valileri olan “Strategos”lar›n yetkileri,
özellikle Kayseri bölgesinde art›r›ld›. Bizans merkeziyetçi yönetiminin giderek
kat›laşt›ğ› X. yüzy›lda al›nan ekonomik
önlemlerin etkileri Kayseri’de de görüldü. Bu yönetsel reformlar yan›nda ordusunu da geliştiren Bizans Devleti, Araplara karş› önemli başar›lar kazand›. Bu
başar›larda büyük pay› olan ünlü komutan Nikeforos Fokas, 963’te kendisini
Kayseri’de imparator ilan etti. Ard›ndan
Kilikya topraklar›na giren Fokas, 965’te
Çukurova ve Tarsus bölgelerini de Bizans topraklar›na katt›.
1040 y›llar›nda Selçuklu Türkleri, Anadolu’ya girdi ve 1071 y›l›nda Romanos
Diogenes’in Alparslan’a yenilmesiyle yeni bir dönem başlad›. 1075 y›l›nda Süleyman Şah, İznik’i başkent yapt›. 1082’de
Kayseri de Danişmend Gazi tarafından
Türklerin eline geçti. Bizansl›lar›n iç bölgeleri yeniden ele geçirme çabalar› Sul-
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tan II. K›l›çarslan taraf›ndan 1176 y›l›nda
‹mparator I. Manuel’i Miryakefalon Savaş›’nda büyük bir yenilgiye uğratmas› ile
sonuçsuz kald›. Selçuklu Türklerinin yönetim ve din politikalar›ndaki hür yaklaş›mlar›yla H›ristiyanlar dinlerini serbestçe yaşad›. Bizans Döneminde ÜrgüpGöreme vadisinde peribacaları içerilerinde yapılan kaya içi kiliseleri ve yeraltı
iskânı, Kayseri’nin aynı yapıdaki Soğanlı
ve Erdemli vadisinde devam ettirilmiştir.
Yine VII. Yüzyıl ortalarında İmparator
Justinianus geniş bir alanı içine alan
Kayseri Kalesi’ni daraltmış ve kuzeydoğu
köşesinde bir iç kale meydana getirmiştir.
Kaynak: Yurt Ansiklopedisi, Kayseri Maddesi,
C. 7, 1982-1983, s. 4692; Nihal Karakaya, Bizans
Dönemi, Bas›lmam›ş makale; Procope, De
Aedificiis, C. 5, s. 4-7.
YAYIN KURULU

Hasan Sami Bolak

BOKS
Kayseri’de boks sporunun resmî olmayan geçmişi eskilere dayan›r. Çeşitli
okullarda özellikle Kayseri Lisesi ve Ticaret Lisesi bünyesinde yapılan boks müsabakaları vardı. ‹lk resmî kulüp 22 Aral›k 1970 tarihinde Erkiletspor bünyesinde oluşturuldu. ‹limizin en başar›l› isimleri aras›nda 2006 y›l›nda vefat eden
Merhum Celal Sandal* ile birlikte, Ali
Hasetçi*, Fatih Töme, Mehmet Gürgen,
2004 Atina Olimpiyat Oyunlar›’nda Gümüş Madalya kazanan Millî Boksör Atagün Yalç›nkaya*, Kayseri’nin gururu olan
sporcuları aras›nda dikkat çekmektedir.
Celal Sandal’›n Türkiye Şampiyonluğu, 5
Balkan Şampiyonluğu, 1 Avrupa Üçüncü-

2004 Atina Olimpiyat Oyunlarıʼnda gümüş madalya
kazanan millî boksör Atagün Yalçınkaya.

Kayseriʼde bir boks müsabakasından görünüm

lüğü, 1 Akdeniz Oyunlar› Şampiyonluğu
ve Olimpiyat Dördüncülüğü dereceleri
vard›r. Millî Tak›m Antrenörü Mustafa
Ünal’›n katk›lar› boks sporunun Kayseri’de gelişmesine büyük katk› sağladı. Ayr›ca uluslararas› platformda boks hakemi
olarak Garip Erkuyumcu’nun* başar›lar›
da dikkat çekmektedir. Boks ‹l Temsilcisi
Mustafa Demirel ve Boks Federasyonu
Yönetim Kurulu Üyesi ve Millî Boksör
Faruk Hasetçi* boks sporunun gelişmesi
için çaba harcamaktad›rlar. Kaskisporun
büyük destek ve katk› sağlad›ğ› boksta 86
kiloda Yusuf Aç›k, 70 kiloda Bilal Bayram; genç boksörlerden 48 kiloda Ermek
Siyalhan ve 44 kiloda Zeki Uysal boksta
ümit vadeden yeni isimler aras›nda dikkat çekmektedir.
MUSTAFA CENGİZ

BOLAK, HASAN SAMİ
Gazeteci (Kayseri, 1942–). ‹lk, orta ve lise
öğrenimini Kayseri’de yapt›. Ankara ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisini bitirdi.
Mesleğe Yeni ‹stanbul gazetesinin Kayseri muhabirliğini yaparak başlad› (1961).
Millî Ülkü, Yeni Sabah, Orta Doğu, Millet ve Erciyes gazetelerini ç›kard›. Damla,
Spor Kayseri, Kurultay ve Sel dergilerini
yay›mlad›. Kayseri’de yay›n hayat›n› sürdüren günlük Erciyes Gazetesi’nin sahibi
ve başyazar›d›r. Ayn› zamanda şair, radyo ve televizyon program yap›mc›s› olan
Bolak, Wikipedia Ansiklopesi’nin, Türkçe, Almanca ve Azeri dillerinde editörlüğünü yapmaktad›r. Sürekli Bas›n Kart›
sahibidir. Evli ve 2 çocuk babas›d›r.
Eseri: Mavi Gömlekliler
YAYIN KURULU
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BOMBA
Pazartesi günleri ç›kan haftal›k siyasi gazetedir. Sahibi ve Müdürü Turgut Göğer’dir. Fiyat› beş kuruştur. Hâkimiyet
Bas›mevinde bas›ldı. ‹lk say›s› 29 Haziran 1953’te ç›ktı. Gazete iki say› ç›kt›ktan
sonra kapandı.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 82
YAYIN KURULU

BOR, DOĞAN
Öğretim üyesi, yüksek fizik mühendisi
(Kayseri, 7 Nisan 1953–). Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Yüksek Mühendisliği Bölümünü bitirdi (1974). Ayn›
bölümde yüksek lisans›n› tamamlad›
(1976). Ankara Nükleer Araşt›rma ve Eğitim Merkezinde yar› iletken detektörler
ve vakum tekniği üzerine çal›şmalar yapt›
(1976-1978). UAEA Bursu ve UCI-ABD
doktora çal›şmas›ndan (1982-1984) sonra
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Güvenliği Dairesi ve Nükleer Araşt›rma ve Eğitim Merkezinde nükleer t›p ve
diagnostik radyoloji konular›nda kurumun bilimsel dan›şmanl›ğ›n› yapt› (19841992). Beşevler Yerleşkesi’nde, Türkiye
K›z›lay Derneği ve Sağl›k Bakanl›ğ›n›n da
katk›lar›yla bir Medikal Fizik Laboratuvar› kurulmas›na önayak oldu. Daha sonra
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Araşt›rma Geliştirme ve Koordinasyon Daire
Başkanl›ğ›na getirildi ve bu görevi yürüttü (1992-1996). Ankara Üniversitesi Fen
Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümünde
öğretim üyeliği yapt› (1998-2006). Nükleer Fizik dal›nda profesör oldu (2000)
ve Nükleer Fizik Anabilim Dal› Başkan›
oldu. Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne getirildi
(2006). Evli ve bir çocuk babas›d›r.

miş bulunan türbesi, burada bulunan eski bir mezarl›k içindedir. Mezar›nda bulunan mezar taşlar›nda da herhangi bir
yaz› bulunmamaktad›r. Köylüler türbe
çevresindeki, geniş bir alan›n onun dergâh›na ait olduğunu söylemektedirler.
Esasen köy türbe yak›n›ndaki bir vadide
bulunan eski yerinden tepede bulunan
bugünkü yerine taş›nmıştır.
Osmanl› dönemi 1500 ve 1584 tarihli vak›f tahrirlerinde “Vakf-› Zaviye-i Bostanc› Çelebi” olarak tahriri yap›lm›ş bulunan
Bostanc› Çelebi Zaviyesi (Tekke)’nin gelir kaynağ› olan arazinin “Ambar Viran›
Mezras› (ekinliği)’n›n ve K›z›l›rmak kenar›ndaki Boyal› Mezras› veya Köyü” olduğu kay›tl›d›r. Ambar Viran›, bugünkü
şehrin Ambar arazisidir. K›z›l›rmak kenar›nda olarak belirtilen Boyal› Köyü’nün ise bugünkü Küllü Köyü olduğu anlaş›lmaktad›r. Gerçekten Ambar’da büyük bir arazi Bostanc› Çelebi vakf›na ait
iken son zamanlarda yanl›ş olarak, oradaki Kara Mustafa Paşa vak›f arazisi ile
birlikte kadastro tespiti ve mahkeme karar› ile maliye hazinesine yaz›lm›şt›r. Vak›f evlad›ndan Bayram Mazmanoğlu bu
hususta vakf› kurtarmak için çal›şm›ş ise
de başar›l› olamam›şt›r. Küllü Köyü’nde
de bugün vakfa ait kay›tl› herhangi bir
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BOSTANCI BABA (ÇELEBİ) VE
ZAVİYESİ
Kayseri’de türbesi bulunan velilerdendir.
Hayat› hakk›nda hiçbir tarihî malumat
bulunmamaktad›r. Mezar› ve şimdi y›k›lm›ş bulunan zaviyesi Kayseri merkez
Küllü (Küllüce) Köyü’nde, K›z›l›rmak
kenar›ndad›r. Yak›n zamanlarda yenilen-

Bostancı Baba Türbesi ve soyundan
Kâzım Okat

BOS

/ 259

260 /

BOS

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

arazi kalmam›şt›r. Vakf›n 1500 tarihli yaz›m›nda meşihat›n (zaviye şeyhliğinin)
Bostanc› Çelebi evlad›ndan Elvan Çelebi
veresesine ait olduğu ve halen Mevlânâ
Cemal taraf›ndan tasarruf edildiği kay›tl›d›r.
XIII. veya XIV. yüzy›lda yaşad›ğ› tahmin
edilen Bostanc› Çelebi hakk›nda Hac›
Bektaş-› Veli menk›belerinde bahis bulunmaktad›r. Buna göre s›k s›k Hız›r A.S.
ile buluşan Hac› Bektaş-› Veli bir gün
Kayseri’nin yukar› taraf›ndaki Seykalan
(kay›tlarda yanl›ş olarak Saklan olarak
okunmuştur) Kalesi’nin (bu kale kal›nt›s›
halen mevcuttur ve Fatih’le Karamanoğlu Pîr Ahmed aras›ndaki anlaşmaya konu
olmuştur) bat›s›nda (vak›f arazisinin bulunduğu Ambar’da) H›z›r Aleyhi’sselam
ile buluşur. Orada bir kişinin kavun ektiğini görürler (Ambar arazisi bugüne kadar kavunlar› ile meşhurdur). Önce Hac›
Bektaş-› Veli sonra H›z›r A.S., as›l ad› Bahaeddin Çelebi olan bostan eken zata
“Kardeş, bostandan bir kavun kopar›p
getir de yiyelim” derler. Bostan sahibi Bahaeddin Çelebi de “baş üstüne, inşallah
olunca getiririm” deyince, bunlar, belki
olmuştur, bir dolaş ta bak” derler. Bahaeddin Çelebi “Bir bakay›m” deyip bostana girdiğinde burnuna kavun kokusu gelir. Yeni ektiği bostan mahsul vermiştir.
Bunlardan ikisini kopar›p birini H›z›r
A.S.’a, diğerini Hac› Bektaş-› Veli’ye verir. Böylece Hac› Bektaş-› Veli Bahaeddin Çelebi’ye himmet eder ve onu velilik

mertebesine ulaşt›r›r. Bahaeddin Çelebi’nin ad› da bundan böyle Bostanc› Baba olur ve birçok kerametler gösterir.
Kaynakça: Yasemin Demircan Öz›rmak, Tahrir
ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vak›flar›,
Kayseri 1992, s. 31; ‹slam Âlimleri Ansiklopedisi, C. 10, s. 131.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

BOYACI KAPISI
Kayseri’nin Bizans döneminde oluşan
D›ş Kale kap›lar›ndan biri olup Türkler
zaman›nda bu ismi alm›şt›r. Kalenin diğer kap›lar› Meydan Kap›s›*, Yeni Kap›*,
Sivas Kap›s›* ve Kiçi Kap›’dır*. MS 242
y›l›nda Roma ‹mparatoru III. Gordianus
zaman›nda, çok geniş alanlar› içine alacak şekilde, üst üste çift kemerli olarak
inşa edilmiş bulunan Kayseri surlar›, bak›m›n›n zorluğu sebebiyle VI. yüzy›lda
Bizans ‹mparatoru Justinianus zaman›nda daralt›lm›ş, İç Kale de, oluşturularak
surlar bugünkü bildiğimiz plana kavuşturulmuştur. Türkler zaman›nda yap›lan
Yoğun Burç’tan* Kiçi Kap›’ya, oradan da
Boyac› Kap›s›’na uğrayarak Düvenönü’ye* ulaşan, üçgen kesitli burçlu bu Bizans surlar› üzerindeki kap›, orijinalliğini
muhafaza ederek zaman›m›za ulaşm›ş
tek kale kap›s› idi. Maalesef Kayseri Belediyesince 1965’li y›llarda, hiç sebep yokken, burada imar parseli oluşturmak gayesiyle zaman›n Müze ‹daresinin bütün
mücadelesine rağmen bir gece kaçak y›k›l›p ortadan kald›r›ldı. Üst üste çifte kemerli olarak düzenlenmiş bulunan kap›n›n resmi Albert Gabriel’in* Kayseri
An›tlar› ile ilgili eserinde kalm›şt›r. Tarih
boyunca olduğu gibi hâlâ bulunduğu
semt “Boyac› Kap›s›” olarak an›l›r ve
çevresi eskiden beri bir ticaret alan›d›r.
Resminden istifade edilerek bugün yeniden yerinde inşa edilebilir.
Kaynakça: Mehmet Çay›rdağ, Kayseri Şehrinin
Kuruluş Yeri ve Kalesinin Tarihi Değişimi, Kayseri Müzesi Y›ll›ğ›, S. 1, Kayseri 1987, s. 33-47;
Albert Gabriel, Monuments Ture’s D’Anatolie,
Kayseri-Niğde, Paris 1931 (Kitab›n Kayseri bölümü, Kayseri Türk An›tlar› ismi ile 1954 y›l›nda
Kayseri Lisesi Tarih Öğretmeni Ahmet Akif Tütenk taraf›ndan tercüme edilmiştir).

Boyacı Kapısı (A. Gabriel)
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BOYACILIK
Anadolu’da XVI. yüzy›ldan itibaren bulunan belli başl› boyahanelerden biri Kayseri Boyahanesidir. Burada hem boya
üretilmekte hem de kumaş (ipek, yün, pamuk, keten vs.) ve ip (yün veya pamuk)
boyanmaktayd›. Kayseri d›ş›nda Tokat,
Ankara, Bursa, Çorum, Kütahya, Adana,
Maraş, Antep boyahaneleri, yüksek gelire
sahip boyahane merkezleriydi.
Boyama işleminin yap›ld›ğ› bu boyahanelere “masbağa”; bu işle uğraşan boyac›lara da “sebbağ” denilmekteydi. Boyahaneler, Osmanl› sosyal yap›s› içinde
binlerce hanenin geçimini temin ettiği
yerler olduğu kadar, devlet bütçesi aç›s›ndan da önemli vergi kaynağ› olarak
önem arz etmekteydi. Büyük boyahanelerden “boyahane” ad›yla örfi vergi türünden vergi al›n›rd›. Bu itibarla boyahane terimi kimi zaman gerçek bir iş yeri,
kimi zaman da bir mali birim karş›l›ğ› olarak kullan›lm›şt›r. Kayseri ve diğer büyük
boyahanelerde muhtelif bitkilerden değişik renkler elde edilir ve elde edilen bu tabii boyalarla her tür ip (yün), kumaş ve deri boyan›rd›. K›rm›z› renk için kökboya,
mavi renk için daha çok ithal edilen çivit;
sar› renk için cehri* ve alacehri denilen
bitkilerden bunlar›n yan› s›ra maz›, palamut, ceviz vs. bitkilerden faydalan›l›rd›.
Bu bitkilerden cehri ve alacehrinin, Kayseri ve civar›nda bol miktarda yetiştirilmesi Kayseri’de boyac›l›ğ›n ve boyahanenin büyük çapta faaliyet göstermesinin temel nedeni olmuştu. Elde edilen sar› boya, ipekli ve pamuklu kumaş dokumas›nda kullan›l›rd›. Cehri, özel sarı rengi ile
Kayseri’de özellikle derilerin boyanmasında kullanılırdı. Bununla boyanan deriye “sarı sahtiyan” denilirdi ve çok meşhurdu. Cehri ayrıca kimyasal özelliği nedeniyle diğer boyalara katılarak bu boyaların sabitlenmesi ve uzun ömürlü olması sağlanırdı. Bu boyan›n başl›ca al›c›s› ‹ngilizlerdi. Cehrinin üretim kapasitesini
göstermesi aç›s›ndan XIX. yüzy›l›n ilk yar›s›ndaki rakam önemli bir göstergedir.
Zira 1840’larda Kayseri ve civar›nda 450
ton cehri yetiştirildiği kay›tlardan tespit
edilmiştir. 1843 tarihli Kayseri Temettuat

kay›tlar›nda da yüzlerce ailenin cehrilik
sahibi olduğu görülmektedir. Öyle anlaş›l›yor ki, Sanayi Devrimi’nden sonra bile
Kayseri’deki cehri yetiştiriciliği önemini
korudu. ‹ngiltere, bu bitkinin en önemli
al›c›lar›ndan biri olduğu için Kayseri’de
bir konsolosluk dahi açtı.
Sanayi Devrimi’nden sonra, tabii boyalar›n üretildiği boyahaneler önemini yitirdi.
Ancak, bu döneme gelinceye kadar ve bilhassa XVI ve XVII. yüzy›llarda yüksek gelirli ve geniş iş hacmine sahip boyahaneler
bulunmaktayd›. Vergi kay›tlar›ndan ve
mahkeme kay›tlar›ndan bunu tespit etmek mümkündür. Bu dönemde yüksek
gelirli boyahanelerden olan Kayseri Boyahanesinin geliri, Kayseri Sancağ›’n›n
bağl› bulunduğu Karaman Beylerbeyi’ne
tahsis edilmiş hass›n bir k›sm›n› oluşturmaktayd›. Bu miktar Kayseri Kad›s›’n›n
makam›nda teslim edilip kaydedildiğinden, boyahanenin y›ll›k geliri ve değerinin
hesaplanmas› ya da en az›ndan tahmin
edilmesi mümkün olmuştur. Bu verilere
göre 1585’te 111.000 akçe olan Kayseri
Boyahanesinin geliri, 1592-93’te 130.000
akçe iken 1608-09’da önemli bir düşüş
gösterdi (36.000’den az), 1637’den
1656’ya kadar sabit (64.000 akçe) kaldı.
Bu haliyle Kayseri Boyahanesi Siverek,
Antep, Ankara boyahaneleri ölçeğinde
görünmektedir. Söz konusu boyahanenin faaliyetleri Osmanl› sosyal ve ekonomik dengelerine bağl› olarak değişti. Mesela XVII. yüzy›l›n başlar›nda yaşanan
Celâlî ‹syanlar›*, ticaret yollar›n›n güvenliğini büyük ölçüde bozduğundan Kayseri’de al›n›p sat›ld›ğ› bilinen Adana pamuğunun getirilmesinde aksakl›klara sebep
oldu ve bu da Kayseri Boyahanesi’nin gelirlerini ciddi ölçüde azalttı. Ayr›ca boyahanede boya s›k›nt›s› da çekilmiş olmal›d›r. Yine bu karmaşa sebebiyle olsa gerek
1608-1609’da boyahane k›sa süreli kapandı. 1637’den sonra boyahanenin gelirinin sabit görünmesi, faaliyetinin ve gelirinin bu düzeyde kald›ğ›n›n göstergesi olmasa gerektir. Zira bu tarihten itibaren
Kayseri Boyahanesinin geliri, vak›f hâline dönüştürüldü. XVIII. yüzy›la gelindiğinde Bursa, Tokat, Amasya, Giresun ve
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Anadolu’nun çeşitli yerlerinden ipek dokumalar›n yan› s›ra Kayseri’den de boyanm›ş kumaş›n bölgesel, bölgeleraras›
ve uluslararas› ticarette önemli yer ald›ğ›
görülmektedir. Bütün bu verilerle birlikte
Kayseri’de boyac›l›ğ›n ne ölçüde önemli
yer tuttuğunun bir ifadesi de Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde, Kayseri’ye
ilişkin olarak belirtilen “Boyac› Kap›” adl› yerleşim yerinin bulunmas›d›r. Bu adla
bir semtin bulunuyor olmas›, Kayseri’de
hem boyahanenin önemine hem de boyac›l›kla iştigal edenlerin çokluğuna delil
olarak değerlendirilmektedir.
Kaynakça: Adem Önal, Cehri (Rhamnus Tinctoria) ile Yün Boyama Metodlar›n›n ve Renk Özelliklerinin Geliştirilmesi, (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri
1998; Bruce McGowan, “Ayanlar Çağ› 16991812”, Osmanl› ‹mparatorluğunun Ekonomik ve
Sosyal Tarihi, (edit. Halil ‹nalc›k-Donalt Quataert), çev. Ayşe Berktay, ‹stanbul 2004, Eren Yay.,
II. 827-828; Hüseyin Benli, “Kayseri ‹li Develi ‹lçesi Ş›hl› Kasabas› Doğal Boyamac›l›ğ›”, Develi;
Jennings, R. C., “Firearms, Bandits, and GunControl: Some Evidence on Ottoman Policy Towards Firearms in the Possession of Reaya, from
Judicial Records of Kayseri, 1600-1627”, Archivum Ottomanicum, 6 (1980), s. 339-358; Jennings, R. C., “Loans and Credit in Early 17th Century Ottoman Judicial Records-The Sharia Court
of Anatolian Kayseri”, JESHO, 16 (1973), s. 168216; Jennings, R. C., “ZIMMIS (Non-Muslims) in
Early 17th Century Ottoman Judicial Records:
The Sharia Court of Anatolian Kayseri”, JESHO,
21 (1978), s. 225-293; Mehmet Canatar, “Osmanl›larda Bitkisel Boya Sanayi ve Boyahaneler Üzerine”, Osmanl› Araşt›rmalar›, C. XVIII; Mehmet
‹pşirli, “Kayseri” mad., D‹A, Ankara 2002, C 25;
Mehmet Somuncu, “Cehri Üretimi ve Ticaretinin
19. Yüzy›lda Kayseri Ekonomisindeki Önemi”,
EÜ‹‹BFD, (Ocak-Haziran 2004), S 22; Mübahat
Kütükoğlu, Osmanl› Devleti ve Medeniyeti Tarihi, (Ed. E. ‹hsanoğlu), ‹stanbul 1984; Ronald Jennings, “Urban Polulation in Anatolia In The Sixteenth Century: A Study of Kayseri, Karaman,
Amasya, Trabzon and Erzurum”, IJMES VII
(1976); Ruhiye Sümer, “Boyac›l›k Hakk›nda Bilgi”, Mesleki ve Teknik Öğretim, 16 (1987); Sura›ya Faroqhi, Osmanl›da Kentler Ve Kentliler, 3.
Bask›, Tarih Vakf› Yurt Yay., ‹stanbul 2000; Suraiya Faroqhi, “Mohair Manufacture and Mohair
Workshops in Seventeenth Century Ankara”,
Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan’a Armağan, ‹stanbul Üniv. ‹ktisat Fakültesi Mecmuas›, 41 (1985), S
1-4; Tuncer Baykara, Osmanl›larda Medeniyet
Kavram› ve Ondokuzuncu Yüzy›la Dair Araşt›r-

malar, Akademi Kitabevi, ‹zmir 1992; M. Ali Kağ›tç›, “Boya”, ‹ktisat ve Ticaret Ansiklopedisi, ‹stanbul 1948, C. III; Turhan Baytop, Türkçe Bitki
Adlar› Sözlüğü, TDK Yay., Ankara 1994; Uygur
Kocabaşoğlu, Kayseri Sancağ› Hakk›nda Teğmen
Bennet Taraf›ndan Haz›rlanan Genel Rapor
(1880), Kayseri Ticaret Odas› Yay›nlar›, Kayseri
1996; Uygur Kocabaşoğlu-Muray Uluğtekin, Salnamelerde Kayseri, Kayseri Ticaret Odas› Yay›nlar›, Kayseri 1998.
ŞENNUR ŞENEL

BOYACIOĞLU ÜSTAD ABDİ VAKFI
Kayseri’de 1544 y›l›nda tesis edilmiş bir
vak›f olup bir k›s›m gelirler Zeynelabidin
Zaviyesine tahsis edilmiştir. Vâk›f vakfiyesinde, Kayseri Merkez Kapan Han› (sonradan Pamuk Han›* ismini alm›şt›r, bugün
Camiikebir Mahallesi’nde onar›ma muhtaç halde mevcuttur) Mahallesinde Mirzabey Kervansaray› (bu kervansaray ve yapt›ran› bilmemekteyiz) yan›ndaki bir büyük
evi, çocuklara Kur’an öğretilmesi ve öğreten muallimlerin kalmalar› için; Kayseri
köylerinden Salkuma (değiştirilen yeni
ad› Gürp›nar) Köyü’ndeki Sultan Ahmed
(Kad› Burhaneddin Ahmed olabilir) Değirmeni’ni, Talas alt›nda ve Germir Köyü’nün yak›n›nda Kenas’ta ortaya ç›kan ve
şehre üç koldan gelen ve şehirdeki bir k›s›m çeşme ve su kanallar›n› destekleyen
sular›; şehir içinde Cans›z Kervansaray›
önündeki iki dükkân›; misafirler için bir
evi, şeyhler için başka bir evi, Zeynelabidin Türbesi* yak›ndaki mescidi (y›k›l›p
kaybolmuş), türbe çevresinde bir evi;
mescid hizas›nda duvar› nak›şl› kireçten
mamul (alç› süslemeli) bir çeşmeyi ve
Çardak diye meşhur Şeyh ‹brahim Mescidi civar›ndaki bir helay›, ‹mam Zeynelabidin Türbesi civar›nda bir bahçeyi, K›z›lcal› Çarş›s›nda bir dükkân›, şehir içinde iki
parça yeri, Akin Köyü’nde bir araziyi, şehir yak›n›nda Bulak mezras›n› ve Envârü’l-âş›kîn isimli kitab› vakfetmiştir.
Vâk›f, Zeynelabidin Türbesinin etraf›n›
çini ile süsleyip içerisine aba, sar›k, hal›,
kilim, kandil ve tekke için bak›r eşyalar
koymuştur. Hay›r şart› olarak vakfettiği
evlerde, Çardak ve Zeynelabidin mescidinde Kur’an okunmas› ve görevlilere
maaş ödenmesi, su yollar› ve helan›n bak›m›n›n yap›lmas› için tahsisler yapm›ş,
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mütevelliliği kendisine ve Hac› Hamza
(b.bkz.) evlad›na b›rakılm›şt›r.
Kaynakça: Mehmet Çay›rdağ, “Kayseri’de Kitabelerden XV ve XVI. Yüzy›llarda Yap›ld›ğ› Anlaş›lan ‹lk Osmanl› Yap›lar›”, Vak›flar Dergisi, S.
XIII, s. 557, 558.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

BOYDAK HOLDİNG
Boydak Holdingin temelleri 1957 y›l›nda
Kayseri’de bulunan küçük bir mobilya
atölyesinde at›lm›şt›r. Kuruluşundan bugüne kadar tüketicinin beklentilerini göz
önünde tutarak alternatif çözümler üretme çabas› içinde oldu. Kaliteli ve müşteri memnuniyetini esas alan üretim anlay›ş› ile yurt içi ve yurt d›ş›nda söz sahibi
marka konumundad›r. Kayseri’de başta
kanepe çeşitleri, oturma gruplar› ve diğer
ev mobilya ürünlerinin yan›nda haberleşme ve enerji kablolar›, fiber optik kablo üretimiyle birlikte 1000’in üzerinde
farkl› ürün imal edilmektedir. Holding;
mobilya başta olmak üzere lojistik, pazarlama, tekstil, kimya, bilişim ve finans
sektörünü de içine alan Merkez Çelik, ‹stikbal Mobilya, Bellona, ‹stikbal Regina
Mutfak ve Banyo, Deco Hal›, Anadolu
Finans ve Hes Kablo gibi toplam 29 şirketi bünyesinde bar›nd›rmaktad›r. Holding ayr›ca başta Avrupa ülkeleri olmak
üzere Amerika’daki iştirakleriyle de dünya pazar›nda 70’in üzerindeki ülkeye ihracat yapmaktad›r. AR-GE çal›şmalar›yla
hizmet verdiği alanlarda ürünlerini sürekli olarak geliştirmekte, ürün yelpazesini yenilemektedir. Bu gelişim ile birlikte
yeni yat›r›m alanlar› oluşmakta ve ülke
ekonomisine kazand›rd›ğ› döviz girdilerinde art›ş sağlanmaktad›r. Boydak ürünleri, dünya genelinde 5 bine yak›n sat›ş
noktas›nda tüketicilerin hizmetine sunulmaktad›r. “Sunset Global” markas›yla
ABD pazar›na giren Holding, ürettiği
mobilya ve tamamlay›c› ürünlerini modern pazarlama teknikleriyle dağ›tmaktad›r. Yurt sath›na yay›lan 2000 bayisi ve
yat›r›mlar›yla 12 bine yak›n mavi ve beyaz
yakal› çal›şana istihdam imkân› sağlamaktad›r. Ekonomide y›ll›k ciro ve istihdamla Türkiye’nin ilk 10 büyük kuruluşu
aras›nda yer alan Boydak Holding, bün-

yesinde yer alan 5 şirketiyle ‹stanbul Sanayi Odas›n›n aç›klad›ğ› “Türkiye’nin ‹lk
500 Sanayi Kuruluşu Araşt›rmas›”nda
yer almaktad›r. Kuruluş ve sahipleri ad›na Kayseri’de pek çok cami, okul ve hastane gibi hay›r hizmetleri vard›r.
Boydak Yönetim Kurulu Başkan› Hac›
Boydak 1960 Kayseri doğumludur. Ailesi ile birlikte 1961 y›l›nda Hac›lardan
Kayseri’ye taş›nd›. Gazi Paşa ‹lkokulundan mezun olduktan sonra Ayd›nl›kevler
Ortaokulunu bitirdi. Liseyi Kayseri Akşam Lisesinin ikinci s›n›f›nda okurken b›rakmak zorunda kald›. Babas›n›n yan›nda esnafl›ğa başlad›. Ticaret hayat›nda
dönüm noktas› olan 1981 y›l›n›n baş›nda,
amca oğullar›yla güç birliği yaparak, babas› H. Sami ve amcas› H. Mustafa Boydak’›n 1957 y›l›ndan beri sürdürdükleri
işletmenin baş›na geçti.
HES ve AFK Yönetim Kurulu Başkan›
Mustafa Boydak 1963 y›l› Kayseri doğumludur. ‹lk, orta ve lise öğrenimini
Kayseri’de tamamlad›. 1987 y›l›nda Muğla ‹şletmecilik Yüksek Okulundan mezun
oldu. ‹ş hayat›na mezun olduğu y›l HES
Kablo Bak›r Tesisinde üretim memuru
olarak başlad›. HES Topluluğu dağ›ld›ktan sonra, Gürdoğan Ailesi’yle birlikte
Boydak Grubu olarak HES markas›n›
1999 y›l›nda sat›n alarak, Kayseri’den
tüm dünyaya duyurdu. Kayseri Sanayi
Odas› Yönetim Kurulu Başkan›d›r.

Hacı Boydak

Kaynakça: www.boydak.com; İsmail İçer, Adını
Kayseri’den Alanlar, Kayseri Zambak Yayınları,
Kayseri 2004.
CİHAD ŞAHİNOĞLU

BOZATLI PAŞA CAMİİ
Melikgazi İlçesi, Bozatl› Paşa Mahallesi,

Bozatlı Paşa Camii (C. Arslan)

Mustafa Boydak

/ 263

264 /

BOZ

Bozatlı Paşa Camii planı
(N. Sanlı)

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

Altay Sokak’tad›r. Yap›n›n plan›, malzemesi, minber minaresi dikkate al›nd›ğ›nda XIX. yüzy›l ortas›nda ve sonlar›nda yap›lan mescitlerle olan benzerliği dolay›s›yla XIX. yüzy›l sonlar›nda yap›ld›ğ› tahmin edilmektedir. Caminin inşa kitabesi
mevcut değildir. Kayseri, Bozatl› Paşa
Mahallesi’nde bulunan yap›n›n kesin bir
delile dayanmasa da giriş cephesindeki
inşa tabelas›nda 1837 tarihi geçmektedir.
Cami d›ştan d›şa 10,30 x 11,20 m ebad›nda bir iç mekân ve doğusunda ona bağl›
(d›ştan d›şa 6,90 x 7,90 m ölçülerindeki)
bir avludan oluşur. Caminin yap›lan onar›mlarda asli şeklini kaybettiği düşünülmektedir. Harime avlunun kuzey bat›s›na
kayd›r›lan kemerli kap›dan girilmektedir.
Caminin harimi kareye yak›n bir mekând›r. Doğu ve kuzey cephelerinde birer,
güneyinde ise ikişer pencere bulunmaktad›r. Bu pencereler üst seviyededir. Harime girişin hemen sağ›ndan on üç-on
dört basamakl› diğer bir merdivenle cami
içindeki mahfile ç›k›l›r. Mahfil, iki yuvarlak sütunla taş›nmaktad›r. Mescidin mermer mihrab›, minberi ve kürsüsü vard›r.
Yak›n bir tarihte yap›lan onar›mlar s›ras›nda bunlar yenilenmiştir. Mescidin orijinal mihrab› ve minberi hakk›nda hiçbir
bilgimiz bulunmamaktad›r. Caminin
mihrab› (Kayseri’nin bu y›llarda yap›lan
veya tamir gören camilerindeki gibi ayn›
karakterde) bozuk bir celi sülüsle yaz›lm›ş “Küllemâ dehale aleyhâ...” ayeti bulunmaktad›r.
Bozatl› Paşa Camii’nin orijinali; taş duvarl›, üstü direkle taş›nan toprak daml›
bir yap› şeklinde olmal›d›r. Cami, Kayseri mescitlerinin genelinde olduğu gibi
çok sadedir ve moloz taş malzeme kullan›ld›ğ› görülmektedir. Üst örtüsü y›k›lan
yap› sonradan betonla yenilenerek üzerine k›rma çat› konulmuştur.
Yap›yla ilgili, H 1069/M 1658 tarihli
Kayseri Şer’iyye Sicil Defteri’ndeki 349
nolu belgede, Kayseri’de Bozatl› Mahallesi’nde vaki Mescid-i Şerif imam› olan
Veli’nin daima ticaretle uğraş›p hizmetini
terk ettiği için görevinden al›n›p yerine
Hüseyin’in gönderildiğine dair bilgi; H
1288-90-M 1871/73 tarihli Kayseri Şer’iy-

ye Sicil Defteri’ndeki 26 nolu belgede,
Bozatl› Mahallesi sakinlerinden Molla
oğlu Ömer Efendi’nin ayn› mahallede
bulunan Müfti Çeşmesi ve Cami-i Şerif
Vakf›n›n çeşitli nakitlerinin mütevellisi
olarak görevlendirilmesine dair maruz
belgesi hakk›nda bilgi yer almaktad›r.
Kaynakça: Beyhan Bayat, 70/2 Numaral› Kayseri Şer’iyye Sicili, H 1069 (M 1658), (Bas›lmam›ş
Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Tarih Bölümü, Kayseri, 1999, s. 3940; Dilek Atmaca, 225 Numaral› Kayseri Şer’iyye Sicili, H 1288 (90-M 1871/73), (Bas›lmam›ş
Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 1999; Özkeçeci, Cami ve Mescitler, s. 170.
CELİL ARSLAN

BOZATLIPAŞA MAHALLESİ
“Bozatl›” K›n›k Türkmenlerine mensup
bir boyun ad›d›r. XVI. yüzy›lda Selimlü,
Döğerlü, ‹yicir ve Bayram Hac›l› cemaatlerinin teşkil ettikleri “Bozatlu” Nahiyesi,
ad›n› bu Türkmen boyundan aldı. Şehirde XVI. yüzy›l başlar›nda “Bozatl› Mescidi” olarak büyük bir mahallenin varl›ğ›
biliniyordu. XIX. yüzy›l başlar›nda Hasan
Bey Cemaati, Paşa Cemaati, Kabasakal
Cemaati, Kilecioğlu Cemaati gibi dört
cemaatten teşekkül eden “Bozatl›” Mahallesi bu asr›n sonlar›nda 103 hane nüfusa sahip “Bozatl›paşa” Mahallesi olarak kay›tlarda geçiyordu. Mandakarn›
Sokağ›’nda bulunan Hac›mehmet Çeşmesi* (Kaptan-ı Derya Kayserili Ahmet
Paşa tarafından yenilenmiştir.) ile Paşacami Sokağ›’nda yer alan Paşa Cami ve
Mektebi, Mahalle’nin başl›ca kültürel
varl›klar›yd›.
Bu mahalle: Besceli, Musallaönü, Mandakarn›, Bozatl›, Güllük, Paşacami, Pelitli, Hurdac›, Solak Ç›kmaz›, Küçükkesen,
Akmazçeşme ve ‹sapaşa Sokaklar›’ndan
teşekkül etmişti. Bugün kay›tlarda bu adla bilinen bir mahalle yoktur.
Kaynakça: ‹nbaş›, 16.YBKayseri, s. 128; Çay›rdağ, KTA, s. 372; ‹smet Demir, Kayseri Temettuat Defteri, Kayseri 1998, s. 137; Cömert,
19.Y.Kayseri, s. 80.
HÜSEYİN CÖMERT

BOZATLIPAŞA NARLI MESCİDİ
Bozatl› Ha san Bey Mahallesi, Narl›
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Cami, No: 17. Tarihi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Cami Plan›: 7,34 x 12,52
m ebad›nda k›ble doğrultusunda dikdörtgen planl›, iki bölümlü bir mahalle mescididir.
Mescidin girişinde küçük bir avlu vard›r.
Kuzey yöndeki avlunun kap›s› düz lentodur. Harimin giriş kap›s› da kuzeydedir.
Sonradan beton at›lm›ş bulunan tavan›,
ahşap yast›klara basan dört adet ağaç kolon taş›r. Mihrap, minber ve kürsü yak›n
zamanlarda mermer yap›larak yenilenmiştir. Mescidin arka k›sm›ndaki iki ahşap kolonla desteklenerek inşa edilen ahşap mahfile, girişin hemen sağ›ndan ahşap merdivenle ç›k›lmaktad›r.
Mescidin doğu cephesi bir yapı ile kapatılmıştır. K›blede iki, bat›da üç büyük
penceresi vard›r. Kuzeyde ise giriş kap›s›n›n iki yan›nda küçük birer pencere,
sağdakinin üzerinde ayr›ca bir pencere
daha bulunur. Giriş kap›s›n›n solunda
küçük bir ahşap müezzin mahfeli yer al›r.
Büyük pencereler mazgal biçiminde içe
doğru aç›l›r.
Mihrap ve minber renkli mermerlerden
basit bir şekilde yap›lm›şt›r. Bozatl› Paşa
Narl› Mescidi minber minaresi, mescidin
avlu duvar›n›n kuzeybat› köşesinde inşa
edilmiştir. Dokuz basamakl› bir merdivenle minareye ç›k›lmaktad›r. Kesme taş
malzemeden inşa edilen minare, yerden
4,18 m yüksekliğindedir. Dört adet sekizgen gövdeli, kaidesi kare sütun üzerinde
yükselen minare zemini tamir s›ras›nda
betonla doldurulduğu için sütun kaideleri neredeyse görünmez olmuştur. Sütun
başl›klar› baklava dilimleriyle süslenmiştir. Sütunlar birer gergi çubuğuyla birbirine bağlanm›şt›r.
Kemer sivri “S” olup minare çat›s› ç›k›n-
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t›s›z düz silmedir. Kare biçiminde olan
petek bölümünün köşeleri pahlanarak
sekizgene dönüştürülmüştür. Peteğin
üzerinde küçük pencereler aç›lm›şt›r.
Buradan silmeli bileziklerle daralarak
külaha geçilir.
Sekizgen piramidal külah aşağ›dan yukar›ya doğru daralarak yükselmektedir.
Ucunda alemi bulunmamakla birlikte
onun bir kal›nt›s› olan yuvarlak demir
parças› göze çarpar.
‹ç mekânda süsleme yoktur. Ön cephe
d›ş›ndaki duvarlar moloz taş olduğu için
içerisi s›val›d›r. Ön cephenin iç mekândaki yüzü de kesme taş olarak b›rak›lm›şt›r. Üst döşeme ahşapt›r ve dört ahşap direkle taş›t›lm›şt›r.
Kaynakça: Esma Güleç, Kayseri Minareleri, (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2006;
Özkeçeci, Cami ve Mescitler, s. 26; Özkeçeci,
KCMM, s. 41-43.
CELİL ARSLAN

BOZCALI, ÖMER LÜTFİ
Cumhuriyet Senatosu Üyesi (Kayseri,
1913 - 25 Aral›k 2004). ‹lk, orta ve lise öğreniminin ard›ndan ‹ncesu İlçesi’nde
Tahsilat Müfettişi olarak memuriyet hayat›na başlad› (1935-1936). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu (1939). Devlet Demir Yollar› KayseriAnkara servisinde memur olarak çal›şt›.
Adalet Bakanl›ğ›na başvurusu üzerine ‹zmir Asliye 2. Hukuk Mahkemesi kâtip
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adayl›ğ›na verildi (1939). ‹zmir hâkim
adayl›ğ›na atand›ktan (1941) sonra Edremit hâkim yard›mc›s› olarak görevlendirildi (1943). Bu görevinden istifa etmek
suretiyle hâkimlikten ayr›ld› (1947). Bal›kesir Barosuna kaydolarak Burhaniye ve
Edremit’te avukatl›ğa başlad›. Daha sonra ‹zmir Barosuna geçerek serbest avukatl›ğ›n› sürdürdü (1954). 1961 Anayasas›’n›n yürürlüğe girmesinden sonra XII.
Dönem genel seçimlerinde Adalet Partisi
aday› olarak Cumhuriyet Senatosu ‹zmir
Üyeliğine seçildi (1961). Senato’da Anayasa, Adalet ve ‹ç işleri komisyonlar›nda
üye olarak çal›şt›. 2 Haziran 1968’deki
üçte bir yenileme seçimlerinde üyeliği
sona erdi. Meslek hayat›na ‹zmir’de avukatl›k yaparak devam etti (1988). Evli ve
beş çocuk babas›yd›.
Kaynakça: Çoker, (1961-1964), C. I. s. 295-296.
YAYIN KURULU

BOZDAĞ, ZEKERİYA
Ses ve saz sanatçısı (Kayseri/Bünyan,
1930–23 Ocak 1985) On dokuz yaş›nda
Nevşehir’in Hac›bektaş ‹lçesi’nden Meliha Han›m’la evlenen Zekeriya Bozdağ,
saza çok küçük yaşlarda başlay›p, k›sa
sürede yöre düğün ve eğlencelerinin aranan ismi oldu. K›vrak ve duygulu saz›, içli ve dokunakl› sesi ile dönemin bilinen
ve sevilen Orta Anadolu Türküleri’ni yorumlad›ğ› 45’lik plaklar›n›n önemli sat›ş
rakamlar›na ulaşmas›, şöhretin yan›nda
gurbeti de beraberinde getirdi ve sanatç›
ömrünün sonuna kadar kalacağ› Ankara’ya yerleşti.
Ankara’da bir taraftan düğün salonlar›nda ve gazinolarda, diğer taraftan ülke genelinde konserlerine devam ederken, yöresel özellik gösteren sanatç›lara ayr› bir
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önem veren Muzaffer Sar›sözen’in dikkatini çekti ve TRT Ankara Radyosu’nun
akitli (kaşeli) sanatç›lar› aras›nda yer aldı.
Ayda iki kere 15’er dakikal›k sürelerle s›n›rl› “bir solist” program›nda okuduğu
türküler Zekeriya Bozdağ’›n tüm yurtta
tan›nmas›n› sağladı.
Büyük şehir ve gazino ortam›, Bayram
Arac› başta olmak üzere dönemin popüler diğer ses ve saz sanatç›lar›nda olduğu
gibi, Zekeriya Bozdağ’da da yeni aray›şlara yol açarak, zaman›n, ortam›n ve şartlar›n gerektirdiği tarzda yeni besteler
yapmaya âdeta mecbur etti. Sözleri günümüz ünlü şairlerinden Abdurrahim
Karakoç’a ait “Unutmak kolay m› deme/Unutursun Mihriban›m/Oğlun k›z›n
olsun hele/ Unutursun Mihriban’›m” adl› türkü Zekeriya Bozdağ’›n ilk bestelerindendir.
TRT Repertuar›nda kendisinden derlenen “Ben Giderken Ekinleri Göğüdü”
adl› Kayseri türküsü ve Orta Anadolu yöresinin en yayg›n uzun havalar›ndan biri
olan “Küçükten Görmedim Ana Kucağ›”
ve “At›m Kalk Gidelim Haraphaneden”
adl› bozlaklar d›ş›nda türkü olmamas›,
Zekeriya Bozdağ’›n dağarc›ğ›nda yöre
türkülerinin bulunmad›ğ› ve kendisinin
kaynak kişi olma özelliğinin olmad›ğ› anlam›na gelmiyor. Notaya al›nmay› bekleyen 45’lik plaklarda kalm›ş kendisinin
derlediği ya da kaynak kişi olarak ilk defa
okuduğu çok say›da Kayseri türküsü olduğunu biliyoruz. Zekeriya Bozdağ 19651980 y›llar› aras›nda, özellikle Orta Anadolu Türküleri’ni okuduğu 45’lik plaklar›
en çok satan sanatç›lardan biri olarak,
dönemin hemen hemen tek şöhret arac›
olan devlet radyosu imkânlar›ndan ziyade, piyasa şartlar›nda şöhret olmuş bir
sanatç›d›r. Özel repertuar›nda daha çok
Ankara türküsünün bulunmas›, bir dönem saz çal›p türkü söyleyen herkesin
hayranl›k duyduğu Ankaral› usta sanatç›
Bayram Arac›’n›n etkisine bağlanabilir.
Vefat›ndan yaklaş›k on y›l kadar önce gittiği hac dönüşü profesyonel müzik hayat›n› noktalayarak, bir daha eline almamak üzere saz›n› duvara asan Zekeriya
Bozdağ, solo bağlama ile çal›p okuyan
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sanatç›lar kuşağ›n›n önemli isimlerinden
biridir.
Kaynakça: Kayseri ve Yöresi Halk Türküleri;
TRT Müzik Dairesi Arşivi; Mehmet Cihan ile
Görüşme (2002).
BAYRAM BİLGE TOKEL

BOZYEL, MUSTAFA
Müzisyen, diş hekimi (Kayseri, 1943–).
İlk ve orta eğitimini Kayseri’de tamamladı. İstanbul’da diş hekimliği eğitimi sırasında Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde
Emin Ongan’dan repertuar, usul ve tavır
dersleri aldı. Bu cemiyetin konserlerine
ve İstanbul Radyosu’nda yaptığı periyodik kayıtlarına katıldı. Diş hekimliği tahsilini tamamlayarak (1971) Kayseri’ye
döndü. Kendi muayenehanesinde hekimlik yaparken bir yandan da çeşitli
topluluk ve dernekler kurarak musiki faaliyetlerinde bulundu. 1985 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 1989 yılında da Melikgazi belediyesi bünyesinde
ku ru lan kon ser va tu ar la rın da ku ru cu
üyelik, Türk Musikisi Bölümü Başkanlığı, koro şefliği, repertuar ve nazariyat
hocalığı yaptı. Yönetimindeki koro ile
TRT ve mahallî televizyonlarda birçok
ya yın ger çek leş tir di. Kay se ri Kı zı lay
Hastanesi Diş Polikliniğinde diş hekimi
olarak çalışmaktadır.
Eserleri: Sebep Sensin Gönülde İhtilâle
adlı albüm (2008)
Kaynakça: Mustafa Bozyel, Sebep Sensin Gönülde İhtilâle (Müzik Albümü), Kocasinan Belediyesi Kültür Yayınları: 8 Kayseri 2008.
YAYIN KURULU

BÖLÜK/BELİK MAHALLESİ
Nuri Has Mahallesi’nin eski ad› Bölük
Mahallesi’dir. Nuri Has’›n buraya ilkokul
yapt›rmas›ndan sonra mahallenin ad› değiştirilmiştir.
Kaynakça: Yedekçioğlu, K.Ağz› Sözcükler II, s.
138.
HÜSEYİN CÖMERT

BÖRKÜ, MEHMET KAZIM
Öğretim üyesi, veteriner (Bünyan,
1958–). Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›
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Öğretim Üyesi. ‹lk, orta ve lise öğrenimini s›ras›yla Bünyan, ‹stanbul ve ‹zmir’de
tamamlad›. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden veteriner hekim olarak mezun oldu (1980). Bir y›l Bünyan’da, bir y›lda Erzurum’da Hükümet
Veteriner Hekimliği yapt›. Ard›ndan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ‹ç
Hastal›klar› Anabilim Dal›’na araşt›rma
görevlisi olarak girdi (1982). Daha sonra
doktor (1988), doçent (1991) ve profesör
oldu (1997). Evli ve iki çocuk babas›d›r.
YAYIN KURULU

BUĞELEK GAZETESİ
Cuma günleri ç›kan haftal›k mizah gazetesidir. ‹lk say›s› 1 Nisan 1960’ta ç›ktı.
Gerçek sahibi As›m Yahyabeyoğlu ise de
politik nedenlerle sahibi ve yaz› işleri
müdürü olarak Mehmet Karakimseli
gösterildi. Başl›ğ›n›n alt›nda “Sözünü
Dudaktan, Gözünü Budaktan Esirgemez
Siyasi Mizah Gazetesi” olduğu yaz›l›d›r.
Üç dört say› ç›kt›ktan sonra kapandı.

Mustafa Bozyelʼin müzik
albümü kapağı

Kaynakça: Önder, KBT, s. 89.
YAYIN KURULU

BUĞU MANTISI bk. YEMEK KÜLTÜRÜ
BULGUN, DOĞAN
Öğretim görevlisi, gazeteci (Kayseri,
1945–). ‹lk ve orta öğrenimini Kayseri’de
tamamlad›. Başkent Gazetecilik Yüksek
Okulunu bitirdi. Gazeteciliğe Tasvir gazetesinde başlad› (1967). Daha sonra s›ras›yla Politika dergisi, Adalet, Ankara
Ekspres, Güneş ve Hürriyet gazetelerinde çal›şt›. Ankara Gazeteciler Cemiyetinin, dokuz kez “Y›l›n Gazetecileri” Ödülü’nü kazand›. Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarlar› Derneği, Gazi ‹letişimciler Derneği, Kayseri ‹li Yard›m Derneği ile “Bas›n Yay›n ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Anadolu Bas›n›n› Özendirme Yar›şmas› Seçici Kurulu” üyesidir. Sürekli Bas›n Kart› sahibidir. Gazi ve Erciyes Üniversiteleri ‹letişim Fakültelerinde öğretim görevlisi olarak çal›şmaktad›r. Evli ve bir çocuk babas›d›r.
YAYIN KURULU

Doğan Bulgun
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BULUT, RECEP
Gazeteci (P›narbaş›, 1962–). ‹lk, orta ve
lise öğrenimini Kayseri’de yapt›. Gazeteciliğe Ülker gazetesinde başlad› (1978).
Hürriyet, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde muhabirlik, Kayseri Büyükşehir
Belediyesinde Bas›n ve Halkla ‹lişkiler
Müdürlüğü yapt›. Belediye bünyesinde
ilk yerel TV yay›n›n› başlatt›. Daha sonra
Kay-TV’yi ve Kay-Radyo’yu kurdu. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkan› oldu
(2006). Evli ve iki çocuk babas›d›r.
YAYIN KURULU

BURHANEDDİN AHMED bk. KADI
BURHANEDDİN
BUZLUK-PERSEK BİZANS DÖNEMİ
DUVAR KİLİSESİ
Buzluk-Persek, Kayseri’nin Tomarza İlçesi, Kapukaya Köyü’nde bulunmaktad›r. Adı Panagia olan Kilise mimari özellikleri ile erken dönemlere (V-VI. yy.) tarihlenmektedir.
Kapukaya Köyü’nün güneydoğusunda
yer almaktadır. Serbest Yunan haç› olarak “T” plan tipinde değerlendirilir. Merkezde kare mekan ile bunun kuzey, güney ve bat›s›na eklenen haç kollar› ile doğuda içten at nal› biçiminde, merkezi
içeride, yar›m yuvarlak, d›ştan beş cepheli apsis bulunur. Yap›ya giriş, bat› haç kolunun bat› duvar›ndaki kap› ile sağlan›r.
Yap›da yöresel, kesme taş kullan›lm›şt›r.
Bibliografya; Rott, H., Kleinsiatiche Denkmaler
aus Pisidien, Pamphylien, Kappadokien un
Lykien, Leipzig 1908, s. 188-189; Restle, M., Studien zur Frühbyzantinischen Architektur Kappadokiens, Wien 1979, s. 69-71.
NİLAY KARAKAYA

Bünyan - 1950ʼlerde (Fotoğraflarda Kayseri)

Bünyan Mehmet Alim Çınar evi (B. Akbaş)

BÜNYAN
Bünyan ilçesi, Kayseri ilinin kuzeydoğusunda yer alan, hal›c›l›ğ›yla ünlü, tarihî bir
ilçedir. Bünyan’da yap›lan arkeolojik çal›şmalar Bünyan İlçesi’nin tarihî yönden
oldukça gerilere gittiğini göstermektedir.
Bünyan’›n Sultanhan› Köyü civar›nda bulunan ateş sunağ›, bilim adamlar› taraf›ndan Tabal Dönemi kal›nt›s› olarak kabul
edilmektedir ki MÖ 1200’lü y›llara, yani
Geç Hitit Dönemine* tekabül etmektedir.
Bünyan Sümerbank Fabrikas›n›n temel
kaz›s›nda bulunan ve Abbasi Dönemine
ait olduğu anlaş›lan paralar ise Bizans
Döneminde bölgenin zaman zaman Abbasilerin eline geçtiğini göstermektedir.
Roma ve Bizans Döneminde o zamanlar
“Korama” ad› verilen dağ›n çevresinde
Karkama (bugünkü Gergeme Köyü, sonradan Bünyan’›n Doğanlar Mahallesi oldu) ve Sermusa (bugünkü Bünyan İlçesi’nin bilinen en eski yerleşim ad›) ad›nda
iki yerleşim yeri tespit edilmektedir. Bünyan’da Selçuklu döneminin izlerini gösteren önemli tarihî yap›lar mevcuttur. Bünyan’›n Sultanhan› Köyü’nde bulunan ve
Selçuklu Sultan› I. Alâeddin Keykubad*
zaman›nda, 1232-1236 y›llar› aras›nda yap›lan Sultan Han›* ile yine I. Alâeddin
Keykubad* ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev
Dönemi eserlerinden olan ve Atabey Celâleddin Karatay taraf›ndan yapt›r›ld›ğ›
için onun ad›yla an›lan Karatay Kervansaray›*, İlçe’nin tarihî göç yollar› üzerinde
bulunduğunu göstermektedir. Bünyan’›n
Türk hâkimiyeti dönemindeki tarihini ayd›nlatacak en önemli yap›lardan biri 1333
y›l›nda Uygur Türklerinden Tac-› K›z›l oğlu Emîr Zahireddin Mahmud taraf›ndan
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yapt›r›lan Bünyan Ulu Camii’dir*. Bünyan’›n Samağar İlçesi ad›n›, 1265-1277 y›llar› aras›nda ‹lhanl› komutan› olarak Anadolu’ya gönderilen Samağar Noyan’dan
aldı. Osmanl› kaynaklar›na göre, Bünyan’a yerleşenler “taife-i Yörükan” olarak
adland›r›lan Sar›msakl› Yörükleridir. Sar›msakl› Yörüklerinin yerleşim yerleri:
Kayseriyye Sancağ› Koramaz Kazas›, Canik Sancağ› Samsun kazas› ve Paşaeli sancağ› Serez Kazas› olarak gösterilmiştir.
Bünyan, XVI. yüzy›lda Koramaz Nahiyesi’nin merkezi ve Sar›msakl› Köyü olarak
kay›tlara geçmiştir. 1500 y›l›nda 91 hanenin bulunduğu köyde 37 hane Müslüman
ve 54 hane gayrimüslim bulunmaktayd›
ve 21 kişi de vergi mükellefiydi. Köyde bir
imam, bir âma, bir zaviyedar, bir pîr-i fâni
ve iki de gaip bulunduğu kay›t alt›na al›nm›şt›r. 1500 y›l› nüfusu 498 kişi tahmin
edilirken, 1520 y›l›nda nüfusun 578 olduğu hesaplanmaktad›r. Köyde arpa, buğday ve bostan ürünlerinin ekimi yap›l›rken hayvanc›l›k ve ar›c›l›ğ›n da iyi seviyede olduğu, ayr›ca 2 bezirhane ve 4 tane de
değirmenin bulunduğu tespit edilmiştir.
Bünyan İlçesi’nin köylerinde büyük ölçüde Dulkadirli Döneminde* nüfus hareketlerinin olduğu ve köylere Maraş üzerinden gelen Dulkadirli Türkmenlerin yerleştiği görülmektedir. Büyükbürüngüz*
Köyü’ndeki Alâeddevle Camii ve Daniş
Ali Bey Camii bu dönem eserlerindendir.
1511 y›l›nda Vezir-i Azam Had›m Ali Paşa
ile Şahkulu aras›ndaki savaş, Sar›msakl›’da (Bünyan’da) geçti. Şahkulu, ani bir
yarma harekât›na girişerek Had›m Ali Paşa’y› öldürdü. Bugün Bünyan ‹lçe Mezarl›ğ›’nda bulunan ve kitabesinde “Süphanverdi bin Şahkulu” yazan mezar, ilçedeki
en eski mezarlardan biridir ve bu tarihî
olay›n hat›ras›n› yaşatmaktad›r. Bünyan’daki tarihî konak, Cebeci Baytaktarbaş›s› Sar›msakl›l› Serdengeçti Ahmed
Ağa’n›n oğlu Ömer Ağa taraf›ndan 1785
y›l›nda yapt›r›ldı. ‹ki katl› olan konağ›n alt
bölümünde büyük bir ah›r yer al›rken, üst
katta haremlik, selaml›k ve misafirler için
konaklama odalar› yer almaktayd›. 1868
y›l›nda Sivas İli’nin Aziziye (P›narbaş›)* İlçesi’ne bağl› bir nahiye merkezi olan Sa-
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Ömer Ağa tarafından 1785 yılında yaptırılan tarihî konak (B. Akbaş)

r›msakl› Köyü, 1895 y›l›nda P›narbaş› İlçesi’nden ayr›larak II. Abdülhamid’e izafeten Bünyan-› Hamid ad›yla ilçe oldu.
Bünyan, Arap dilinde yap›, bina anlam›na
gelen bir isim olup bu ad, Sultana bağl›l›ğ›n bir göstergesi olarak önce “Bünyan-›
Hamid” (Hamid’in imar ettiği yer) ad›n›
aldı, 1908 y›l›nda Meşrutiyet ilan edilince
Hamid ad› kald›r›larak Bünyan şeklinde
söylenmeye başlanm›şt›r. Halk aras›nda
ad› “Hamidiye” şeklinde söylense de Bünyan’›n resmî olarak Hamidiye şeklinde bir
ad› olmadı. Bünyan, 1916 y›l›nda Padişah
iradesi ile Kayseri’ye bağlandı. Bünyanl›lar, Millî Mücadele’ye, özellikle “Kayseri
‹ntikam Alay›”* içerisinde yürüttükleri faaliyetle destek verdiler. 17 Ağustos 1920
tarihli Hamiyet-i Milliye gazetesinin haberine göre, ‹ncesu, Bünyan ve Develi’den*
gönüllerle oluşturulan “Kayseri ‹ntikam
Alay›”na bu ilçelerden birer bölük kat›ldı.

Sivasʼa bağlı olan Bünyan kazasının Kayseriʼye bağlandığını ifade eden
padişah iradesi
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Bünyan - panaroma (B. Akbaş)

Bu yap›lanmaya Bünyan eşraf›ndan da
bizzat kat›lanlar oldu. Belediye Başkan›
Nail Ağa (Meram), Müftü Nuh Efendi
(Özsoy), Hoca Tahsin, Abidin Ağa (Arar),
Elbaş›l› Karabey, Gergemeli Osman Ağa
(Kaplan), Ethem (Oğuz) Ağa bunlar aras›ndad›r. Kayseri’de Kuva-yi Milliye Teşkilat›n›n önde gelen isimlerinden olan
Bünyanl› Müderris Âlim Efendi (Ç›nar)*,
ilk Meclis-i Mebusana Kayseri milletvekili olarak seçildi. Cumhuriyet y›llar›nda da
Bünyanl›lar› TBMM çat›s› alt›nda görüyoruz. Reşit Turgut*, Ziya Turgut*, Sami Turan*, Servet Hac›paşaoğlu*, M. Sedat Turan*, Hasan Basri Üstünbaş*, Nesrin Nas*,
Mustafa Duru*, Faz›l Kahraman* Bünyanl› milletvekilleridir. 1926 y›l›nda Bünyan
Hal› ‹pliği Fabrikas›* kuruldu. 1928 y›l›nda ise Bünyan Hidroelektrik Santrali* hizmete girdi. Bünsa Döküm Fabrikas› ise
1974 y›l›nda halk ortakl›ğ›yla kurulmuş bir
tesis olarak hizmet vermeye başladı. ‹lçenin Kayseri’ye olan uzakl›ğ›, 40 km’dir ve
Kayseri-Sivas demiryolu da İlçe’nin Büyük Tuzhisar Kasabas›’ndan geçmektedir.
35,52 boylam ve 38,55 enlem üzerinde
bulunan İlçe, 1920 rak›ml› Koramaz Dağ›’n›n kuzey eteğinde deniz seviyesinden
1348 m yükseklikteki bir mevkide kuruldu. 2007 y›l› nüfus say›m›na göre ilçe

Bünyan - Pınarbaşı (B. Akbaş)

merkezinin nüfusu 12.905, köyler ve kasabalar›yla birlikte nüfusunun toplam›
35.106’d›r. ‹lçeye bağl› 8 kasaba ve 24 köy
bulunmaktad›r. Akmescit, Büyük Bürüngüz*, Büyük Tuzhisar, Elbaş›, Güllüce,
Karakaya, Koyunabdal ve Yeni Süksün,
Bünyan’a bağl› kasabalard›r. Ağcal›, Akçat›, Asmakaya, Burhaniye, Dağard›,
Ekinciler, Emirören, Girveli, Hazarşah,
‹ğdecik, Kahveci, Karacaören, Karaday›,
Karah›d›r, Kardeşler, Köprübaş›, Kösehac›l›, Musaşeyh, Samağ›r, S›vg›n, Sultanhan›, Topsöğüt, Yağmurbeyli ve Yünören
de İlçe’ye bağl› köylerdir. Bünyan’›n denizden yüksekliği 1250 metredir. Bünyan,
doğudan bat›ya ve Akdeniz’i Karadeniz’e
bağlayan önemli yollar›n kavşağ›ndad›r.
Bünyan, Elbaş› Kasabas›’n›n sular›n› taş›yan Zamant› Nehri ile Akdeniz Havzas›’na, Sar›msakl› Suyu ile Karadeniz Havzas›’na su gönderen Türkiye’nin ender ilçelerinden biridir. ‹lçenin en önemli yükseltileri 1920 m yüksekliğindeki Koramaz
Dağ› ile 1750 m yükseklikteki Karakaya
Dağ›’d›r. ‹lçedeki önemli düzlükler aras›nda, Ekinciler Köyü ile Akmescit Kasabas› aras›ndaki Zamant› Ovas› (Elbaş›
Ovas› da denir) ve Hazarşah ile Süksün
köyleri aras›ndaki Akdölen Ovas› (Uzunok Döleği) yer al›r. ‹lçedeki en önemli
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göl, Tuz Gölü’dür. 23 km2lik bir alan›
kaplayan göl, tektonik göllere güzel bir örnektir. Kapal› bir havzad›r ve d›şar›ya ak›ş› yoktur. Tuz Gölü’nün d›ş›nda Elbaş›
Gölü (Sazl›ğ›) ve Göztepe (P›narbaş›) Göleti, önemli göller aras›ndad›r. ‹lçede, kasabalar ve köylerdekiler de dâhil olmak
üzere 32 ilköğretim okulu bulunmaktad›r.
‹lçede ortaöğretim kurumu olarak 7 tane
lise mevcuttur. Bunlar, Şehit Piyade Teğmen Bekir Öztürk Çok Programl› Lisesi,
Endüstri Meslek Lisesi, Naci Baydemir
‹mam Hatip Lisesi, Sağl›k Meslek Lisesi,
Büyük Tuzhisar Çok Programl› Lisesi,
Akmescit Çok Programl› Lisesidir. ‹lçedeki sağl›k hizmetleri bir devlet hastanesi, 8
sağl›k ocağ› ve 7 sağl›k evi taraf›ndan yürütülmektedir. ‹lçede ekilebilir alanlar›n
%93’ü tarla olarak kullan›lmaktad›r ve
buğday, arpa ve yulaf ağ›rl›kl› olarak ekilmektedir. Geri kalan %3,9’luk bölüm ise
bağ bahçe işlerine ayr›lm›şt›r. Otlak olarak ise arazinin %2,8’lik bölümü kullan›lmaktad›r. Bünyan’da iki büyük hayvanc›l›k tesisi mevcuttur.
Bünyan’dan yetişmiş ad› bilinen ilk şair,
XVI. yüzy›lda yaşad›ğ› kabul edilen Koyun Abdal’d›r. XIX. yüzy›lda yaşayan
Âş›k S›tkî (Memiş Hoca), Bünyanl› Âş›k
Mustafa ( 1868-1941)*, Hamdi Üçok
(1900-1979), Behçet Kemal Çağlar
(1908-1969)*, Âş›k Harbi (Adnan Türköz)* (1925-1982), Abdullah Akay
(1930)*, Latife Tekin (1957)* ilçeden yetişmiş ünlü şair ve yazarlar aras›ndad›r.
Bünyan’da Yüzük Oyunu, Arap Oyunu,
Deve Oyunu gibi geleneksel oyunlar,
halk kültüründe önem taş›r. Bams› Beyrek Hikâyesi gibi Oğuz Türklerinin destans› hikâyelerinin de anlat›ld›ğ› ilçede,
halaylar da dikkati çeker. Bünyan Ağ›rlamas›, S›kt›rma Halay›, Omuz Halay›, Üç
Ayak, Temir Ağa, Cirit Havas› gibi halaylar›n mevcut olduğu ilçe, bu yönüyle bir
halay bölgesidir. ‹lçede söylenen türküler
aras›nda en meşhurlar› Nevruz Gelin,
Nar Ağac›, Kayalar, Ayşem, Kozal› Gelin, Çelebi, Ceviz Oynamaya Gelmiş gibi
Adnan Türköz* ve Zekeriya Bozdağ’›n*
derlediği türkülerdir. Bünyan yöresi, ayn›
zamanda ağ›tlar›n uzun hava şeklinde

Bünyan Eski Hamam (M. Denktaş)

söylendiği bir bozlak yöresidir. Bünyan’da spor alan›nda yetişmiş en önemli
kişi millî güreşçi Ziya Doğan* olmuştur.
Kaynakça: Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de XIV
ve XV. yüzyıllarda iki emir ailesi Emir
Zahireddin Mehmed ve Emir Şeyh Çelebi”,
Vakıflar Dergisi, S. XVIII, s. 133-137; Hamdi
Üçok, Çağlayanlar Beldesi Bünyan, Kayseri
1953; Ramazan Tosun, Kayseri’de Ermeni Olaylar›, Kayseri 1997; S. Burhanettin Akbaş, Bünyan
ve Yöresi Halk Edebiyat› Folklor ve Etnografyas›, Kayseri 1994; Kars, MMKayseri; Bünyan
Kültürü Dergisi Arşivi; www.bunyan.gov.tr
S. BURHANETTİN AKBAŞ

BÜNYAN ESKİ HAMAM
Bünyan İlçesi, ‹brahim Bey Mahallesi,
Mesud Sokağ› 23 numarada bulunan tek
hamam, günümüzde kullan›lmamaktad›r. Hamam, halk aras›nda Eski Hamam
ad›yla an›lmaktad›r. Banisi ve inşa tarihi
bilinmemektedir. Hamam›n tamam›, Akkaya taş› ad›yla bilinen kaba yontulmuş
moloz taşla inşa edilmiştir.
Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir
alan üzerine oturan eser, güneyden kuzeye doğru s›ras›yla “L” planl› soyunmal›k,
soğukluk, s›cakl›k, s›cakl›ğ›n bat›s›ndaki
küçük halvet, su deposu ve külhandan
oluşmaktad›r. Soyunmal›k bölümünün
üst örtüsü tamamen, beden duvarlar› da
k›smen y›k›lm›şt›r. Günümüze ulaşan
duvar bakiyelerine ve daha önceki tarihlerde hamam› işleten şahs›n verdiği bilgilere göre, hamam›n iki bölümden oluşan
soyunmal›k bölümünün üzeri düz dam-
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Bünyan Eski Hamam içi (M. Denktaş)

Bünyan Eski Hamam
planı (M. Denktaş)

d›r. Üst örtüsü y›k›lan soyunmal›ğ›n kuzey duvar›n›n s›val› olmas› ve ayn› cephedeki duvar üzerinde üst örtüyü taş›yan
ahşap kirişlerin girdiği yuvalar›n bulmas›,
bu bölümün üst örtüsünün düz damla
örtülü olduğunu ortaya koymaktad›r.
Soğukluk bölümüne, günümüzde üst örtüsü y›k›lan soyunmal›ğ›n kuzey duvar›n›n ortas›na aç›lan sivri kemerli kap›dan
girilmektedir. 3,85 x 3,42 m ölçülerinde
ve doğu-bat› yönündeki bu mekân›n üzeri beşik tonozla örtülüdür. Soğukluğun
ayd›nlat›lmas›, tonozun tepesinde yer
alan ve aşağ›dan yukar› doğru daralarak
konik bir form arz eden üç adet ›ş›k gözüyle sağlanm›şt›r. Soğukluğun doğu
cephesine yerleştirilen iki muhtes birimin güneyde olan› tuvalet, kuzeyde olan›
t›raşl›k olarak kullan›lmaktad›r.
S›cakl›ğa, soğukluk mekân›n›n kuzeybat›
köşesine aç›lan yuvarlak kemerli kap›dan
girilmektedir. 5,25 x 5,25 m ölçülerinde
tam bir kare mekân oluşturan s›cakl›ğ›n
üzeri kubbeyle örtülmüştür. Kubbeye geçiş köşelerde tromplarla sağlanm›şt›r. Bu
mekân, dördü birbirine simetrik olarak
kubbe eteğine, on ikisi de kubbenin tepesine yerleştirilmiş kare formlu toplam 16
adet ›ş›k gözüyle ayd›nlat›lm›şt›r. S›cakl›ğ›n kuzey cephesinin tam ortas›na aç›lan
0,63 m genişliğindeki aç›kl›kla su deposu irtibatland›r›lm›şt›r. Giriş cephesi hariç diğer üç cephede ikişer adet ayna taş›
yer almaktad›r. Ayna taşlar› üzerinde bulunan iki deliğin birisinden s›cak, diğe-

rinden soğuk su akmaktad›r. Orijinali yerinden sökülmüş olan ayna taş›n›n incelenmesi sonucunda, duvar içerisindeki
pöhrenklere uygun olarak ayna taş›n›n
arka yüzeyindeki deliklerin, bu pöhrenklerle ayn› çapta olduklar› tespit edilmiştir. Ayna taş›n›n ön yüzündeki delikler
daha dar tutulmuştur. Hiçbir ayna taş›
üzerinde musluk yoktur. Ayna taşlar›n›n
önünde kurna bulunmamaktad›r. Günümüzde orijinali yerinden sökülerek tahrip edilmiş olan kurna, yekpare taştan
oyularak yap›lm›şt›r. Ayna taşlar›n›n üst
k›s›mlar›na idare lambası ve mum koymak amac›yla küçük nişler aç›lm›şt›r. S›cakl›ğ›n zeminindeki 0,15 m kal›nl›ğ›ndaki döşeme sal taş› çeşitli nedenlerle tahrip edilmiştir. Bu tahribat neticesinde ortaya ç›kan cehennemliğin zemini, 0,450,50 m yüksekliğindedir. Tahrip edilen
sal taşlar›n›n hemen alt k›sm›nda hamam›n beden duvarlar›n›n temeline aç›lan
tüteklik bacalar› görülmektedir.
S›cakl›ğ›n güneybat› köşesine aç›lan yuvarlak kemerli kap›dan, 3,43 x 1,84 m ölçülerindeki halvete girilir. Dikdörtgen
formlu bu mekân›n üzeri, kuzey-güney
yönüne at›lan beşik tonozla örtülmüştür.
Halvetin ayd›nlat›lmas›, tonozun s›rt›na
aç›lan iki adet kare formlu ›ş›k gözleriyle
sağlanm›şt›r. Bu mekân içerisinde bulunan bir adet ayna taş›n›n önünde kurna
yoktur.
Hamam›n orijinal külhan› günümüze
ulaşamam›şt›r. Hamam›n kuzey cephesinin ortas›na aç›lan 2,30 x 1,10 m ölçülerindeki kemerli mekân›n içerisinde külhan bacas› yer almaktad›r. Bu baca aşağ›dan yukar› doğru daralmaktad›r. Külhanla su deposunun aras›nda bulunan duvar,
su deposu içerisinde bulunan kazan›n ç›kar›lmas› esnas›nda y›k›lm›şt›r.
Külhanla, s›cakl›k aras›ndaki cepheyi
boydan boya kaplayan su deposunun
üzeri doğu-bat› yönünde beşik tonozla
örtülüdür. Su deposunun içerisi, s›cakl›k
bölümüyle irtibat› sağlayan aç›kl›ğ›n alt
seviyesine kadar su yal›t›m›n› sağlamak
amac›yla özel bir s›vayla s›vanm›şt›r. Su
deposunun ortas›nda, kazan›n konulduğu özel bölüm, yan bölümlerden daha
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aşağ› kottad›r. Kazan›n oturduğu zeminin alt k›sm›ndaki delikler, suyun ›s›t›lmas› için kullan›lan yak›ttan ç›kan duman ve ›s›y› cehennemlik ve tütekliklere
ulaşt›rmaktad›r.
Hamamda kullan›lan su, yaklaş›k 5,00 m
kuzeyde bulunan tabii su kaynağ›ndan
künklerle getirilerek karş›lanm›şt›r. Hamama getirilen suyun kontrol edilmesi,
kuzey cephenin doğu köşesine yerleştirilen dolu savağ›yla sağlanm›şt›r. Bu savağ›n doğu ve güney cephelerinde iki adet
delik bulunmaktad›r. Bu kanallardan güneyde olan› hamamda kullan›lan suyun
temini içindir. Su deposunda yeterli miktarda su bulunmuyorsa bu kanal aç›l›r, su
yeterli ise bu kanal kapat›larak ihtiyaç
fazlas› su doğudaki kanal vas›tas›yla yanda bulunan bahçeye ak›t›l›r. Dolu savağ›ndan gelen su, deponun doğu cephesi
içerisinde yer alan 0,08 m kal›nl›ğ›ndaki
künkler vas›tas›yla depoya ulaşmaktad›r.
Su deposundaki suyun miktar›, s›cakl›kla
su deposunu irtibatland›ran aç›kl›ğ›n zeminine konulan ölçüm savağ›yla kontrol
edilmiştir. Hamamda hiçbir süs unsuru
bulunmamaktad›r.
Tek hamam olarak inşa edilen Bünyan
Eski Hamam›, plan olarak eyvans›z ve tek
halvet hücreli küçük bir taşra hamam›d›r.
Soyunmal›k ve külhan bölümü tamamen
y›k›lan hamam, orijinal plan›n› korur. Y›k›lan soyunma mahallinin duvar bakiyeleri k›smen günümüze ulaşabilmiştir. Ayr›ca hamam›n sahibinin verdiği bilgilere
göre, bu bölümün restitüsyon plan› çizilmiştir. Soyunmal›k k›sm›n›n üzerinin ahşap direklerin taş›d›ğ› düz damla örtülü
olduğu, hem bakiyelerden hem de sahibinin verdiği bilgilerden anlaş›lmaktad›r.
Bünyan Eski Hamam›’n› Kayseri’deki diğer hamamlardan ay›ran en önemli özellik, küçük mimari detaylar› günümüze taş›m›ş olmas›d›r. Bu detaylar, s›cakl›ktaki
ayna taşlar› üzerinde mum ya da ç›ra
koymaya mahsus küçük nişler ile su dağ›t›m›n› ve kontrolünü sağlayan dolu ve ölçüm savaklar›d›r.
Bünyan Tapu Müdürlüğünde yapt›ğ›m›z
araşt›rmalarda hamam›n miras yoluyla
Halil Girgin’e geçtiği anlaş›lm›şt›r. Ha-

mam›n hem sahibi hem de 1950’li y›llara
kadar işletmeciliğini yapan Halil Girgin,
hamam› dedesinin inşa ettiğini söylemektedir. Kayseri ve çevresinde geç dönemde inşa edilen küçük taşra hamamlar›n›n hemen hemen hepsinin soyunmal›k
bölümlerinin üzerleri, ahşap direkler taraf›ndan taş›nan düz toprak damd›r.
Bünyan Eski Hamam›’n›n soyunma mahallinin, ahşap direklerin taş›d›ğ› düz
toprak damla örtülü olmas› ve sahibinin
anlatt›ğ› bilgiler dikkate al›nd›ğ›nda, bu
hamam›n muhteme len XIX. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda inşa edilmiş olduğunu
söylemek mümkündür.
Kaynakça: Denktaş, Su Yap›lar›, s. 219-224.
MUSTAFA DENKTAŞ

BÜNYAN HALI İPLİĞİ FABRİKASI
1924 y›l›nda 175.000 lira sermayeyle
Kayseri bölgesinin hal› ipliği ihtiyac›n›
karş›lamak amac›yla “Kayseri Bünyan
Hal› ‹pliği Fabrikas› TAŞ” ad›yla kuruldu.
Belediye Başkanl›ğ›ndan ayr›lan Ahmet
R›fat Çal›ka’n›n gayretleriyle Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun sağlad›ğ› imkânlardan
faydalan›larak 1927 y›l›nda hizmete girdi.
1927-1932 y›llar› aras›nda Sanayi ve Maadin Bankas›n›n iştiraki olarak gözüken
fabrika, 1934 y›l›nda “Sümerbank”a devredildi.
1983 y›l›nda er eğitim elbiseliği, müflonluk kumaş, yün ve tiftik battaniye üretimine başlayan fabrikan›n bünyesine Pertek
Hal› ‹pliği ‹şletmesi de bağlandı. 1985 y›l›nda fabrikan›n unvan› “Hal›c›l›k ve Battaniye Sanayii Müessesesi” olarak değiş-
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tirildi. Devletin yürüttüğü özelleştirme
politikas› sonucu 30 Ekim 1997 tarihine
kadar Sümer Holding AŞ Bünyan ‹şletmesi olarak çal›şan kurumun sat›ş› yap›lm›ş ve işletme özelleştirilerek Bünteks
Bünyan Yünlü Tekstil Sanayii ve Ticaret
AŞ ismini aldı.
S. BURHANETTİN AKBAŞ

BÜNYAN HALISI bk. HALICILIK
BÜNYAN HİDROELEKTRİK SANTRALİ
Bünyan Hidroelektrik Santralinin yap›m›na, Türkiye’nin ilk özel şirketi olan
Kayseri ve Civar› Elektrik AŞ taraf›ndan
elektrik üretmek amac›yla 1926 y›l›nda
başlanm›şt›r. Bünyan’›n Göztepe (P›narbaş›) mevkiinden doğan Sar›msakl› Suyu’nun şelale olarak 70 metreden düştüğü Kayabaş› mevkiinin alt k›sm›nda yap›m›na başlanan Santral, 1929 y›l›nda tamamlanm›ş ve elektrik üretimine geçilmiştir. Santral’in elektrik aksam›, Alman
ve Çekoslovak firmalar taraf›ndan gerçekleştirilmiştir. Santral’de üç adet jeneratör mevcuttur. Bunlar›n toplam kurulu
gücü 1700 kVA.d›r. Bünyan Hidroelektrik Santralinin elektrik üretimi, Bünyan’›n 4 km uzağ›ndan gelen Sar›msakl›
Suyu’na bağl› olduğu için mevsimlere göre değişkenlik göstermektedir. DS‹’nin
1992 y›l›nda yapt›ğ› ölçümlere göre bu
suyun saniyede ç›k›ş miktar› 840 lt/sn
iken 2001 y›l›nda yap›lan ölçümlerde
690 lt/sn olduğu görülmüştür. ‹lkbaharda suyun debisi artarken sulama mevsiminde bahçelere su verildiği için önemli
düşmeler yaşanmaktad›r. Bünyan Hidroelektrik Santrali, kurulduğu y›llarda Kayseri’nin ve Talas İlçesi’nin ayd›nlat›lma-

Bünyan Hidroelektrik Santrali (B. Akbaş)

Bünyan Hidroelektrik Santrali içi (B. Akbaş)

s›nda önemli bir işleve sahip olduğu gibi
Kayseri’de sanayinin gelişmesinde rol
oynam›şt›r.
Kaynakça: Abdullah Satoğlu, Kayseri Ansiklopedisi, Kültür Bakanl›ğ›, Ankara 2002; S. Burhanettin Akbaş, Bünyan ve Yöresi Halk Edebiyat›, Folklor ve Etnografyas›, Kayseri, 1994; Bir Başar› Hikâyesi, ‹stanbul 2005.
S. BURHANETTİN AKBAŞ

BÜNYAN-KARACAÖREN AGİOS
GEORGİOS RUM KİLİSESİ
Kilise, camiye dönüştürülmüş ve 1966’da
büyük ölçüde yenilenmiştir. Vaktiyle burada bir kilise olduğunu gösteren tek
öge, çan kulesidir. Avlu girişiyle beraber
tasarlanm›ş olan kule, kap›n›n üzerinde
yükselen dört sütunla taş›nan küçük bir
kubbeden oluşmaktad›r. Çan› mevcut

Bünyan-Karacaören Agios Georgios Rum
Kilisesi (Ş. G. Açıkgöz)
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olmayan kuleye, avlu duvar›na yaslanan
merdivenle ç›k›l›r.
Kaynakça: Şeyda Güngör Aç›kgöz, “Kayseri Ve
Çevresindeki 19. Yüzy›l Kiliseleri ve Korunmalar› ‹çin Öneriler”, (Bas›lmam›ş Doktora Tezi), ‹TÜ
Fen Bilimleri Enstitüsü, ‹stanbul 2007, s. 133.
ŞEYDA GÜNGÖR AÇIKGÖZ

BÜNYAN KÜLTÜRÜ DERGİSİ
Bünyan Kültürü Dergisi, Bünyan Kültür
ve Turizm Derneğinin yay›n organ› olarak
1992 y›l›n›n Ekim ay›nda yay›n hayat›na
başladı. Ayl›k periyotta yay›mlanan dergi,
1995 y›l›ndan itibaren iki ayda bir yay›mlanmaya başlandı. Sahibi ve yaz› işleri
müdürü, Bünyan Kültür ve Turizm Derneği ad›na zaman›n Dernek Başkan› Osman Uslu’dur. Derginin koordinatörlük
görevini S. Burhanettin Akbaş yürüttü.
Derginin Yay›n Kurulu’nda Ali Cengiz,
Abdullah Karabulut, Şaban Hac›paşaoğlu, Mustafa Dilekmen ve Halil Özgecan
bulunmaktad›r. Dergi, üçüncü y›l›nda 13.
say› (Temmuz-Ağustos 1995) yay›mland›ktan sonra bir daha yay›mlanmadı.
Kaynakça: Nam›k Selçuk, “Bünyan’da Yay›nlanm›ş Mahallî Gazete ve Dergiler”, Bünyan Kültürü Dergisi, (May›s-Haziran, 1995), S 12, s. 5.
S. BURHANETTİN AKBAŞ

BÜNYAN SUNAĞI
Bünyan civarında bulunan ve Anadolu'nun Greko-Pers Devrine ait kireçtaşından yapılmış bir sunak. İlçenin adıyla
anılmakta, arkeolojik literatürde Bünyan
ile özdeşleşmiştir. Halen Ankara Anadolu
Medeniyetleri Müzesi'nde bulunan eserin
Bünyan'daki buluntu yeri ve durumu kesin olarak bilinmemektedir. Sunak Perslerin bölgedeki egemenliğini gösteren
önemli ünik (eşi olmayan) bir buluntudur.
MÖ 550 yıllarında, doğudaki, Perslerin,
başına Akhamenid Hanedanı gelir ve Kral
Kyros (MÖ 550-529) MÖ 550 yılında
Med Kralı Astyages'i yener. Böylece, doğuda Kızılırmak'a kadar uzanan alanda
Pers Krallığı kurulur. Kyros'u tehlike gören batıdaki zengin Lydia Kralı Kroisos,
Ön-Asya devletleri ile ittifak yapar ve MÖ
547 yılında Perslerin istilasında olan Kappadokia'ya girer. Ancak, Kyros, Lydialıları Kappadokia'dan çıkartır ve onları Kızı-

lırmak'ın batısına kadar izler. Lydia başkenti Sardes kapılarına dek dayanır. Kuşatılan kent kısa bir müddet sonra, MÖ
547 yılında ele geçirilir. Küçük Asya'nın
diğer bölgeleri gibi, Kappadokia da Perslerin egemenliğine girmek zorunda kalır.
Anadolu'yu egemenlikleri altına alan
Persler, İmparatorluk içindeki merkezler
ve yerleşmeler arasında bağlantıyı sağlamak için, Ephesos ve Susa arasında Küçük Asya'yı baştanbaşa geçen ünlü Kral
Yolu'nu inşa ederler. Kappadokia bölgesinden geçen bu "Kral Yolu", sunağın bulunduğu Bünyan yerleşmesinin uzağında
değildir. Bünyan Sunağı MÖ VI. yüzyıla
tarihlenen ve hatta MÖ IV. yüzyılda da
hala ritüel işlemlerde kullanılan, Küçük
Asya Tipi Greko-Pers eseridir. Küçük Asya'yı istila politikalarından ilk etap olan
Kappadokia'yı ele geçiren Perslerin, geleneklerini ve inançlarını burada köklü şekilde yaşattıklarını Bünyan Ateş Sunağı
belgelemektedir. Anayurtlarına çok benzeyen, doğal volkanik ateş kuyularının olduğu yüksek bir yaylada yerleşen Perslerin, kendi tanrıları ile yerel kültlerle
synkretizm (kültürel kaynaşma) yaptıkları
ve Bünyan Sunağı'nın Perslerin Küçük
Asya İon mimarisini tanıdıktan sonra,
oluşturdukları anlaşılmaktadır. Sunağın
bulunduğu Bünyan volkanik coğrafi özelliğe sahiptir. Strabon* (MÖ 64 - MS 21)
bölgedeki Anadolu'da bilinen en eski volkanik dağlardan olan Erciyes Dağı* (Argaios) ile Mazaka'nın (Eusebeia'nın Kayseri)
kuruluşundan söz ederken; "…Biraz daha
ilerleyince, içinde ateş çukurları bulunan
birçok stadia uzunluğundaki volkanik
araziye gelinir… " der Sunak, kalker cinsi
niteliğine sahip poros taşından yapılmış-

Bünyan Sunağı (Ş. Karagöz)
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Bünyan Ulu Camii portal
detayı (Begümay)

Bünyan Ulu Camii detay
Kurt Başı (Begümay)
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tır. Yüksekliği 56,5 cm, eni 37 cm ve derinliği ise 29,5 cm dir. Taşının cinsi yüzünden zedelenmiş, oldukça tahrip olmuştur. Dikdörtgen prizması formundaki
eserin, altta iki krepisli bir podyum, üstte
ise çifte silmeli kısmı bulunur. Üstteki yüzeyinde derin bir yarık ve köşelerde kırık
ve noksan parçalar bulunmaktadır ki, bu
sunağın kültsel olarak uzun yıllar kullanıldığını göstermektedir. Alt ve üst silmeler
arasında kalan dikdörtgen yüzeyler 32x35
cm. boyutlarında kalınca çerçeveler halindeki panolar şeklindedir ve bu dört yüzde
giysili erkek figürleri hafif kabartma olarak işlenmiştir. Zemin, kızılımsı kahverenginde boyalıdır. Sunağın aynı stil ve
ikonografideki erkek figürleri, sağa doğru
yürür pozdadır. Üzerlerinde yüksek sosyal sınıfın giydiği kandys denilen uzun
kollu, diz altına kadar uzun manto ile ensedeki saçlarını ve sivri sakallarını açıkta
bırakan keçe türü kumaştan başlık (tiara)
bulunur. Sert bir kumaştan (keten ya da
keçe?) yapılmış tiara, krali ve ateş kültündeki görevlilerin resmi tipik başlığıdır. Sağ
ellerinde olasılıkla ince çalı demeti (çıra
demeti?), sol ellerinde de birer phiale (kase) bulunmaktadır. İri burunları, sivri sakalları profilden, gözler ise cepheden işlenmiştir. Bacakları sıkıca saran dar pantolonları ile deri botları dikkati çekmektedir. Sunak taşınabilir ağırlıkta nitelikte
olup, üzerindeki figürler yüksekten, göz
seviyesinden görülmesi gerekecek biçimde işlenmiştir. Bu nedenle, sunağın basamaklı bir yüksek podyum üzerinde durması gerekmektedir. Herodotos, Perslerin
tapınak, sunak yapmayı bilmediklerini ve
yüksek dağ başlarında açık havada kurbanlarını kestiğini yazmaktadır. Bu yüzden, Küçük Asya'da Bünyan Sunağı gibi
magoi/rahip betimli eserlerin varlığı,
Perslerin Anadolu'ya geldikten sonra,
inançlarında Küçük Asya'nın yerli geleneklerinden etkilendiklerini, mimari anıtlarını bu etki altında inşa etmiş olduklarını göstermektedir.

BÜNYAN ULU CAMİİ
Kayseri’nin Bünyan (eski Sar›msakl› Köyü) İlçesi’nde bulunan ‹lhanl› Dönemine
ait önemli tarihî bir eser. Caminin mimar›n›n isminin “Kaluyan”* olmas› sebebiyle, cami hakk›nda yap›lan birçok yay›nda, kitabenin iyi okunamamas› yüzünden
mimar, Selçuklu Mimar› “Kaluyan” zannedilerek binan›n yap›l›ş tarihi, yanl›ş
olarak bir as›r evvele taş›nm›şt›r. Kitabenin taraf›m›zdan yay›mlanmas› üzerine,
caminin XIII. yüzy›l›n ortas›nda değil
1333 (H 733) y›l›nda yap›lm›ş olduğu ortaya ç›km›şt›r.
Caminin banisi Zahireddin Mahmud*, ‹lhanl› hükümdarlar›ndan Ebu Said Bahad›r Han taraf›ndan 1329 y›l›nda Anadolu
Valiliğine tayin edildi, 1333 y›l›nda da geri al›ndı. Ayn› y›l caminin imar edildiğine
dair kitabesinde tercüme olarak şunlar
yaz›l›d›r: Bu mübarek mescidin imar›n›
emîrlerin emîri, âdil, müeyyed, muzaffer,
fas›klar› kahreden, isyankârlar› katleden
Tac›k›z›l’›n* oğlu Zahireddin Mahmud Allah onun akibetini iyi iylesin- (yedi yüz)
otuz dört senesi aylar›n›n ilki olan Muharrem ay›n›n baş›nda (1333 Eylül ortas›)
emretti.
Kitabenin sağ ucunda binan›n mimar›n›n
ismi olan Kara Bol› (Bula) oğlu Kaluyan;
sol ucunda da kitabenin metnini yazan›n
ismi bulunmaktad›r. Şehirde resmî ‹lhanl›
mimar› olduğu anlaş›lan Kara Bula oğlu
Kaluyan’›n 1327 y›l›nda Emîr Şahap Türbesi’ni*, 1339 y›l›nda da önce ‹lhanl›lar›n
Anadolu Valisi, sonra da Eretna Devleti’nin kurucusu Alâeddin Eretna’n›n Kay-

Kaynakça : Ş. Karagöz, “Küçük asya Tipi GrekoPers Bir Eser; Bünyan Sunağı”, İÜEF, Anadolu
Araştırmaları Dergisi, XVIII/2, 137-1552
ŞEHRAZAT KARAGÖZ

Bünyan Ulu Camii içi (N. Akbaş)
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Bünyan Ulu Camii
(H. Akbaş)

seri’de Köşk Medresesini (Hankâh)* yapt›rd›ğ› kitabelerinden anlaş›lm›şt›r.
Cami-i Kebir veya daha sonra tamirat
yapm›ş olan Salih Bey’in ismini alan cami, k›ble duvar›na dik üç neften ibaret
olup ikişerli iki s›ra ayağ›n taş›d›ğ› kemerlere basan ahşap mertekli tavanla örtülüdür. Portalinde geometrik örgü ve
stilize hayvan baş› (halk kurt baş› demektedir) motiflerinden oluşan bordürler
dikkati çekmektedir. Mihrap nişi geometrik motifli ve üzeri dilimli olarak inşa
edilmiştir. Minberi yenilenmiş ve değiştirilmiştir. Sonradan yap›lm›ş (Salih Bey
taraf›ndan yapıldığı tahmin edilmektedir.) minaresi bulunmaktad›r. Cami vak›flarca onar›lm›şsa da bilhassa portal
süslemelerinin tamamlanmas› için yeniden ele al›nmas› gerekmektedir.

ad›n› Tuna Matbaas› olarak değiştirmiştir.
Beş sütunluk tek yaprak, bazen de iki yaprak dört sayfa olarak yay›mlandı. Yazarlar› aras›nda ‹brahim Sümer, S. Burhanettin
Akbaş, Ünal Tayfur, H. Hüseyin Eroğlu,
Hatun Turan ve Seyfullah Sevim gibi isimlere rastlanmaktad›r. Gazete 290 say› yay›mlan›p 1990 y›l›nda kapandı.
Kaynakça: Nam›k Selçuk, “Bünyan’da Yay›nlanm›ş Mahallî Gazete ve Dergiler”, Bünyan Kültürü Dergisi, (May›s-Haziran, 1995), S 12, s. 5.
BURHANETTİN AKBAŞ

BÜRÜNGÜZ CAMİİ
Kayseri Merkez, Cumhuriyet Meydan›’n›n güney kenar›nda bulunmaktad›r.
Burada bulunan eski cami (İki Kapılı
Camii) y›k›larak 1977 y›l›nda yerine inşa
edildi. Cami, klasik Osmanl› camilerinin

Kaynakça: Mehmet Çay›rdağ, “Kayseri’de XIV
ve XV. Yüzy›llarda ‹ki Emir Ailesi, Emir Zahireddin Mahmud ve Emir Şeyh Çelebi”, Vak›flar
dergisi, S XVII, s. 133-137; Sadi Dilaver, “Bünyan
Ulu Camii”, Sanat Tarihi Y›ll›ğ› 2, ‹stanbul
1966-1968, s. 184-194; Ömür Bak›rer, 13 ve 14.
Yüzy›llarda Anadolu Mihraplar›, Ankara 1976,
s. 171-172; Şeh. 41, Res. 98, 99.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

BÜNYAN’IN SESİ
Haftal›k siyasi gazete. 17 Ağustos 1982 tarihinde yay›n hayat›na başlam›ş ve sal›
günleri yay›mlanm›şt›r. Sahibi ‹brahim
Sümer, yaz› işleri müdürü Mustafa Kasapoğlu’dur. Bünyan’da Sümer Matbaas›nda bas›ldı. Sümer Matbaas› daha sonra

Bürüngüz Camii (C. Arslan)
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çülerinde olan eski cami, kesme ve moloz taştan inşa edilmişti. ‹ki s›ra hâlinde
ikişer adet sütunlarla, kuzey-güney istikametinde üç sahna ayr›lan caminin üzeri
düz toprak damd›. Caminin mihrab› basit bir niş şeklinde olup minberi de ahşapt›. H 1289 (M 1872) tarihli 182 nolu
Vergi Defteri’nde, dükkânlar say›l›rken
Hoca Efendi Çarş›s›’nda yer alan bir adet
dükkân ile Gön Pazar›’nda bulunan bir
adet dükkân›n, ‹ki Kap›l› Cami’ye meşruta olduğu ve mütevellisinin Berber Hac›
‹brahim olduğu belirtilmektedir.
Kaynakça: Özkeçeci, Cami ve Mescitler, s. 114116; Denktaş, KYA, s. 29-33.
CELİL ARSLAN

Bürüngüz Camii içi (C. Arslan)

kopyas› olarak tek kubbeli, küp mekânl›
ve beş küçük kubbeyle örtülü son cemaat mahallinden oluşmaktad›r. Merkezî
kubbe, mihrap ekseninde duvarlara bağl›, kuzeyde serbest iki ayak ve doğu, bat›
kuzey yönde ayaklar aras›nda bulunan,
birbirine sivri kemerlerle bağl› ikişer serbest sütunun oluşturduğu kaide üzerindeki kasnağa oturmaktad›r. Mihrap ekseni hariç diğer yönlerde kubbeyi taş›yan
ayaklarla duvar aras›ndaki bölümün üzeri küçük kubbelerle örtülmüştür. Yap›n›n
doğu ve bat› köşelerinde birer şerefeli iki
minaresi bulunmaktad›r. Harime kuzey
cephe ortas›ndaki, doğu ve bat› cephelerin kuzey köşesine yak›n yerlerine aç›lm›ş birer kap› aç›kl›ğ›yla girilmektedir.
Doğu ve bat› girişlerinin kuzeyindeki birer kap› ve kuzey girişin iki yan›ndaki kap› aç›kl›ğ›yla mahfil kat›na ç›k›lmaktad›r.
Caminin minber ve mihrab› mermer
kaplamad›r. Cami inşas›nda kesme taş
kullan›lm›şt›r. Yap› fazla say›daki pencerelerle ayd›nlat›lmaktad›r. Bu caminin
yerindeki Cumhuriyet Meydan›’nda
Meydan Kap›s› yan›nda bulunan eski caminin banisi ve inşa tarihi bilinmemektedir. 1977 y›l›nda tamamen y›k›lan caminin yerine hâlen mevcut olan “Bürüngüz
Camii” inşa edilmiştir. 15,37 x 13,76 m öl-

BÜYÜK ABDULLAH EFENDİ
Müderris (Kayseri, 1745 - Kayseri, 1830).
Medrese tahsilini Kayseri’de tamamlad›.
Medrese müderrisliğine, daha sonra da
medrese başmüderrisliğine kadar yükseldi. Uzun y›llar Kayseri’nin Serçeönü
Medresesi başmüderrisliğini yapt›. Ahmed Hamdi Hoca, Mehmed Efendi Hoca
ve Abdurrahman Efendi Hoca isimli üç
tane büyük âlim ve müderris yetiştirdi.
Kaynak: Koçer, Ulemâ, s. 55.
YAYIN KURULU

BÜYÜK BASİLEİOS (VASİLEİOS)
Din adamı (Kaisareia, 329-379). IV. yüzy›l, Kaisareia halk›n›n tamamen H›ristiyanlaşarak manast›r ve keşişlerin yayg›nlaşt›ğ› ve dinî hayat›n geliştiği devirdir.
Bu yüzy›l›n ikinci yar›s›nda H›ristiyanl›ğa
hizmet bak›m›ndan en önemli kişi şüphesiz Kayseri Piskoposu Basileios (Vasileios)’tur. Basileios, doğup yaşad›ğ› Kaisareia’da, MS 370 y›l›nda piskopos olmuş bir din adam›yd›. As›l şöhreti, Kilise
teşkilat›n›n düzenlenmesi ve kilise iç kurallar›n›n konmas›nda öncülük edişinden geliyordu. Özellikle de kilise törenlerinin s›ras›n› değişmez kurallara bağlad›.
Bunun sonucunda kiliselerde yaln›zca insan sesiyle söylenen ilahî türü, ilahî besteleyen şairler aras›nda gelişti.
Kayserili Basileios (Vasileios), bütün Kapadokya’da nüfuz sahibi, asilzade s›n›f›na mensup, fakirlere ve halka yard›m

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

eden bir kişiydi. Basileios’un bu kudretinden ürken ‹mparator Valens (364378), o tarihe kadar tek olan Kapadokya
eyaletini ve dolay›s›yla Kayseri Başpiskoposluğunu, ikiye bölerek bir ikinci başpiskoposluğu önce Toros Dağlar›’nda
Padandos’ta (Bozant› Vadisi), sonra da
Tyana’da kurdurarak Basileios’un hâkimiyetini azaltmak istedi.
Bunun üzerine ‹mparator Valens’e k›zan
Basileios, başpiskoposluğuna bağl› piskoposlar›, ‹mparatorluk Genel Valisine,
kendi erkân› maiyetiymiş gibi takdim etti. Bu piskoposlar›n say›s› 50 civar›ndayd›. Hatta emrindeki piskopos adedini çoğaltmak için baz› köyleri ve yol kavşaklar›n› şehir payesine yükseltti. Bu köylerde
yaşayan halk, büyük arazi sahiplerine
bağl› köle çiftçiler olduğu için Basileios’un uygulamalar›n› beğendiler ve H›ristiyanl›k geniş alana yay›ld›.
Başpiskopos Basileios, Kaisareia kap›lar›
önüne büyük bir hastane ve öksüzler yurdu yapt›rd›. Bu yap› başl› baş›na bir külliye niteliğindeydi. ‹çinde kilise, piskopos
saray›, rahip evleri, misafirhaneler ve bir
cüzam hastanesi bulunuyordu. Hastanede cerrahi ve enfeksiyon hastal›klar› konular›nda uzmanlaşm›ş hekimler bulunuyordu. Öksüzler yurdunda ise sağ›r,
dilsiz, kör ve felçliler bar›nd›r›l›yordu. Bu
külliyede halk, Aşdişad kurallar›na (Aile
içi evlilik yap›lmamas›, ölü hayvan eti yenilmemesi ve hay›z olan kad›na yaklaş›lmamas› gibi…) göre eğitiliyorlard›.
Tyche Tap›nağ›’n›n y›k›nt›lar› üzerine de
Julianus Apostata Döneminde öldürülen
H›ristiyanlar›n hat›ras›na bir martyrium
(şehitlik) yapt›r›ld›. Bu durumdan rahats›z olan Paganist ‹mparator Julianus
Apostata, Kaisareia ad›n› kent listesinden sildirerek, rahiplerin askere al›nmas›n› ve köylüler gibi vergi ödemelerini
emretti.
Ancak Kapadokya H›ristiyanl›ğ›nda halk›n eski ‹ran “Maj”lar kültürüne bağl› olmas› sebebiyle baz› değişiklikler oldu.
Halk›n inançlar›nda Pagan dininden birçok emare bulunmaktad›r.
Ölümünden sonra ermişler s›n›f›na al›nan Basileios’u Ortodoks Kilisesi her se-

ne 1 Ocak’ta, Katolik Kilisesi ise 2 Ocak’ta anar. Göreme Vadisi’nde bu azizin
ad›na bir kilise mevcut olup birçok kilisede de tasvirleri bulunmaktad›r.
Kaynaklar: E. Kirsten, “Kapadokya’n›n ‹lkçağda
Sosyal Yap›s›”, V. Türk Tarih Kongresi, Ankara
12-17 Nisan 1956, s. 60-62; Erkiletlioğlu, Geniş
Kayseri, s. 106-107.
HALİT ERKİLETLİOĞLU

BÜYÜK BÜRÜNGÜZ
Kayseri’nin doğusunda ve şehre 30 km
mesafede Koramaz Dağ›’n›n eteğinde
kurulu bulunan köy. 1999 y›l›nda burada
belediye teşkilat› kuruldu. Bünyan İlçesi’ne bağl›d›r. 2007 nüfus say›m›na göre
nüfusu 1207’dir.
XVI. yüzy›l başlar›nda 99 hane ve “gebran” (gayrimüslim) olan köy nüfusu, çok
h›zl› din değiştirdiğinden, XVIII. yüzy›l
sonlar›nda çoğunluk Müslüman oldu,
din değiştirmeyen az say›daki aileler de
Kayseri ve Ağ›rnas’a yerleştiler. Çok say›da insan ‹stanbul’a giderek orada inşaat
ustas› olarak çal›ştı. Hanedandan Hac›ömerbeyzade ‹brahim Efendi, Saray Muhasibi Kâtip Şakir Efendi, Talim-i S›byan
Hüseyin Efendi, Kâtip Seyit Ömer Efendi, Enderun’da Tirdar Sakabaş›oğlu Hac›
Mehmed, Sarayda Kâtip Çerkezefendioğlu ‹brahim, Kâtib-i Muhasib-i Hare-
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meyn Hac› Şakir Efendi, Su Naz›r› Kel
Ömer Paşa, Mekâtib-i (mektepler) Umumiye Naz›r› Sanisi R›za Paşa, Vezir ‹brahim Paşa, Kütahya Mutasarr›f› Osman
Bey, Nazilli Kaymakam› Lütfullah Efendi, Divaniye Mutasarr›f› Şaban Bey, Bağdat Divan Efendisi Osman Seyfi Bey, Urfa Mutasarr›f› Behçet Bey, Kayseri Mutasarr›f› Celaleddin Bey, Sak›z Adas› Mutasarr›f› Muhass›l Ağa, Mabeyin Baş Kâtibi
‹brahim Efendi gibi Saray Okulunda ve
medreselerde okuyarak Devlet yönetiminde görev yaptılar.
XIX. yüzy›l sonlar›nda köyde 441 dönüm
cehrilik, 120 k›ta meyve bahçesi, 105 k›ta
bağ, 15 k›ta yoncal›k; 6 dükkân, 2 cami, 2
mektep, 3 çeşme, 2 hane-i has, 10 misafir
odas›, 9’u bahçeli 244 adet ev bulunuyordu. Evlerden 117 adedinin fiyat› (1 kuruşun şimdiki al›m gücü 20 ytl) 500010.000 kuruş, 30 adedi de 10.00025.000 kuruş değerinde köşk ve konaklard›.
Danişali Bey, Alâüddevle ve Mütevelli
isimli üç mahallesi vard›. Sarayalt› Caddesi, Haydar Ali Ağa Sokağ› ve Çaylar
Önü Sokağ›, kald›r›m ve at›k su kanallar›n›n döşendiği temiz ve iç aç›c› geniş
caddeleridir.
Kaynakça: ‹nbaş›, 16.YBKayseri, s. 86; 1530 Tarihinde Kayseri, hzl. ‹smet Demir, Td 387 Nolu
Defter (Muhasebe-i Vilâyet-i Karaman), s. 205;
KAYTAM Arşivi, Mustafa Süslü, 20/2 NKŞS,
Belge no: 1159, H 1027, M 16.07.1618; ‹smail Kaya, 152 NKŞS, 1611-1612; Bünyan 1872 “Defter-i
esas-› emlak”; H. Cömert, Kayseri’de ‹lk Nüfus
Say›m› 1831, Kayseri 1993; Prof. Dr. Mustafa
Keskin, Kayseri Nüfus Müfredat Defteri 18311860, Kayseri 2000, s. 53; S. Burhanettin Akbaş, Bünyan ve Yöresi Halk Edebiyat› ve Etnografyas› Araşt›rmalar›, Kayseri 1995.

edildiğini söylemek mümkündür.
Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir
plana sahip olan cami, tek mekânl› olup
düzgün kesme taş malzemeyle inşa edilmiştir. Üst örtüsü beşik tonozdur. Yap›n›n ne zaman inşa edildiğini gösteren kitabesi yoktur.
Camiye kuzey cephenin ortas›na yerleştirilen taç kap›dan girilmektedir. Taç kap›
beden duvar›ndan 32 cm ç›k›nt› yapmaktad›r. Saçak k›sm›na kadar yükselen taç
kap›, bezemesiz düz profilli bir silmeyle
çerçevelenmiştir. Taç kap› nişi, köşelerde
kompozit başl›klara oturan sütuncelerle
s›n›rlanm›şt›r. Sütunce başl›klar›n›n yüzeyi, birbirleriyle geçmeli örgüler oluşturan saplar üzerine işlenmiş palmetlerden
oluşan bitkisel kompozisyonla süslenmiştir. Taç kap› nişi, dört s›ra mukarnastan oluşan kavsarayla örtülmüştür. Kavsaran›n alt›ndaki kap›n›n kemer kilit taş›nda sekiz kollu y›ld›z tasar›m›ndan ç›kar›lm›ş geometrik bezemeli dairesel
madalyon bulunmaktad›r. Kemer kilit taş›yla diğer iki yan taş›n aralar›na şemse
benzeri siyah taşlar, kemeri kenetleyecek
şekilde yerleştirilmiştir. Taç kap› al›nl›ğ›nda üç adet taş kabara yer almaktad›r.
Bunlardan ikisi tahrip olmuş olmakla
birlikte bat›s›ndaki kabaran›n yüzeyi alt›
kollu y›ld›z ve y›ld›z kollar›n›n aras›na iş-

HÜSEYİN CÖMERT

BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALÂÜDDEVLE CAMİİ
Camide yer alan onar›m kitabesinde yap›n›n H 999 (M 1590) y›l›nda Mahmud
adl› biri taraf›ndan tamir ettirildiği kay›tl›d›r. Çeşitli arşiv kaynaklar›, XV. yüzy›l
içinde Ulu (Büyük) Bürüngüz Köyü’ndeki bir mescidin varl›ğ›ndan bahsetmektedir. Yap›n›n mimari özellikleri ve isminden dolay› (Alâüddevle bir Dulkadirli Beyi’dir) XV. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda inşa

Büyük Bürüngüz Alâüddevle Camii girişi
(Y. Özbek)
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Büyük Bürüngüz
Alâüddevle Camii
(Y. Özbek)

lenmiş palmet motiflerinden meydana
gelen bezemeyle süslenmiştir. Caminin
saçak k›s›mlar› bütün cephelerde basit
profilli silme kuşaklar›yla hareketlendirilmiştir.
Cami harimi, 8,60 x 6,00 m ölçülerindedir. Dikdörtgen biçimli harim mekân›
doğu-bat› doğrultuda at›lan beş adet kemerle takviye edilmiş beşik tonozla örtülmüştür. Harimin doğu cephesinin güney
köşesinde bir, kuzey cephesinde –taç kap›n›n iki yan›na– birer pencere aç›lm›şt›r. Caminin güney ve bat› cephelerinde
herhangi bir aç›kl›k yoktur.
Güney cephenin ortas›ndaki mihrap duvardan 7 cm ç›k›nt› yapmaktad›r. 50 cm
derinliğindeki mihrap nişinin kavsaras›,
üç s›ra mukarnasla doldurulmuştur.
Mihrab›n iki yan›nda birer niş bulunmaktad›r. Caminin doğu ve bat› cephelerinde de ikişer adet küçük niş yer almaktad›r. Vaiz kürsüsü ve minberi yoktur.
Yap›n›n taç kap›s›ndaki çeşitli kabara ve
sütun başl›klar›ndaki geometrik ve bitkisel bezemeler süsleme ad›na kaydedilebilecek unsurlard›r.
Kay nakça: Mustafa Denktaş, “Kayseri-Büyük
Bürüngüz Köyü’ndeki Türk An›tlar›”, Vak›flar
dergisi, (1998), S 27, s. 161-190; Yasemin Demircan, Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri
Vak›flar›, Kayseri 1992, s. 100; Mehmet Çay›rdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden 15 ve 16. Yüzy›lda Yap›ld›ğ› Anlaş›lan ‹lk Osmanl› Yap›lar›”,
Vak›flar dergisi, (1981), S 13, s. 541-542; Mehmet
‹nbaş›, XVI. Yüzy›l›n Başlar›nda Kayseri, Kayseri 1992, s. 86.
YILDIRAY ÖZBEK

BÜYÜK BÜRÜNGÜZ DANİŞ
ALİ BEY CAMİİ
Tamam›nda düzgün kesme taş malzeme
kullan›lan yap›, çeşitli dönemlerde yap›lm›ş eklerle genişletilmiştir. Yap›n›n değişik mekânlar›nda farkl› tarihler veren kitabeler bulunmaktad›r. Bunlara göre yap›n›n yazl›k mescidi 1582 y›l›nda, k›şl›k
mescidi 1587, mutfak bölümü de 1738 y›l›nda yap›lm›şt›r.
Günümüzde dört bölümden oluşan yap›n›n ilk bölümü olan ve doğu taraftaki
dikdörtgen mekânl› yazl›k mescit H 988990 (M 1580-1582) y›l›nda yap›lm›şt›r.
Yazl›k mescidin bat›s›ndaki türbe ve k›şl›k mescit ise H 996 (M 1587) y›l›nda yazl›k mescide eklenmiştir. Bu yap›lar›n kuzey cephesine, H 1151 (M 1738) y›l›nda
mutfak eklenmiştir. Mutfakla k›şl›k mes-
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Büyük Bürüngüz Daniş Ali Bey Camii
(Y. Özbek)

cit k›sm›n›n bat› duvar› aras›nda kalan
bölüm, ikisi kuzey diğer ikisi de bat› cephede olmak üzere dört sivri kemere sahip
bir giriş mekân›na dönüştürülmüştür.
K›şl›k bölümün kuzey d›ş duvar›n›n ortas›na yak›n bir yere yerleştirilen ve bir
Zülfikar motifiyle ikiye ayr›lan kitabe panosunda H 998 (M 1589) tarihi okunmaktad›r. Mutfağ›n kuzey duvarlar› sağ›rd›r. Bu cephede mutfağ›n duvar›ndan daha yüksek tutulan yazl›k bölümün saçak
k›sm›n›n bir bölümü, alttaki pano ve kitabeyi üstten çerçeveleyerek bir niş tepeliği
oluşturacak şekilde yukar›ya taş›r›lm›şt›r.
Bu tepeliğin yüzeyi alt üst geçme yapan
zencirek motifiyle bezenmiştir. Süsleme
kuşağ›n›n alt›nda silme kuşağ› yer al›r.
Silme kuşağ›n›n hemen alt›nda da yap›n›n inşa kitabesi bulunmaktad›r. ‹nşa kitabesinin alt›nda üç s›ra profilli silmeyle
çerçevelenmiş pano içinde köşelerde sürahiler içinde çiçek kabartmalar› gözlenirken içteki panoda ise yatay, dikey ve
diagonal çizgilerin oluşturduğu geometrik kompozisyonlu bezemeler vard›r.
Güney cephe de iki kademelidir. Doğudaki yazl›k mescidin cephesi daha içeridedir. Her iki k›sm›n yüksekliği eşittir.
Yazl›k mescidin güney duvar›n›n üst bölümünün ortas›na bir pencere aç›lm›şt›r.
Bu pencerenin üzeri kuzey yönde olduğu
gibi alttaki panoyu üstten çerçeveleyecek

şekilde bir niş tepeliği oluşturularak yukar› taş›r›lm›şt›r. Bu tepeliğin yüzeyi alt
üst geçme yapan zencirekle süslenmiştir.
Bu tepeliğin hemen alt›nda iki s›ra profilli silme kuşağ› gözlenmektedir. Silme kuşağ›n›n alt›ndaki pencerenin lento taş›n›n yüzeyi lale, karanfil, sümbül gibi bitkisel çiçek motifleriyle bezenmiştir. Lento taş›nda ayr›ca geometrik bezemeler de
görülmektedir.
Türbenin güney duvar›nda da profilli saçak k›sm›n›n yaklaş›k 20 cm alt›nda dikdörtgen bir pano yer almaktad›r. Pano
yüzeyinde bir dal üzerine yerleştirilmiş
çiçeklerden üstte olanlar› lale, alttakiler
de ise sümbüldür. Panonun yanlar›na simetrik olarak birer adet gülbezek kabart›lm›şt›r.
Yap›n›n doğu cephesi de iki kademeli
olup mutfak k›sm› daha içeride kalm›şt›r.
Bu cephe mutfak ile yazl›k, bölümün güneyine kayd›r›lan dikdörtgen pencerelerle hareketlendirilmiştir. Caminin bat›
cephesi de iki kademelidir. Kuzeyde bulunan mutfak daha içeridedir. Mutfak ile
k›şl›k mescit k›sm›n›n duvarlar› aras›nda
kalan bölüm, 1974 y›l›nda yap›lan bir
onar›m s›ras›nda giriş koridoruna dönüştürülmüştür. Bu cephede dört adet pencere yer almaktad›r. Bunlardan bir tanesi
türbeyi, ikisi k›şl›k mescit bölümünü, bir
tanesi de mutfağ› ayd›nlatmaktad›r. Minarenin hemen güneyinde bulunan ve
türbeyi ayd›nlatan dikdörtgen pencere
iki s›ra profilli silmeyle çerçevelenmiştir.
Bu pencerenin atk› taş›nda, köşelerde simetrik olarak sümbüller ve orta k›sm› kabartma üç adet lale çiçeğiyle bezenmiştir.
Mutfağ›n bat› d›ş duvar›n›n ortas›ndaki
dikdörtgen pencerenin lento taş› üzerinde bulunan üç sat›rl›k kitabe sülüs hatla
yaz›lm›ş olup H 1151 (M 1738) tarihini taş›maktad›r. Bat› cephede bulunan minare sonradan yap›lm›şt›r. Yazl›k mescit
bölümündeki kitabeden caminin Ali Bey
bin Hasan taraf›ndan inşa ettirildiği anlaş›lmaktad›r.
Caminin k›şl›k k›sm›na, yak›n zamanda
yap›lan giriş koridorunun güney duvar›n›n doğusuna kayd›r›lan bas›k kemerli
kap›dan girilmektedir. 9,80 x 6,70 m öl-
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çülerindeki harim mekân›, alt› sivri kemerle takviye edilmiş beşik tonozla örtülmüştür. Bu mekân bat› cepheye aç›lm›ş
iki adet pencereyle ayd›nlat›lm›şt›r. Pencerelerin alt k›s›mlar› merdiven şeklinde
düzenlenmiştir. Mihrab›n olduğu güney
duvarda, duvar›n alt köşesinden başlayarak merdiven basamağ› ritmiyle devam
eden ve mihrab› çerçeveleyerek diğer duvara bağlanan yar›m daire profilli silme
kuşağ› dikkati çeker. Mihrap nişi, alt›
cephelidir ve yedi s›ra mukarnas dizisinden oluşan kavsarayla örtülmüştür. Yanlardan kum saati biçimli başl›k ve kaidelere sahip sütuncelerle s›n›rland›r›lm›şt›r.
Mihrap kavsaras›n›n al›nl›ğ› rumi ve palmetlerden oluşan bitkisel bezemeyle süslenmiştir. Bezeme alçak kabartma şeklinde yap›lm›şt›r.
Türbeye, k›şl›k bölümün güney cephesinin doğu köşesine kayd›r›lan düz lentolu
bir kap›dan girilmektedir. 6,62 x 5,73 m
ölçülerindeki bu mekân›n üzeri, güneykuzey doğrultuda at›lan dört sivri kemerle takviye edilmiş beşik tonozla örtülüdür. Türbenin ayd›nlat›lmas›, bat› cephesine aç›lan bir adet dikdörtgen boyutlu
pencereyle sağlanm›şt›r. Pencerenin alt
k›sm› basamak şeklinde düzenlenmiştir.
Türbenin içinde üçü bat›da, ikişer tanesi
de güney ve kuzeyde olmak üzere değişik
ölçülerde toplam yedi adet niş görülmektedir. Nişlerin üzeri sivri ve bas›k kemerlerle örtülüdür. Sade olan mihrap, dört
s›ra mukarnas kavsaral› olup ikiz kaval
silmeyle çerçevelenmiştir. Türbe içindeki
iki taş sandukada herhangi bir yaz› veya
süsleme bulunmaz.
K›şl›k mescidin kuzeydoğu köşesinde
bulunan ve iki s›ra profilli silmeyle çerçevelenen bas›k kemerli kap›dan mutfağa
geçilmektedir. 6,00 x 4,70 m ölçülerindeki bu mekân›n üzeri, güney-kuzey doğrultuda at›lm›ş dört takviye kemerli beşik
tonozla örtülmüştür. Doğu ve bat› duvarlar›n›n ortas›na aç›lan dikdörtgen biçimli birer pencere bu mekân›n ayd›nlanmas›n› sağlamaktad›r. Mutfak mekân›n›n
bat› ve güney duvarlar›nda birer adet, doğu duvar›nda iki adet niş görülmektedir.
Yazl›k mescide, k›şl›k mescidin doğu du-

var›n›n kuzeyine kayd›r›lm›ş bas›k kemerli kap›dan geçilmektedir. 14,75 x 7,88
m ölçülerindeki mekân, doğu-bat› doğrultuda at›lan dokuz takviye kemerli beşik tonozla örtülmüştür. Bu takviye kemerlerinin yüzeyleri yak›n bir tarihte boyanm›şt›r. Yap› biri mihrab›n üzerinde,
diğeri doğu duvar›n güney köşesine kayd›r›lm›ş dikdörtgen pencerelerle ayd›nlat›lmaya çal›ş›lm›şt›r. Mihrap, iki s›ra kaval silmeyle çerçevelenmiş olup beş s›ra
mukarnastan oluşan bir kavsaraya sahiptir. Mihrab›n iki yan›nda birer adet niş
yer almaktad›r. Yazl›k mescidin duvar›nda bulunan kitabede, buras›n›n 1582 y›l›nda Hasan oğlu Ali Bey taraf›ndan yapt›r›ld›ğ› belirtilmiştir. Güneybat› köşedeki minber, taştan yap›lm›şt›r.
Yap›n›n d›ş duvarlar›ndaki çeşitli panolar içinde lale, karanfil, sümbül gibi tabii
çiçek kabartmalar›n›n yan› s›ra, birbiriyle
kesişen çizgilerin oluşturduğu geometrik
bezeme yer almaktad›r.
Kaynakça: Mustafa Denktaş, “Kayseri-Büyük Bürüngüz Köyü’ndeki Türk An›tlar›”, Vak›flar dergisi, (1998), S 27, s. 161-190.
YILDIRAY ÖZBEK

BÜYÜK BÜRÜNGÜZ MEYDAN
ÇEŞMESİ
Büyük Bürüngüz Köyü Meydan›’nda bulunan çeşme hâlen kullan›lmaktad›r.
Eserin güney duvar›nda bulunan ve k›s-
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Büyük Bürüngüz Meydan
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men tahrip olan üç kitabeden ortada bulunan›na göre çeşme H 981 (M 1573) y›l›nda onar›lm›şt›r. Çeşmenin ilk inşa tarihi hakk›nda kesin bilgi mevcut değildir.
Çeşmenin tamam›nda düzgün kesme taş
malzeme kullan›lm›şt›r.
Ayn› köyde bulunan Yaz›c› Çeşmesi ile
birlikte Kayseri’deki baldaken formlu iki
çeşmeden biri olan Meydan Çeşmesi,
6,35 m yüksekliğinde, 5,00 m genişliğinde ve 5,00 m derinliğinde kare bir plan
şemas› göstermektedir. Çeşme kuzeydeki
iki payeyle güneydeki duvara yerleştirilen
duvar payelerine at›lan sivri kemerlerin
taş›d›ğ› bir kubbeyle örtülmüştür. Kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanm›şt›r.
Kubbenin tepesine hilal şeklindeki taş
alem konulmuştur. Çeşmenin saçak k›sm› üç yönde profilli silme kuşaklar›yla
hareketlendirilmiştir.
Çeşmenin iki delikli ayna taş›n›n üst k›sm›, sepetkulpu kemer biçimindeki yüzeysel bir al›nl›kla nihayetlenmektedir. Ayna
taş› üzerinde dekoratif amaçl› iki küçük
konsolcuk yer almaktad›r. Lüleden akan
suyun topland›ğ› iki bölmeli beton su yalağ›, esere sonradan ilave edilmiştir.
Çeşmenin güney duvar› üzerinde su deposu bulunmakta olup ayn› yöndeki küçük bir aç›kl›kla su deposu irtibatland›r›lm›şt›r. Çeşmenin kuzey duvar› üzerinde
yer alan üç adet kitabe günümüze sağlam
olarak ulaşamam›şt›r.
1970’li y›llar›n baş›nda okunabilen ortadaki tamir kitabesinin tamam› Osman
Aky›ld›z adl› şah›s taraf›ndan okunarak
mermer üzerine yazd›r›lm›şt›r. Yazd›r›lan bu metin ayna taş› üzerine monte
edilmiştir. Tahrip olmuş bu kitabede bizim okuyabildiğimiz “taravet buldu” kelimelerinin ad› geçen şah›s taraf›ndan okunarak yazd›r›lan mermer levha üzerinde
de bulunuyor olmas›, bizde kitabenin
doğru olarak okunduğu kanaatini oluşturmuştur. Bu nedenle kitabenin metnini
aynen almaktay›z.
Nigâb-ı köhnesin tecdîd idüb bir zât-ı
zî- şân
Muhammed’le müsemmâ hem muhassıl
havâce- dîvân

Salây-ı aynı kevserden tarâvet bulda atşân
Ola ecdâdı ensâbı makaren afv ü guffâr
Olub târîhi itmamün düşürdü kilki Osman
Hesâbı böyle câri fîhimâ aynânı tecriyân.
H 981 (M 1573)
Saçak etekleri ve paye başl›klar› üzerindeki profilli silmelerle ayna taş› üzerindeki sepetkulpu şekilli kemer ve kubbe tepesinde bulunan hilal biçimindeki taş
alemin d›ş›nda, çeşmede herhangi bir süs
unsuru yoktur.
Kesin inşa tarihi bilinmeyen çeşmenin,
güney yöndeki duvar› üzerinde bulunan
üç sat›rl›k onar›m kitabesi, H 981 (M
1573) tarihlidir. Çeşme kesin olarak bu
tarihten önce yap›lm›ş olmal›d›r. Fakat
Büyük Bürüngüz Meydan Çeşmesi’ne
benzeyen ve ayn› köyde bulunan Yaz›c›
Çeşmesi 1713 tarihlidir. Meydan Çeşmesi’ne mimari kuruluş olarak benzeyen yukar›daki örnek d›ş›nda hiçbir çeşmenin
bulunmay›ş› eserin kesin yap›l›ş tarihinin
tespitini güçleştirmektedir. Büyük Bürüngüz Köyü’nde bulunan en eski tarihli
eser Alâeddin Camii’dir. Bu cami de Beylikler Dönemine tarihlendirilmektedir.
Kanaatimize göre Büyük Bürüngüz Meydan Çeşmesi XV. yüzy›l›n ortalar›nda inşa edilmiş olmal›d›r. Daha sonra 1573 y›l›nda onar›m gören çeşme, son olarak
1961 y›l›nda ‹smail Göker ve ailesi taraf›ndan onart›lm›şt›r. Bu onar›mlar esnas›nda bugünkü beton yalaklar da çeşmeye ilave edilmiştir.
Kaynakça: Mustafa Denktaş, “Kayseri-Bürüngüz Köyü’ndeki Türk An›tlar›”, Vak›flar dergisi,
(1998), S 26, s. 161-190; Denktaş, Su Yap›lar›, s.
33-35; Şaban Hac› Paşaoğlu, Her Yönüyle Bünyan, Ankara 1993, s. 23.
MUSTAFA DENKTAŞ

BÜYÜK BÜRÜNGÜZ YAZICI ÇEŞMESİ
Yaz›c› Çeşmesi, Kayseri’ye 30 km mesafede olan Büyük Bürüngüz Köyü’nde bulunmaktad›r. Eserin arka cephesinde bulunan tahrip olmuş kitabenin en alt›nda
bir sat›rla tarih k›sm› okunmaktad›r. Bu
tarihe göre eser, H 1129 (M 1713) y›l›nda
inşa edilmiştir. Çeşmede malzeme olarak
düzgün kesme taş kullan›lm›şt›r.
Yaz›c› Çeşmesi Kayseri ve çevresinde
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bulunan baldaken formlu iki çeşmeden
birisidir. Eser plan olarak kuzey yöndeki
bağ›ms›z iki payeyle güney yöndeki duvar payeleri üzerine at›lan kemerlerle birbirine bağlanm›ş ve üzeri kubbeyle örtülmüştür. Günümüzde de kullan›lmakta
olan eserin yüksekliği 7,35 m, genişliği
6,35 m ve derinliği de 6,35 m olup yaklaş›k kare bir plan şemas› göstermektedir.
Eserin doğu, bat› ve kuzey yöndeki sivri
kemerleri, kuzeydeki iki ayağa, güneydekiler ise duvar üzerinde profillendirilen
başl›klara oturmaktad›r. Üç yöndeki kemerlerin kilit taşlar› üzerine gülbezek
motifleri işlenmiştir. Çeşmenin üzerini
örten ve pandantifle geçilen kubbenin tepesine hilal biçimli taştan bir alem yerleştirilmiştir. Saçak k›sm›, dört yönde bir
s›ra silmeyle hareketlendirilmiştir.
Çeşmenin iki lülesinin ve ayna taş›n›n
bulunduğu bölüm, mihrap şeklinde düzenlenmiştir. Çeşme lülesinin bulunduğu
duvar›n yüzeyi, duvardan taş›nt› yapan
yar›m iki sütunceyle hareketlendirilmiştir. Bu sütunceler üzerine de yuvarlak
formlu kemer oturmaktad›r. Kemeri
oluşturan taşlar, k›rm›z› ve beyaz renkte
boyanarak renkli taş havas› verilmiştir.
Kemerin çevresi dikdörtgen bir silmeyle
al›nl›k içine yerleştirilmiştir. Lülelerin
yerleştirildiği taş bilezikler dairevi formlu

Büyük Bürüngüz Yazıcı Çeşmesi
(M. Denktaş)
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olup yüzeyleri bitkisel motiflerle süslenmiştir. Lülelerden akan suyun biriktiği alt› bölmeli beton su yalağ›, ön cepheden
d›şar› doğru taş›nt› yapmaktad›r.
Çeşmenin güney cephesinin üst k›sm›nda yer alan 1,08 x 0,60 m ölçülerindeki
taş kitabenin büyük bölümü tahrip olmuştur. Sadece kitabenin en alt sat›r›ndaki birkaç kelimeyle inşa tarihi okunabilmektedir.
Okunuşu:
Târîh .................... iç buyur gel âb-› kevser
sene 1169.
Bu kitabenin hemen alt›na aç›lan küçük
bir aç›kl›kla su deposu irtibatland›r›lm›şt›r.
Yaz›c› Çeşmesi’nde süsleme olarak profilli silmeler, kemer kilit taşlar›ndaki gülbezekler, kubbe tepesindeki hilal biçimli
alem, lüle bileziğindeki taş üzerinde bulunan bitkisel motiflerden bahsedilebilir.
Çeşme, üzerindeki kitabeye göre H 1129
(M 1713) y›l›nda inşa edilmiştir. 1974 y›l›nda çeşme üzerindeki orijinal sekilerin
üzerine mozaik dökülmüştür. Çeşmede
bulunan beton yalaklar da 1974 y›l›nda
yap›lan onar›mlar s›ras›nda esere ilave
edilmiştir.
Kaynakça: Denktaş, Su Yap›lar›, s. 112-114; Mustafa Denktaş, “Kayseri-Bürüngüz Köyü’ndeki
Türk An›tlar›”, Vak›flar dergisi, (1998), S 26, s.
161-190; Şaban Hac› Paşaoğlu, Her Yönüyle
Bünyan, Ankara 1993, s. 69-71.
MUSTAFA DENKTAŞ

Büyük Bürüngüz Yazıcı
Çeşmesi planı (M. Denktaş)
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Çeşmesi planı (M. Denktaş)
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BÜYÜK ÇEŞME SOKAĞI ÇEŞMESİ
Tavukçu Mahallesi, Büyük Çeşme Sokağ›’n›n hemen başlang›c›nda bulunan eser
arkas›ndaki yap›ya bitişik olarak tamamen kesme taşla inşa edilmiştir. Fakat
burada kullan›lan taş malzemenin dayan›ks›z olmas› ve doğal tahribattan dolay›
çeşmenin taşlar› erimeye başlam›şt›r. ‹nşa tarihi bilinmemektedir.
Bağ›ml› ve tek kemerli çeşme, 3,90 m
yüksekliğinde ve 3,86 m genişliğinde
olup kareye yak›n bir form arz eder. Çeşmenin profilli yuvarlak kemeri, duvara
gömülmüş sütunceler üzerindeki başl›klara oturmaktad›r. Kuzey yönde, kemerin
üzengi taş›yla üzerindeki bir taş tahrip olmuştur. Çeşme nişinin üzerini örten küresel örtü, taşlar›n ›ş›nsal olarak dizilmesiyle oluşturulmuştur. Sütun başl›klar›n›n
hemen üzerinden başlayan kenar silmeleri, saçak k›sm›nda da devam etmektedir. Dikdörtgen al›nl›ğ›n köşelerine birer
adet gülbezek konulmuştur. Aç›lm›ş çiçek motifiyle tezyin edilen gülbezeklerden kuzeyde bulunan›yla her iki kenardaki silmelerin alt k›s›mlar› k›r›lm›şt›r.
Çeşme nişinin tam ortas›nda yer alan
elips formlu ve iki delikli ayna taş›, yanlarda duvara gömülü sütuncelerle s›n›rland›r›lm›şt›r. Elips formlu ayna taşlar›n›n alt k›s›mlar› kesilmiş ve içeri doğru
girinti yapmışt›r. Ayna taş› üzerinde bulunan lüle delikleri iptal edilerek alt k›sma yeni musluklar bağlanm›şt›r. Ayna taş›n›n hemen üzerine yatay bir şekilde
uzat›lm›ş ve cepheden taş›nt› yapan silme
üzerindeki iki adet kartuş şeklindeki pano dikkati çekmektedir. Yatay silme kuşağ›n›n hemen üzerinde de yanlardaki ve
ortadaki sütuncelerin cepheden öne doğru ç›k›nt› yapan başl›klar› görülmektedir.
Bu başl›klar›n hemen üzerine de genişçe
bir konsol yerleştirilmiştir. Ayna taş›n›n
her iki yan›na birer adet seki konulmuştur. Çeşmenin orijinal su yalağ› tahrip
edilmiş olup yerine suyun daha rahat
akabilmesi için betondan küçük bir kanal yap›lm›şt›r. Çeşme nişinin yar›m kubbe biçimindeki örtüsünü oluşturan ›ş›nsal taşlar›n bağland›ğ› merkezdeki yar›m
yuvarlak taş›n ortas›nda yer alan kitabe

yuvas› s›vanarak doldurulmuştur.
Çeşmede süsleme olarak, dikdörtgen
al›nl›ğ›n köşelerinde bulunan gülbezekler, kemer, kenar ve saçak silmeleriyle ayna taş›n›n çevresinin düzenlenişi dikkati
çekmektedir. Ayr›ca yanlarda çeşmenin
yuvarlak kemerinin oturduğu duvara gömülmüş sütuncelerle çeşme nişinin üzerini örten küresel örtünün taşlar›n›n ›ş›nsal olarak dizilmesiyle oluşturulmuş olmas› da eserin görünüşüne zenginlik katmaktad›r.
Çeşmenin kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Ancak çeşme nişinin üzerini örten
küresel örtü taşlar›n›n ›ş›nsal olarak dizilmesi, ayna taş›n›n düzenlenişi, kemerin sütunlar üzerine oturmas› gibi özelliklerinden dolay› Büyük Çeşme Sokağ›
Çeşmesi, XVII. yüzy›lda inşa edilen ve
1728 y›l›nda onar›lan Gevher Nesibe
Çeşmesi ile benzerlik arz eder. Büyük
Çeşme Sokağ› Çeşmesi’nin ayna taş›
XVIII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda inşa edilen
Matra Sokağ› Çeşmesi ayna taş›yla, dikdörtgen al›nl›ğ›n köşelerinde bulunan
gülbezekler de 1722 tarihinde yap›lan
Hasbekiçi Çeşmesi üzerindeki gülbezeklerle hemen hemen ayn› formdad›r. Yukar›da bahsedilen örneklere dayanarak
Büyük Çeşme Sokağ› Çeşmesi de muhtemelen XVIII. yüzy›l›n ilk yar›s› içerisinde
inşa edilmiş olmal›d›r.
Kaynakça: Denktaş, Su Yap›lar›, s. 78-80.
MUSTAFA DENKTAŞ

Büyük Çeşme Sokağı Çeşmesi (M. Denktaş)
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BÜYÜK DAVA GAZETESİ
Her ay›n onunda ve yirmi beşinde ç›kan
milliyetçi gazete. 25 Ocak - 10 Nisan 1951
tarihleri aras›nda Kayseri’de alt› say› yay›mland›. Yar›m boy gazete biçimindeki
bu on beş günlük gazete, 42 x 28 santimlik boyutla, dört sayfa olarak yay›mlan›yordu. Fiyat› on kuruştu. ‹lk sayfas›n›n
üst bölümünde büyük harflerle oluşturulmuş, mavi renkli logosu iki yan›nda
kimlik bilgileriyle bozkurt resmi ve “Tanr› Türk’ü Korusun” slogan› yer al›yordu.
Büyük Dava gazetesinin sahibi As›m
Yahyabeyoğlu, yaz› işleri müdürü ise
Mehmet Güçlü’dür. Kayseri Erciyes Bas›mevinde bas›lm›şt›r. Gazete düşünce
yaz›lar› yan›nda çok say›da şiire de yer
veriyordu. Başl›ca yazarlar› aras›nda Çivicioğlu Hikmet Tanyu*, Sofuoğlu M. Zeki, Z. Fahri F›nd›koğlu, Fethi Tevetoğlu,
Ömeroğlu Nihat Çetin, Akkoyunlu Hüseyin Avni, Cahit Okurer, Kaz›m Özyedekçi, Bekir Kütükoğlu, Mehmet Sad›k Aran,
‹smail Hakk› Y›lanl›oğlu, Mehmet Ateşoğlu*, Servet Hac›paşaoğlu*, Cemal
Oğuz Öcal, Fahri Ersavaş, Ayhan ‹nal,
As›m Yahyabeyoğlu*, Hayali Hasan Yavaş, Haznedaroğlu M. Nuri Bayhan, Ali
Fuat Azgur. bulunuyordu. Bu gazete dağ›t›m sorunlar› ve para s›k›nt›s› nedeniyle, ancak alt› say› ç›kar›labildi ve 10 Nisan 1951’de yay›mlanmas›na son verildi.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 76; Necmeddin Sefercioğlu, Türkçü Dergiler, Türk Ocaklar› Yay›nlar›, Ankara Ocak 2008, s. 42.
YAYIN KURULU

BÜYÜK DEPREM bk. DOĞAL AFETLER
BÜYÜK DOĞU HAREKETİ VE KAYSERİ
Necip Fazıl Kısakürek 1949 yılında Büyük Doğu Cemiyetini kurdu. Cemiyetin
ilk şubesi Kayseri’de açıldı (8 Şubat 1950
Çarşamba). Cemiyetin kurucuları Hayri

Tolgay* (Başkan) Cemal Bilgin, Recep Kınaş, Abdullah Saraçoğlu* dur. Necip fazıl
Cemiyet binasının önünde yaptığı konuşmaya yine Büyük Doğu ile Kayseri’yi âdeta iç içe geçirerek ifade eder. “Evvela vatan, sonra dünya çapında bir mefkûre…
Büyük Doğu mefkuresi... Böyle bir mefkûrenin iş ve hamle planını temsil ettiğine
inandığımız bir cemiyet… Büyük Doğu
Cemiyeti!.. Büyük Doğu Cemiyetinin 1
numaralı şubesi… Kayseri!..” Necip Fazıl,
Kayseri’nin Büyük Doğu açısından önemini Hz. Peygamberimizin Mekke döneminden getirdiği bir misalle somutlaştırır.
Allah tarafından indirilen ezelî ve ebedî
İslam dininin, başlangıçta, ilk kadrosunu
39, sonra 40 kişide tamamladığını belirterek Kayserililerin bu şubeyi ve ilk şubeyi açmalarının ilahî bir hüviyeti olduğunu, basit ve beşerî bir tavır olmadığını
söyler. Necip Fazıl’a göre mücerret Kayseri tipi manevi saffet ve halisiyeti içinde
zeki, gayretli, hamleli, nefsine, mevzuuna
ve etrafını kuşatan eşya ve madde planına
sahip ve hâkimdir. O, Kayseri ve Kayserilide Kayseri ve Kayseriliyi değil, Anadolu
ve Anadoluluyu, sanki bir tufan olmuş da
onun ruhu Erciyes’in tepesine tutunmuş
gibi, en halis bir örnek halinde Anadolu
ve Anadoluluyu bulurken, ondan da kendi dar ve hasis havza sınırının dışındaki
ruh tamamlığı sahasında en ileri, en fedakâr, en güvenilir hamle ve hareketi beklediğini belirtir. Necip Fazıl bunun dışında
da pek çok kereler konferans vermek üzere Kayseri’ye gelmiştir. 1965’te Büyük
Doğu Fikir Kulübünü kurdu ve yine aynı
yıl Kayseri’de şubesi açıldı. İdeolocya Örgüsü isimli ve “baş eserim” dediği kitabı,
1968 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü Talebe Derneği tarafından çıkarılır.
İlk bağlılardan olarak tanımladığı Ömer
Karamehmedoğlu Kayserilidir ve Büyük
Doğu Cemiyeti Umumi Merkez Heyeti
azasıdır. Kayseri Müftüsü Abdullah Saraçoğlu, Necip Fazıl için “İnanmış adamdır.” sözünü söylemiştir. Mehmet Soyak*,
Rafet Cıngıl, Mustafa Miyasoğlu* Üstat’ın
dikkatini çeken Kayserililerdir. Kayseri
ve Necip Fazıl dendiği zaman akla gelen
en önemli isim Ali Biraderoğlu’dur*. Bu
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1950 Kayseri Büyük Doğu Cemiyeti binası
(D. Çiçek Arşivi)

isimlerle birlikte “Büyük Doğu” düşüncesini benimsemiş Kayserililerden bazıları
da şunlardır: Ahmet Saraçoğlu, Eli Emre,
Rasim Özcan, Mehmet Soyöz, Hüseyin
Arı, Mehmet Dinçel, Ali Pehlivanoğlu,
Mustafa Bayır, Mehmet Gökalp, Ali Gengeç, Latif Yücekaya Rıfat Besceli, Mehmet Tekelioğlu*, Abdullah Gül*, Bekir Yıldız*, Bekir Oğuzbaşaran*, İbrahim Ulueren, Mustafa Cabat, Mustafa Tekelioğlu,
Seyit Ali Kahraman*, Fikret Karakaya*,
Mehmet Kasap, Mustafa Ekinci, Ahmet
Taşçı, Mehmet Tekmen, Ahmet Sevgi,
Mustafa Dinçel ve Özer Koç... Kayserili
Büyük Doğucular, 1970’li yıllarda fikrî
değerlendirmelerini ve sohbetlerini Millî
Türk Talebe Birliği (MTTB)’de sürdürdü.
70’li yılların sonunda Necip Fazıl’ın siyasi tercihleri ve tavırları sonucunda Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri’de de
birtakım ayrılmalar söz konusu oldu. Partiyi tercih eden MTTB’liler yerlerinde kalırken, fikir planında Necip Fazıl’ı benimseyenler, Söğüt Fikir Kulübünü* kurdular
ve sohbet ortamını sürdürmeye devam ettiler.
YAYIN KURULU

Adnan Büyükbaş

BÜYÜK HAMDİ EFENDİ
Âlim, müderris (Kayseri, 1867 - ‹stanbul,
1928). Kayseri’nin yetiştirdiği değerli

âlimlerden Büyük Hac› Abdullah Efendi
Hoca’n›n üçüncü oğlu Mehmed Efendi’nin oğludur. Medrese tahsilini önce
Kayseri’de Hac› Torun Efendi ve K›z›kl›
Hac› Kâs›m Efendi gibi zaman›n ileri gelen âlimlerinden yapt›. ‹cazet ald›ktan
sonra müderris oldu. Evlendikten k›rk
gün sonra eşini kaybedince Kayseri’de
kalmak istemedi ve ‹stanbul’a taş›nd›. Bayezid Medresesinde müderrislik yapt›. Diyanet ‹şleri Eski Başkanlar›ndan Hukûk-›
‹slâmiyye ve Ist›lâhât-› F›khiyye isimli
eserlerin müellifi Ömer Nasuhi Bilmen ve
Hak Dini, Kur’an Dili Tefsiri’nin müellifi
Elmal›l› Muhammed Hamdi Yaz›r gibi
şahsiyetler ‹stanbul Bayezid Medresesindeki öğrencileri aras›nda yer al›yordu.
“Büyük Hamdi Efendi” diye anıldığı için
Elmal›l› Hamdi Yaz›r’a “Küçük Hamdi”
denildi. Hamdi Efendi, Mahkeme-i Temyiz Azal›ğ› yaptı ve Divan-› Hümâyûn’da
çeşitli görevler ald›. Ayn› zamanda medresede başmüderrislik de yapt›.
Kaynakça: Satoğlu, Kayseri Ansiklopedisi, s. 49;
Koçer, Ulemâ, s. 55-56.
ATABEY KILIÇ

BÜYÜK KAYSERİ

Günlük siyasi gazete. Yay›n hayat›na 30
Aral›k 1996’da başlayan Büyük Kayseri
gazetesinin imtiyaz sahibi Y›lmaz Büyüknalbant, yaz› işleri müdürü Bekir Aslantaş’t›r. Gazetede Metin Sönmez ve Mahmut Tursun günlük yaz›lar yazmaktad›r.
Gazete spor haberleri ve yorumlar›yla
yerel haberlere öncelik tan›yan bir kimliğe sahiptir.
YAYIN KURULU

BÜYÜK KİLİSE bk. SURP KRİKOR
LUSAROVİÇ KİLİSESİ
BÜYÜKBAŞ, ADNAN
Şair, romanc›, öğretmen (Kayseri, 1963–).
Kayseri Lisesi Akşam Bölümünü bitirdi.
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyat› Bölümünden me-
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zun oldu. Malatya Pütürge İlçesi’nde öğretmenliğe başlad› (1987). Niksar ve Tomarza’dan sonra tayin edildiği Kayseri
Şeker Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak meslek hayat›na devam etmektedir.
Eserleri: Ebabillerin Kanat Sesleri (1981);
Ay Kap›mdan ‹çerde (1982); Firkat
(1983); Kimliğim Bir Gül Dal› (1994);
Ateşten Köz Almak (1996); Bir Ad›m
Hüzün (1996); Ölmez Atatürk (2004);
Üçgenin Dördüncü Köşesi (2005); Bir
Gri Gökkuşağ› (2005); Yağmurla Gelsin
Gidişin (2005); ‹nce Düşünce (2006);
Son Kurşun (2007); Derin ‹z (2008)
YAYIN KURULU

BÜYÜKKILIÇ, MEMDUH
Kayseri Milletvekili, belediye başkanı
(Develi/Şıhlı kasabası, 1953). İlkokulu
Şıhlı kasabasında okudu. Kayseri İmam
Hatip Okulunu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi Fen Bölümünü bitirdi
(1973). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu (1979). Yüksek öğrenimi
sırasında MTTB ve öğrenci derneklerinde görev aldı. Fehmi Koru, Şükrü Karatepe*, Yahya Doğan, Prof. Dr. Ahmet Satoğlu* ve İzmir'de askerlik görevini yapmakta olan Bekir Yıldız'la* tanıştı. Katıldığı sosyal faaliyetler yanında, daha o
günlerde fikrî altyapısı doğrultusunda siyasetle de ilgilendi. Kayseri'ye gelerek Erciyes Üniversitesinde ihtisasını tamamlayıp Nöroloji Uzmanı oldu (1983). Zorunlu hizmetini yapmak üzere Niğde Devlet
Hastanesine tayin oldu (1984). Burada
bir yıl çalıştıktan sonra askere gitti. Askerlik görevini Kıbrıs'ta tabip teğmen
olarak tamamladı. Dönüşünde bir süre

daha Niğde Devlet Hastanesinde çalıştıktan sonra Kayseri Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinde meslek hayatına devam etti (1988). Milletvekili adayı oldu
(1991). Kayseri Sosyal Sigortalar Kurumu
Hastanesinden kendi isteğiyle ayrılıp, bir
süre serbest hekim olarak çalıştı. Refah
Partisi Kayseri İl Başkanlığı yaptı (19931995). XX. Dönem seçimlerinde Refah
Partisi'nden Kayseri Milletvekili seçildi
(1995). Ardından Fazilet Partisi'nden
Melikgazi Belediye Başkanı olduktan
sonra (1999), 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde AK Partiden tekrar Melikgazi Belediye* Başkanı seçildi. Kayserispor ve
Erciyesspor kulüplerinde başkan ve yöneticilik yaptı. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve yönetim kurulu
üyeliği yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.
2 dönemdir (1999-2004 / 2004-2009)
Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini
sürdürmektedir.
Kay nakça: TBMM Arşivi, 20.12.1995 tarihli
Mazbata ve Özgeçmiş; www.melikgazibld.gov.tr;
Kalkan-Birol-Yerlikan Meşhurlar s. 472-479.
YAYIN KURULU

BÜYÜKMUMCU, ZEKİ
Öğretim üyesi, kimyacı (Kayseri, 1967–).
Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü öğretim üyesi. Orta
Doğu Teknik Üniversitesinde doktora
yapt› (1998). Erciyes Üniversitesinde yard›mc› doçent (2001) ve doçent oldu
(2002). Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mezunlar› Derneği üyesidir.
Eserleri: Ulusal ve uluslararas› birçok
makalesi ve ortak ç›kan kitaplarda bilimsel yaz›lar› vard›r.
YAYIN KURULU

BÜY
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CAESAREA bk. KAYSERİ’NİN ADLARI
CAFERBEY MAHALLESİ
Bir semt ve mahalle ad›d›r. 1834 y›l› “Temettuat” kay›tlar›nda “Caferbey Mahallesi ve meskûn cemaatler; Köyy›kan Cemaati, Selald› Cemaati, Sisliyan Cemaati,
Süleyman Cemaati” olarak dört cemaatten teşekkül etmişti. Selald› Cemaati 1831
say›m›nda belgedeki eksikliğe rağmen
176 haneden fazla nüfusu olan bir mahalleydi. XIX. yüzy›l sonlar›nda Caferbey
Selald› Mahallesi, Ceferbey Köyy›kan
Mahallesi, Caferbey Meydan Mahallesi,
Caferbey Süleyman Mahallesi, Caferbey
Sisliyan Mahallesi olarak beş mahalleden
oluşan ve Kayseri’nin en kalabal›k nüfusuna sahip olan semttir.
Caferbey Selald› Mahallesi az say›da
Müslüman, Rum ve Poşa’lardan mürekkep 352 hanelik bir mahalleydi. Ermeni
Kilisesi (Lusovoriç Kilisesi) ve Ermenilere mahsus mektep vard›. Mahalle: Eynehanzade, Battalgazi, Kanc› Ç›kmaz›, Bezirhaneönü, Poşalar, Miyasoğlu, Kurt
Ç›kmaz›, Emirdadl›, Kasap Toros, Kilise,
Takioğlu ve Camiönü Sokağ› gibi sokak
ve caddelerden meydana gelmişti.
Caferbey Köyy›kan Mahallesi’nde; banisi
Cafer Bey olduğundan Cafer Bey Cami,
Cafer Bey Çeşmesi ve camiye vakfedilmiş
“Çifte Hamam” ile birlikte Müslümanlara ait Kabristan bulunurdu. 255 hane
olan Köyy›kan Mahallesi’nde Dülgeroğlu, Macaroğlu, Hamam, Hac›lar ve Deliohannes Sokağ› gibi sokak ve caddeleri
vard›.
Caferbey Meydan Mahallesi, 124 haneydi. Tekeoğlu, Bezirhaneönü, Kulaks›zoğlu, Çiçek Müderris, Çukaoğlu, Büyükbahçebaş› Sokağ› adl› sokak ve caddeleri

Caferbey Mahallesi - 1925 (Albüm TBMM)

bulunurdu.
Caferbey Süleyman Mahallesi, 137 haneydi. Camiönü, Eynehanzade, Siyahoğlu, Kadirf›r›n›, Küçüktekkeönü, Çuhadar
Sokağ› gibi sokak ve caddeleri bulunurdu.
Caferbey Sisliyan Mahallesi; Çukurova’daki Sis/Kozan Kazas›’ndan gelen
(Sislilerin) insanlar›n yerleşim yeri olduğundan bu adla an›l›yordu. 43 haneden
oluşuyordu. Bahçebaş›, Güllabi, Battal,
Çiçek Müderris adl› caddeleri bulunurdu.
Caferbey Semti’ndeki mahallelerin nüfusu çoğunluk olarak Ermeni, az say›da
Rum, Poşa ve Müslümanlardan ibaretti.
XX. yüzy›l›n y›l›n ilk yar›s›nda H›ristiyanlar›n şehirden ayr›lmalar›ndan sonra
“Cafer Bey Camii” merkez al›narak çevresinde bulunan mahalleye Caferbey Mahallesi denildi. Halen Melikgazi Beledi-

1920ʼlerde Caferbey ve Atpazarı genel
görünüm (Fokay-Koçbel)
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yesi s›n›rlar› içerisinde “Caferbey Mahallesi” adl› bir mahalle vard›r.
Kaynakça: ‹smet Demir, Kayseri Temettuat Defteri, C. I, Kayseri 1998; Cömert, 19.Y.Kayseri;
Mustafa Keskin, Kayseri Nüfus Müfredat Defteri, Kayseri 2000; KAYTAM (Kayseri ve Yöresi
Tarih Araşt›rmalar› Merkezi) Belge ve Defterleri
1831 Nüfus Say›m›.
HÜSEYİN CÖMERT

CAFER BEY CAMİİ
Melikgazi İlçesi, Caferbey Mahallesi’nde,
Cafer Bey Hamam› yak›n›nda bulunmaktad›r. Eski yap› y›k›larak yerine yapılan
günümüzdeki bu cami, 1960’l› y›llarda
inşa edilmiştir.
Yaklaş›k kare planl› harime sahip olan
caminin kuzey cephesi, son cemaat mahalli olarak düzenlenmiş ve bat› köşesine
minare yerleştirilmiştir.
Son cemaat mahalli, üzeri kuzeye doğru
eğimli sundurmayla örtülü, camekânla
kapl› beş kemer aç›kl›ğ› şeklindedir. Minaresi tek şerefelidir. Harim, doğu-bat›
doğrultusunda uzanan, mihraba paralel
üç sahndan oluşmaktad›r. Üç sahn ortada iki ayağ› birbirine ve duvarlara bağlayan kemer düzeninden oluşmaktad›r.
Söz konusu kemer sistemi üzerine ahşap
hat›llar yerleştirilerek oluşturulan düz tavanla kapl›d›r. Yap›n›n üzerinde kiremitle kapl› k›rma çat› vardır. Mahfil, kuzeydeki ilk sahn›n üzerine yap›lm›şt›r. Girişi
son cemaat mahallindeki minare girişinin bitişinden sağlanmaktad›r. Ortas› yay
şeklinde biçimlenmiştir. Mihrap ve minberi mermerden yap›lm›şt›r.
Cafer Bey Camii’nin banisi ve inşa tarihi
hakk›nda bilgimiz yoktur. H 1289 (M
1872) tarihli 182 numaral› Kayseri Vergi
Defteri’nde bu mescidin Cafer Bey Selald› Mahallesi’nin Sel Y›kan Bölgesindeki,
Hamam Sokağ› üzerinde bulunduğu ve
banisinin Cafer Bey, mütevellisinin ise
Poyrazoğlu Mehmed ve Büyük Söğütlü
Çeşme Sokağ›’nda yer alan bir adet dükkân›n Cafer Bey Camii’ne meşruta olduğu belirtilmektedir. H 1019-1020 (M 16111612) tarihli 15/2 numaral› Kayseri Şer’iyye Sicil Defteri’ndeki 928 nolu belgede,
Havva Hatun vekili Mahmud Bey, Şehit
Kaş Mahallesi’ndeki Cafer Bey Bahçesi-

Cafer Bey Camii içi (C. Arslan)

ni, Cafer Bey Camii ve Çeşmesi’ne vakfettiği, bahçe kira gelirinden cami imam›n›n çocuklar›na, çeşmenin tamirine, yolunun düzenlenmesine harcanmas›n› istediği, çeşme harap olursa fakirlere dağ›t›lmas›n› şart koştuğuna dair bilgi yer almaktad›r. H 1077-1078 (M 1677) tarihli
74/1 numaral› Kayseri Şer’iyye Sicil Defteri’ndeki 141 nolu belgede, Köy Y›kan
Mahallesi cami imam› ve vakf›n mütevellisi, ölen Semaşah Hatun hayattayken,
Cafer Bey Çeşmesi gurbunda bulunan
cami mihrab›na beş kuruş verilmesini
şart eylediği, fakat vârislerin bu şart› yerine getirmediği hakk›nda aç›lan davayla
ilgili bilgilerden anlaş›lmaktad›r. H 1217
(M 1802) tarihli Güpgüpzade Hac› Ebubekir Ağa Bin Hac› Musa Ağa’n›n Vakfiyesinde, akarlar› say›l›rken Cafer Bey Camii Vakf›na ait bir dükkândan da bahsedilmektedir.
Ahmed Nazif Efendi, “…Kayseri’de vaki
Caferbey Mahallesi Eretnaoğullar›’n›n 4.
Emîri Cafer Bin Eretna taraf›ndan tesis
ve bir mescid-i şerifle ona vakfedilmiş,
bir de hamam ve çeşme inşa k›l›nm›ş ve

Cafer Bey Camii (C. Arslan)
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hâlen nam›na nispetle yâd edilmekte bulunmuştur…” demektedir. Fakat Ahmed
Nazif Efendi taraf›ndan ileri sürülen bu
bilgi hiçbir belgeye dayanmamaktad›r,
sadece isim benzerliğinden yola ç›k›larak
ortaya at›lm›ş bir iddia niteliğindedir.
‹lhan Özkeçeci ad› geçen Cafer Bey Camii’nin 1960 y›l›nda y›k›ld›ğ›n› ve yerine
bugün mevcut olan caminin inşa edildiğini söylemektedir.
Kaynakça: Adem Y›lmaz, 74/1 Numaral› Kayseri Şer’iyye Sicili (H 1077-78/M 1677), (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2000, s. 149;
A. Nazif, Kayseri Meşhurlar, (Diriöz’ler), s. 106;
Hamiyet Özder, Emine Davarc›, Kayseri Vakfiyeleri, (Bas›lmam›ş Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Kayseri, s. 94; Özkeçeci, Cami ve Mescidler, s. 30; ‹smail Kaya, 15/2 Numaral› Kayseri
Şer’iyye Sicili (H 1019/20-M 1611/12), (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1995; Denktaş, KYA, s. 23.
CEL‹L ARSLAN

CAFER BEY HAMAMI
Caferbey Mahallesi, Hamam Sokağ› üzerinde bulunan eser, günümüzde kullan›lmamaktad›r. Banisi ve inşa tarihi bilinmemektedir.
Cafer Bey Hamam›, kuzey-güney yönünde uzanmaktad›r. Erkekler k›sm› s›cakl›ğ›
plan olarak tek halvetten ibaretken kad›nlar k›sm› s›cakl›ğ›, ortadaki kubbeli
merkezî mekânla bu mekân›n her iki taraf›na simetrik olarak yerleştirilen iki eyvandan oluşmaktad›r. Erkekler bölümü
soyunmal›ğ›yla tuvaletlerin bulunduğu
mekân›n üzeri beton, ara mekânla soğukluğun üzeri beşik tonoz, tek halvetin
üzeri ise kubbeyle örtülüdür. Kad›nlar
k›sm› soyunmal›ğ›n›n üzeri, ahşap sütun-

Cafer Bey Hamamı (M. Denktaş)

lar›n taş›d›ğ› k›rlang›ç örtü, soğukluğun
üzeri beşik tonoz ve s›cakl›ğ›n merkeziyle yan kanatlar›n güneydoğu ve güneybat› köşeleri kubbelerle, yan kanatlar›n kuzeydoğu ve kuzeybat› köşelerinde yer
alan eyvanlar›n üzeri ise aynal› tonozla
örtülmüştür. Su deposunun üzeri beşik
tonozdur. Hamam›n duvarlar›nda kaba
yonu ve moloz taş, kemer ve kap› sövelerinde kesme taş, kad›nlar k›sm› soyunmal›ğ›nda ise ahşap malzeme kullan›lm›şt›r.
Erkekler bölümü soyunmal›ğ›na, bat›
cephesinin güneyine kayd›r›lan kap›dan
girilir. Kuzey-güney yönünde uzanan
dikdörtgen soyunmal›ğ›n üst örtüsü y›k›lm›şt›r. Daha sonra yap›lan onar›mlarda
soyunmal›k bölümünün üzeri betonla
kapat›lm›şt›r. Bu mekân, güney ve doğu
yönde ikişer adet, bat› yönde bir adet dikdörtgen pencereyle ayd›nlat›lm›şt›r. Soyunmal›ğ›n kuzey ve doğu cepheleri ahşap divanlarla çevrilip bat› cephenin güney köşesine de üç adet ahşap soyunma
kabini konulmuştur. Bu bölümün ortas›nda bulunan mozaik küçük şad›rvan da
yak›n bir tarihte yap›lm›şt›r.
Soyunmal›ğ›n kuzey cephesinden hafif
doğuya kayd›r›lan yuvarlak kemerli kap›dan 2,00 x 0,90 m ölçülerindeki koridora girilir. Bu küçük koridorun bat›s›ndaki
kap›dan, tuvalet ve helalar›n bulunduğu
bölüme geçilir. Tuvaletlerin üzeri betonla örtülmüş olup üst örtünün üzerine aç›lan iki adet ›ş›k gözüyle ayd›nlat›lm›şt›r.
Girişteki ön mekânla bunun kuzeyindeki
soğukluk bölümü 0,20 m kal›nl›ğ›ndaki
bir duvarla bölünmüştür. Orijinalinde,
bölünen bu iki mekân›n tek mekân olduğu beşik tonozun devam etmesinden anlaş›lmaktad›r. Her iki mekân da tonozun
s›rt›na aç›lan dört adet ›ş›k gözüyle ayd›nlat›lm›şt›r. Girişteki küçük mekân›n
kuzey cephesinin ortas›na aç›lan düz lentolu kap›dan kuzey cephedeki soğukluğa
geçilir. Bu bölümün doğu ve bat› cepheleri boyunca uzanan sekiler, 0,10 m yükseklik ve 0,50 m genişliğinde olup doğu
seki üzerinde iki, bat›daki seki üzerinde
ise bir adet kurna bulunmaktad›r. Bu bölümün kuzey duvar› üzerine aç›lan düz
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lentolu kap›dan üzeri kubbeyle örtülü
halvete girilir. Kubbeye geçiş, köşelerdeki tromplarla sağlanm›şt›r. Halvet, kubbenin tepesine aç›lan beş adet yuvarlak
formlu ›ş›k gözüyle ayd›nlat›lm›şt›r. Halvetin bat› cephesindeki duvar üzerine
aç›lan 0,70 m genişliğindeki aç›kl›kla su
deposu irtibatland›r›lm›şt›r. Kap› aç›kl›ğ›
hariç bütün halvetin cepheleri, 0,10 m
yüksekliğindeki, 0,50 m genişliğindeki
sekilerle çevrilidir. Güney cephe hariç diğer cephelerde birer adet kurna yer al›r.
Halvette kullan›m sonucu ortaya ç›kan
pis su, kuzeybat› köşedeki bir delikten
tahliye edilmektedir. Halvetle güneyindeki mekân› birbirinden ay›ran 0,20 m kal›nl›ğ›ndaki duvar da sonradan örülmüştür.
Hamam›n kad›nlar bölümüne, kuzey
cephenin ortas›nda yer alan düz lentolu
bir kap›dan girilmektedir. Hafif yamuk
planl› soyunmal›ğ›n üzeri, 11 adet ahşap
sütunun taş›d›ğ›, ahşap kirişlerin birbirleri üzerlerine bindirilmesiyle oluşturulan
k›rlang›ç bir örtüyle kapat›lm›şt›r. Ahşap
üst örtünün ortas›nda yer alan ayd›nl›k
fenerinin çevresi, yap›lan son onar›mlar
s›ras›nda betonla yenilenmiştir. Soyunmal›ğ›n kuzey duvar›n›n doğu k›sm›nda
0,80 m genişliğinde, 0,35 m derinliğinde
bir niş yer al›r. Kap› aç›kl›klar› hariç bütün cepheler yaklaş›k 1,60-1,80 m genişliğinde, 0,50-0,65 m yüksekliğindeki sekilerle çevrilidir. Soyunmal›ğ›n kuzeybat›
köşesine aç›lan düz lentolu kap›dan iki
hücreli tuvalete geçilir. Ana kütleden taş›nt› yapan tuvaletlerin üzeri betonla örtülü olup bat› cephesine aç›lan küçük bir
pencereyle ayd›nlat›lm›şt›r.
Soğukluğa, soyunmal›ğ›n güney cephesinin ortas›na aç›lan yuvarlak kemerli kap›dan geçilir. Doğu-bat› yönünde uzanan
dikdörtgen soğukluğun üzeri iki takviye
kemer üzerine oturan beşik tonozla örtülmüştür. Soğukluk mekân›, tonozun
s›rt›na aç›lan 15 adet yuvarlak formlu ›ş›k
gözleri ve doğu-bat› cephelerindeki duvarlar üzerine aç›lan dikdörtgen pencerelerle ayd›nlat›lm›şt›r. Kap› aç›kl›klar›
hariç bütün cepheler demir divanlarla
çevrilidir. Duvarlar üzerinde elbiseleri

asmak için kullan›lan ask›lar hâlen yerinde durmaktad›r.
S›cakl›ğa, soğukluğun güney cephesinin
ortas›na aç›lan yuvarlak kemerli kap›dan
geçilmektedir. Bu kap›n›n hemen üzerinde hamam›n içerisinde oluşan pis kokular›n d›şar› at›ld›ğ› havaland›rma bacas›
dikkati çeker. S›cakl›k bölümü ortadaki
kubbeli mekânla bunun her iki taraf›na
simetrik olarak yerleştirilen eyvan ve halvetlerden oluşmaktad›r. Kubbe, kuzey ve
güney yönde duvarlara, doğu ve bat› yönde ise ortadaki kare ayaklar üzerine oturmaktad›r. Kubbeye geçiş, köşelerde
tromplarla sağlanm›şt›r. Yan kanatlar›n
güneydoğu ve güneybat› köşelerindeki
halvetler, tromplarla geçilen kubbelerle,
kuzeydoğu ve kuzeybat› köşelerde yer
alan eyvanlar›n üzerleri ise aynal› tonozlarla örtülmüştür. S›cakl›ğ›n ayd›nlat›lmas›, kubbelerin ve tonozlar›n üzerine
aç›lan yuvarlak ve alt›gen formlu 39 adet
›ş›k gözüyle sağlanm›şt›r. Güney duvar›n
ortas›nda fazla derin olmayan niş yer al›r.
Merkezî kubbenin tam alt›nda, 0,48 m
yüksekliğindeki sekizgen bir göbek taş›
bulunur. Güney cephe boyunca uzanan
seki 0,10 m yüksekliğinde ve 0,50 m genişliğindedir. Ortadaki ayakla kuzey yöndeki duvar üzerine at›lan yuvarlak kemerin alt›ndan geçilerek üzerleri aynal› tonozlarla örtülü eyvanlara, ayağ›n hemen
güneyindeki kap›lardan da üzerleri kubbelerle örtülmüş olan halvetlere geçilmektedir. Her iki mekân aras›nda duvar
yoktur. Halvet ve eyvanlarda ikişer adet,
ortadaki merkezî bölümde bir adet kurna
bulunmaktad›r. S›cakl›ğ›n bütün duvarlar› yaklaş›k 1,20 m yüksekliğinde fayanslarla kapl›d›r.
Hamam›n su deposu, erkekler k›sm› halvetinin bat›s›nda, kad›nlar k›sm› s›cakl›ğ›n›n güneydoğu köşesinde yer al›r. Su
deposunun üzeri beşik tonozla örtülüdür. Hamam›n külhan› tamamen y›k›lm›ş olup bakiyeleri bat› cephenin ortas›nda görülmektedir.
1970’li y›llara kadar kullan›lan hamam,
plan› bak›m›ndan ilginç özellikleri üzerinde taş›r. Hamamda hiçbir süs unsuru
yoktur. ‹nşa edildikten sonra pek çok de-
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Cafer Bey Hamamı içi (M. Denktaş)

fa onar›ma tâbi tutulan hamam, orijinal
hâlini k›smen kaybetmiştir. Bu hamamda
sadece tek problemle karş›laş›lmaktad›r.
Hamam› inşa eden mimar tarafından, kad›nlar k›sm›n› oluşturan bölümleri bir
düzen içinde inşa edilmişken erkekler
k›sm›n›n arsa problemi olmamas›na karş›n, gelişigüzel inşa edilmesinin sebebi
hamam›n ilk inşas›nda çifte hamam olarak inşa edilmemesidir. ‹nşa edildikten
sonraki bilinmeyen bir tarihte ihtiyaçtan
dolay› yap›lan eklemelerle hamam, çifte
hamama dönüştürülmüştür. Esasen
mevcut plan aç›k bir şekilde su deposunun güneyindeki erkekler bölümünün
sonradan yap›ld›ğ›n› ortaya koymaktad›r.
Buna ilave olarak her iki bölüm aras›ndaki bağlant›n›n zay›fl›ğ›, duvarlar aras›ndaki dilatasyon ve malzemenin farkl› oluşu, güneydeki erkekler bölümünün hamama sonradan eklendiğini kesin olarak
göstermektedir. Yap›lan bu ilave s›ras›nda hamam›n güney cephesi boyunca uzanan su deposunun doğu köşesi bir halvet
oluşturacak şekilde kesilerek küçültülmüştür. Diğer mekânlarda bu halvetin
güneyine s›rayla inşa edilmişlerdir.
Baz› araşt›rmac›lar hamam›n, isminden
dolay› Eratna Bey’i Cafer Bey taraf›ndan
M 1359 y›l›nda inşa ettirildiğini söylemektedirler. Sadece isim benzerliğinden
dolay› böyle bir görüşe kat›lmak mümkün değildir. 1714 tarihli 137 numaral›
Kayseri Şer’iyye-i Sicil Defteri’nin 41. sayfas›ndaki bilgilere göre, “...şartlara uygun
olmayarak başkalar›na verilmiş olan hamama, mütevellisi Yunus Halife müda-

hale ederek durumun düzeltilmesini istemiştir...” Bu bilgiden de anlaş›lacağ› üzere hamam, 1714 y›l›nda kullan›lmaktad›r.
Bu hamam›n kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Hamam›n kad›nlar bölümünün soğukluğunda, s›cakl›ğa geçişi sağlayan kap› üzerinde havaland›rma bacas›
bulunmaktad›r. Pis kokular›n d›şar› at›ld›ğ› bu uygulama XIV. yüzy›ldan itibaren
Anadolu’daki Türk hamamlar›nda karş›m›za ç›kan bir uygulamad›r. Hamam›n
taş›d›ğ› bu mimari özellikler ve tarihî bilgiler dikkate al›nd›ğ›nda, bu hamam,
muhtemelen XVI. yüzy›l›n içerisinde inşa
edilmiş olmal›d›r.
Kaynakça: A. Nazif, Mir‘ât (Palamutoğlu), s. 106;
Mehmet Karagöz, XVIII. Asr›n Başlar›nda Kayseri (1700-1730), (Bas›lmam›ş Doktora Tezi),
E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1993, s.
124; Muhsin ‹lyas Subaş›, Dünden Bugüne Kayseri, Kayseri 1991, s. 76; Denktaş, Su Yap›lar›, s.
183-187; Y›lmaz Önge, Anadolu’da XII. XIII.
Yüzy›l Türk Hamamlar›, Ankara 1995, s. 24.
MUSTAFA DENKTAŞ

CAMCIOĞLU KONAĞI
Ev, H›ristiyan halk›n çoğunlukta olduğu
Tavukçu Mahallesi’nde, 150 m2 büyüklüğündeki bir arsa üzerine yap›lm›şt›r. Küçük avlusu, darac›k giriş holü, bitişikteki
diğer evlerle ilişkisi o zamanki kent yaşam›n›n oldukça yoğunlaşt›ğ›nı göstermektedir. Acemoğlu Cagor Kalfa, k›s›tl› bir
arsada Camc›oğlu ailesinin istekleriyle,
gelecekteki kent yaşam›n› kendine göre
yorumlam›şt›r. Ahşap, demir ve taş›n ustaca kullan›ld›ğ›, ayr›nt›lar›n incelik ve
özenle çözüldüğü, güçlü görüntüde bir
binad›r.
Ev, sokaktan üç basamakla inilen yar›m
bir bodrum ve üstteki iki kattan oluşur.
Üst kata ç›kan dik bir merdivenin sahnl›k
düzeyinde, sokak kap›s›na bitişik bir tuvalet yer al›r. Hol, doğuda avluya aç›l›r.
Buradaki odalar›n, ikisinin sokağa üçüncüsünün ise hole bakan pencereleri ve
çift kanatl› kap›lar› vard›r.
Giriş kat›ndaki üçüncü oda (herhalde anne-baba yatak odas›) avlunun kuzeyindedir; kap› ve pencereleri avluya aç›l›r. Ayr›ca misafir odas›na bir kap›, hol ve bir
pencereyle alt kata ise bir merdivenle
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bağlanm›şt›r
Evin üst kat›, merkezde yer alan bir köşkün çevresinde düzenlenmiştir. Köşkün
kuzeyinde bir oda, güneyinde bir yaz
odas›, bat›s›nda plan› olan (segment) bir
balkon vard›r. Sokağa konsol olarak taşan balkonun ön taraf›ndaki iki kemer,
üstte üçgen şeklindeki bir al›nl›ğ› (pediment) taş›r. Sokağa bakan tüm elemanlar
süslüdür. Yaz odas› bir camekânla köşkten ayr›l›r. ‹ki mekân aras›ndaki tavan›
taş›yan iki kemer, kemerleri taş›yan üç
ince sütun vard›r. Doğramalar, yar›m
daire şeklindeki kemerleri izler, kemerlere gelen camlar renklidir. Yaz odas›n›n
bat› duvar›nda iki dolap bir köşede olmak üzere sokağa bakan üç, balkona bakan bir penceresi vard›r.
Üst kattaki yaz odas› dâhil, tüm odalar›n
duvarlar› iyi işçiliği olan zarlarla kapl›d›r.
Tavanlar süslenmiş, dolaplar özenle tasarlanm›şt›r. Pencerelerde kepenk kullan›lmam›ş, onun yerine, giriş kat›nda d›şa
taşan kafese benzer şekilde yap›lm›ş demirler, üst katta ise daha hafif ve gösterişli parmakl›klardan yararlan›lm›şt›r. Üst
kattaki köşe pencerelerinin ayr›nt›lar› ustaca yap›lm›şt›r. Balkon korkuluk demirleri, ortadan kenarlara doğru alçalan
m›zrak şekilli elemanlar ve onlar›n aras›na yerleştirilmiş “S” harflerinden oluşur.
Bu demirler altlar›ndaki daire plana oturan kabartma taş ve kornişlerle, cephenin
ortas›n› daha ön plana ç›kar›r.
Camc›oğlu Konağı, Kayseri’deki geleneksel yaşam› değiştirmeye, daha çağdaş
(veya Avrupai) şekle sokmaya çal›şan girişimlerden birinin ürünüdür. Tuvalet ve
merdivenin kapal› mekâna al›nmas›, d›şar› ç›kmadan, odadan odaya veya hole
geçme olanağ›, köşkle odalar›n birlikte
al›nmas›, üst kata bir mutfak getirilmesi,
hep XIX. yüzy›l sonlar›nda yap›lan yeniliklerdir. Bunlar›n yan›nda, avlu çok küçülmüş, eve bir giriş holü ve köşkün önüne bir balkon yap›lm›şt›r. Odalar›n avlu
ve iç mekânlara bakan pencereleri varsa
da ev daha çok d›şa dönük bir karakter
taş›r. Cephede kullan›lan pediment, korniş ve heykel elemanlar› Bat›’daki mimarl›k örneklerinden al›nm›ş ancak süs-

Camcıoğlu Konağı (V. İmamoğlu)

lemelerde yöresel motifler kullan›lm›şt›r.
Örneğin, yaz odas› doğu cephesindeki
stilize edilmiş ayçiçeği (veya papatya) ve
yumurta figürleriyle tüm kemerlerin kilit
taşlar›nda kullan›lan bitki motifleri, Kayseri evlerinin birçoğunda ve mezarl›klar›nda yayg›n olarak kullan›lagelen motiflerdir.
Camc›oğlu Konağı’nı Kayseri’nin ileri
gelen ailelerinden Feyzioğlu Ailesi kullanm›şt›r. Camc›oğlu Konağı, Bayram
Sokak’taki diğer üç komşuyla, Anadolu
kalfa ve ustalar›n›n, estetik anlay›ş›n›, taş
ve ahşaba olan sevgisini ve bunlar› kullanmadaki becerisini etkili bir biçimde
sergiler.
Kaynakça: ‹mamoğlu, Kayseri Evleri, s. 161-163164-165.
YAYIN KURULU

CAMİ-İ KEBİR
(ULU CAMİİ, SULTAN CAMİİ)
Camiikebir Mahallesi’nde bulunan yap›,
halk aras›nda “Sultan Camisi” olarak da
adland›r›lmakta ve belgede de ismi böyle
geçmektedir. Şehir merkezinin güneybat›s›nda, D›ş Kale surlar›n›n içerisinde, ‹ç
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Kale’nin yaklaş›k 300 m kadar bat›s›nda
ve ‹ç Kale’nin iki girişinden birisi olan
güneydeki Aslanl› Kap›’ya (Dervaze-i
Zerrin) ulaşan yol üzerindedir. Cami-i
Kebir 1134-1143 y›llar› aras›nda Kayseri’yi
devletine başkent yapan Danişmendlilerin üçüncü hükümdar› Melik Mehmed
Gazi* taraf›ndan yapt›r›lm›şt›r. Kesin yap›l›ş tarihi bilinmemekle beraber, kuzey
cephede, kap›n›n sol üst köşesinde bulunan kal›n sülüs yaz›l› kitabesine göre cami, H 602 (M 1205-6) y›l›nda Selçuklu
Hükümdar› I. G›yâseddin Keyhüsrev* zaman›nda onar›lm›şt›r. Derinlemesine yönelen plan tipinde inşa edilen cami, bu
plan tipinin Anadolu’daki en eski örneğini teşkil eder.
Bugün caminin etraf›, Osmanl› Döneminde ticaret alan› olarak kullan›lmas›
nedeniyle ticaret yap›lar›yla çevrilidir.
Kuzeyinde, H 1136 (M 1727) y›l›nda III.
Ahmed zaman›nda devrin meşhur Sadrazam› Nevşehirli Damat ‹brahim Paşa taraf›ndan yapt›r›lan Vezir Han›* bulunmaktad›r. Kuzeydoğu cephesinde, Ulu
Cami ile Vezir Han› aras›nda dar bir geçit yer almaktad›r. Caminin güneydoğu
cephesine, XIX. yüzy›lda yap›lm›ş Raşit
Efendi Kütüphanesi* bitiştirilmiştir. Önceleri kütüphaneye caminin içinde bulunan bir kap›dan geçilerek girilmekteydi.
Kütüphanenin doğusunda ise Mahkeme
Han› olarak adland›r›lan bir yap› daha
bulunuyordu. Ulu Cami’nin güney cephesine bitişik olan ve camiyle ayn› döneme tarihlenen yine Danişmendli Dönemine* ait Melikgazi Medresesi olarak ad-

Cami-i Kebir eski mihrabı (TTK)

land›r›lan yap› bulunmaktayd›. Medreseden günümüze, sadece caminin k›ble
cephesine bitişik olarak yap›lm›ş türbesi
kalm›şt›r. Türbe de y›k›m çal›şmalar› s›ras›nda tahrip olmuş, duvarlar› daha sonralar› düzgün kesme taşlarla örülerek yeniden inşa edilmiştir.
Ulu Cami’de ana yap› malzemesi olarak
yonu tüf taş› kullan›lm›şt›r. Harimde ise
yak›ndaki bir Bizans kilisesinden getirildiği belirtilen sütun ve başl›klar› bulunmaktad›r.
Caminin plan› ve cephe düzenlemesi, tamirlerle bozulmuş olmas›na karş›n, Anadolu Selçuklu mimarisinde Ulu Cami geleneğinin en iyi biçimde uyguland›ğ› örneklerden birisidir. Ana hatlar›yla uzunlamas›na bir yap› görünümünde olan
plan, ortada küçük bir avlu ve mihrap
önü kubbesiyle tamamlanmaktad›r. Camiye doğu, bat› ve kuzey cephelerinin ortas›nda bulunan birer kap›dan girilmektedir. Yap›n›n inşa edildiği alan›n farkl›
kotlarda olmas› sebebiyle doğu ve bat› girişleri birbirlerinden farkl› olarak tasarlanm›şt›r.
Doğu cephede kütüphaneyle cephe ortas›nda bulunan kap›ya kadar olan k›s›mda, içerideki her bir sahna aç›lan dikdörtgen formlu bas›k kemerli üç pencere, kuzey cephenin ortas›nda ise bas›k
kemerli bir kap› bulunmaktad›r. Kap›n›n iki yan›nda yine bas›k kemerli birer
pencere yer al›r. Söz konusu kap›, sivri
kemerli bir niş içine al›nm›şt›r. Sivri kemerin içerisinde birisi büyük diğeri küçük iki mermer kitabe bulunmaktad›r.
Bu kitabeler Osmanl› Dönemine ait
olup H 1135 (M 1722) y›l›nda Kayseri’de
meydana gelen deprem sonucunda tah-

Cami-i Kebir mihrabı ve minberi
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rip olan Ulu Cami’nin Matbah-› Amire
Emini Kayserili Hac› Halil Efendi* taraf›ndan tamir ettirilmesiyle ilgilidir. Kap›n›n sol üst k›sm›nda caminin Selçuklu
Döneminde tamir edildiğini gösteren kitabesi bulunmaktad›r. Yap›n›n bat› cephesi iki farkl› seviyede, kademeli olarak
düzenlenmiştir. ‹lk bölüm, cephenin kuzeye doğru bakan bölümü olup buras›
cephenin güney bölümüne göre kotu
yüksekte kalan k›sm›n› oluşturmaktad›r.
Yine cephenin ortas›nda bulunan kal›n
taş kaideli minare, cepheyi iki ayr› bölüm hâlinde şekillendirmiştir. Minare
kaidesinden itibaren beden duvar› içeri
doğru yönelme yapm›ş, böylece güneye
doğru cephe daha fazla içeridedir. Cephenin bu bölümünde, doğu cephesinin
aksine her sahna birer tane gelecek şekilde bas›k kemerli pencere yerleştirilmiştir. Pencerelerin bitiminden itibaren
ise caminin bat› taç kap›s› başlamaktad›r. Bas›k kemerli giriş aç›kl›ğ› sivri bir
kemer içerisine al›nm›ş ve beden duvarlar›ndan d›şar› doğru herhangi bir ç›k›nt› yap›lmam›şt›r. Girişin üzerinde kare
formlu fakat Geç Dönemde aç›ld›ğ› belli olan bir pencere görülür. Taç kap›dan
sonra yine bas›k kemerli ve sonradan
aç›ld›ğ› belli olan bir pencere dikkati
çekmektedir.
Cami harimine yukar›da da belirtildiği
gibi üç ayr› kap›dan girilmektedir. Harimin kuzeydeki üç sahnl› bölümüyle güneydeki ortas› aç›kl›kl› bölümü aras›nda
da yaklaş›k 1,80-1,90 m aras›nda değişen bir kot fark› bulunmaktad›r. Baz›
araşt›rmac›lar bu kot fark›n› ilk yap›lan
cami ile onar›m sonras›nda eklenen cami aras›ndaki fark olarak belirtmektedirler. Caminin kuzey kap›s› doğrudan harime aç›l›rken doğu ve bat› kap›lar› harimin kot fark› sebebiyle merdivenlere
aç›lmaktad›r. Böylelikle harime girişi
sağlayan doğu ve bat› kap›lar› harimin
güney bölümüyle doğrudan ilişkilidir.
Buradan hareketle caminin kuzey bölümünde bulunan kap›n›n sonradan aç›ld›ğ›, özellikle de 1205 y›l›nda yap›lan
onar›mdan sonra aç›ld›ğ›n› belirtmek
mümkündür. Harim derinlemesine geli-
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şen bir plan sistemine sahiptir. Caminin
plan› sistematik kuruluş bak›m›ndan
Anadolu Türk mimarisinde görülmeyen
baz› özelliklere sahiptir. Harimin kuzey
bölümüyle güneydeki mihrap önü kubbeli bölümün birbirlerinden farkl› karakterler taş›d›ğ›n› yukar›da belirtmiştik.
Güneyde mihrap önü kubbesini taş›yan
ayaklardan itibaren başlayan ve k›ble
duvar›na paralel olarak uzanan dört
sahn s›ras›, kuzeydeki kotu farkl› olan
bölüme kadar devam etmektedir. Mihrap önünde bulunan maksure kubbesi,
güneyde harime doğru uzanan ayaklar
vas›tas›yla beden duvarlar›na otururken,
kuzeyde “L” formlu ayaklarla beden duvarlar› aras›na at›lan sivri kemerlere
oturmaktad›r. Kubbenin olduğu bu sahn›n iki yan›nda hemen ayn› aks üzerine
yerleştirilmiş, mihraba dik olarak uzanan birer kemer s›ras›, mihrap duvar›na
dik olarak uzan›r. Bu kemer s›ralar›ndan
doğuda bulunan› üç sütunla bunlar aras›na at›lan üç kemer s›ras› oluşmakta ve
güneydeki beden duvarlar›ndan başlayarak k›bleye paralel sahnlardan üçüncüsünde son bulmaktad›r. Bat›daki kemer
s›ras› ise beş sütun ve bunlar aras›na at›lan beş kemer s›ras›ndan oluşur. Yine
k›ble duvar›ndan başlayarak paralel kemer s›ralar›ndan dördüncüsüne kadar

Cami-i Kebir planı (A. Gabriel)
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devam eder. Harimin ortas›nda yine kare taş ayaklar›n taş›d›ğ› iç avlu şeklinde
bir aç›kl›k vard›r. Aç›kl›ğ›n üzeri, kare
ayaklar›n içerisine yerleştirilen daha ince ikinci ayaklar aras›na at›lan kemerlerin desteklediği küçük bir kubbeyle sonradan kapat›lm›şt›r. Baz› araşt›rmalarda
iç aç›kl›k olarak tan›mlanan bu aç›kl›ğ›n
ortas›nda bir havuz olabileceği ileri sürülmüştür. Ancak, orta kubbenin alt›nda, t›pk› Külük (Gülük) Camii’nde* de
görüldüğü gibi küçük bir su kuyusu bulunuyor. Bu kuyu hâlen işlevini devam
ettirmektedir. Bu iç aç›kl›ktan kuzeye
doğru yönelen kare ayaklar›n taş›d›ğ› kemer s›ras›yla aç›kl›ğ›n merkezine doğru
bir yönelme sağlanmak istenilmiştir. Kemerler bat›da, doğrudan beden duvarlar›na otururken doğuda harime doğru ç›k›nt› yapan kare ayaklara biner. Üst örtü
kemerlere dik olarak uzat›lan ahşap hat›llar›n taş›d›ğ› toprak damla kapat›lm›şt›r. Caminin kuzeyinde yine mihraba paralel olarak uzanan her s›rada dört ayak
taraf›ndan desteklenen, iki kemer s›ras›n›n taş›d›ğ› üç sahnl› bölümün üzeri de
yine kemerlere dik olarak uzanan ahşap
hat›llarla kapat›lm›şt›r.
Caminin mihrab› orijinal değildir. Son
onar›mlar s›ras›nda Külük Camii’nin
mihrab› dikkate al›narak yeniden yap›lm›şt›r. Mihrapta dört köşeli çini parçalar›n bulunduğu belirtilmekteyse de bunlar›n hiçbirisi günümüze kadar gelememiştir. Gabriel*, Kayseri’deki Geç Döneme
ait birçok camide görülen mihraptaki çinili tabak uygulamas›n›n burada da görüldüğünü belirtmektedir.
Sultan Camii olarak da adland›r›lan yap›n›n kesin olarak hangi tarihte yap›ld›ğ›
belli değildir. Caminin yap›l›ş›yla ilgili
çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Genellikle caminin Danişmendli Emîri Melik Mehmed Gazi’nin hükümdarl›ğ› s›ras›nda yap›ld›ğ› belirtilmektedir. Bununla
birlikte daha erken döneme tarihlendirenler de vard›r. Rice, caminin 1135 y›l›nda yap›ld›ğ›n› belirtir. Kuzeyde giriş kap›s›n›n sol üst bölümünde dört sat›rl›k bir
tamir kitabesi vard›r. Kitabenin Türkçesi
şöyledir:

K›l›çarslan oğlu, (bu camiyi) büyük Sultan Keyhüsrev Devrinde -Allah onun yard›m›n› yüceltsin- H 602 (1206) y›l›nda
Yağ›basanoğlu Muzafferiddin Mahmud
onard›.
Bu kitabeye göre caminin, I. G›yâseddin
Keyhüsrev’in ikinci kez tahta ç›kt›ğ› H
602 (M 1206) tarihinde, Yağ›basanoğlu
Muzafferiddin taraf›ndan onar›ld›ğ› ve
caminin bu tarihten daha önce yap›ld›ğ›
anlaş›lmaktad›r. Bu durumda Kayseri’nin Danişmendlilerce merkez olarak
kullan›ld›ğ› ve buraya yerleşip oturduklar› döneme bakmak gerekmektedir. Melik
Gazi’nin ölümünden sonra yerine Emîr
Mehmed geçti. Emîr Mehmed tahta geçer geçmez, Kayseri’yi merkez yapt›, şehirdeki eski y›k›k binalar›n taş ve sütunlar›ndan istifade ederek birçok imar ve
inşa hareketine girişti. Ulu Cami de bu
çal›şmalar s›ras›nda inşa edilmiş olmal›d›r. Emîr Melik Mehmed Gazi 1142 y›l›nda öldükten sonra, Ulu Cami’nin güneyinde bulunan türbeye defnedildi. Camiyi tamir ettiren Muzafferiddin Mahmud
bin Yağ›basan, Danişmendli soyundan
Emîr Melik Mehmed Gazi’nin amcas›,
Yağ›basan Nizameddin’in oğludur. Yap›y› yapt›ranla onar›m›n› yapan›n akraba
olmas› Kayseri yap›lar›nda rastlanan bir
durumdur. Yine bir Danişmendli yap›s›
olan Külük Camii de, Danişmendli soyundan gelen Ats›z Elti Hatun* taraf›ndan onar›ld›.
Caminin içinde kullan›lan devşirme malzemelerin çokluğu dikkate al›nd›ğ›nda,
yap›n›n bulunduğu alanda bir Bizans yap›s›n›n olabileceği düşüncesi, fikir olarak
ileri sürülmüştür. Bu fikri destekleyen
bulgulara, 1995 y›l›nda gerçekleştirilen
onar›m çal›şmalar› s›ras›nda, duvarlar›n
alt›ndaki kal›nt›lara ait temellerin ortaya
ç›kar›lmas›yla rastlanm›şt›r. Temeller
üzerinde dikkati çeken ilk unsur, zeminde daha iri taşlar›n şekillendirdiği daha
kal›n bir duvar iziyle karş›laş›lmas› olmuştur.
Cami birçok defa onar›m gördü. Osmanl› Döneminde, 1716 y›l›ndaki depremde
ağ›r hasar gördü. Bu deprem sonras›nda
caminin onar›ld›ğ›n›, kuzey kap›s›n›n
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üzerindeki H 1135 (M 1722) tarihli kitabeden anl›yoruz. Osmanl› Döneminde,
başta tezyinat›nda olmak üzere, cami birkaç kez tamir gördü. H 1230 (M 1814) y›l›nda harimde baz› k›s›mlar›n›n tamir
edildiğini, H 1253 (M 1837) y›l›nda Kayseri Naibi Nuri Efendi’nin ortada bulunan küçük kap›n›n s›va işlerini ve harimdeki aç›kl›ğ›n ayaklar›ndan birisinin üzerinde bulunan mihrab› yapt›rd›ğ›n› da
Ahmed Nazif Efendi* bize iletmektedir.
Ulu Cami H 1287 (M 1870) y›l›nda esasl›
bir tamirden daha geçti.
Minberi
Taklit kündekâri tekniğindeki minber,
orijinal olmakla birlikte Halil Edhem’in
de belirttiği gibi çirkin bir biçimde boyanm›şt›r. Önceleri minberin baz› parçalar› söküldü ve k›r›ld›. 1955 y›l›nda Vak›flar Genel Müdürlüğü denetiminde yap›lan restorasyon çal›şmalar› s›ras›nda
minberin k›r›k ve dağ›n›k olan parçalar›
bir araya getirilerek tamir edildi. 2003
y›l›nda yap›lan restorasyonla boyalar› kaz›narak orijinal hâline getirildi. Minber,
klasik Anadolu Selçuklu minberleriyle
ayn› tipte yap›lm›şt›r. Yan aynal›klar›,
korkuluğu, çift kanatl› kap›s›, on adet basamağ› ve şerefesi mevcuttur.
Minberin kesin olarak yap›ld›ğ› tarihinin
belirlenmesi mümkün değildir. Ancak
Lala ve Hunat Camilerinin minberleriyle

Cami-i Kebir minber

Minberden detay

büyük benzerlikler taş›d›ğ› aç›kça görülmektedir. Minberin camiye ne zaman
konulduğu da belli değildir. Ancak, Lala
Muslihiddin Camii’nin minberiyle yak›n
benzerlikler göstermesi sebebiyle, H 602
(M 1205-6) y›l›nda Muzafferiddin Mahmud taraf›ndan, caminin tamiriyle birlikte, yani XIII. yüzy›l başlar›nda yapt›r›ld›ğ›
baz› kaynaklarda belirtilmiştir. Ancak
Lala Muslihiddin Camii’nin ve minberinin de kesin yap›l›ş tarihi belli olmamas›
nedeniyle, tarihlendirmek için dikkate
al›nmas› doğru değildir.
Ulu Cami’nin ahşap kap› kanatlar› Ankara Etnografya Müzesindedir. Kanatlar›n
merkezinde bulunan sekiz köşeli y›ld›zlar›n geometrik örgüsünün kenar çerçeveleri aras›nda rumi kompozisyondan oluşan bir hat dolaşmaktad›r. Kap›n›n üzerindeki Arapça kitabede ismi geçen Muzafferiddin’in, camiyi H 602 (M 1205-6)
y›l›nda tamir ettiren Mahmud bin Yağ›basan’›n lakab› olduğu, bu kitabeden hareketle kap› kanatlar›n›n Muzafferiddin
Mahmud taraf›ndan yap›lan onar›mlar
s›ras›nda yerleştirilmiş olabileceği ileri
sürülmüştür.
Minaresi
Ulu Cami’nin bat› giriş kap›s›n›n hemen
yan›nda ve güneyde içeri doğru yönelen
kare kaideli, silindirik gövdeli minare ca-
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sianon, Sebasteia und Lykandos), Wien 1981; Sümer, Yabanlu; Erkiletlioğlu, KT; ‹bn Bîbî, el-Evamir; Özkeçeci, Cami ve Mescidler, s. 34; Mehmet Çay›rdağ, “Kayseri’de Zaman›m›za Kadar
Gelememiş Olan Baz› Mühim Tarihi Binalar”,
IX. Türk Tarih Kongresi, Ankara 1988, II. s. 717721; Mehmet Çay›rdağ, “Kayseri Ulu Cami Ahşap Minberi”, TED, (1976), S. 16, s. 55-64; Tuncer Baykara, “Ulu Cami. Selçuklu Şehirlerinde
‹skan› Belirleyen Bir Kaynak Olarak”, Belleten,
LX (Ankara 1996), S. 227, s. 33-57; Zeki Oral,
“Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler Kitabeleri ve Tarihçeleri”, Vak›flar dergisi,
(‹stanbul 1962), S. V, s. 23-77.

YEDİ TUĞLA
MENKIBESİ
Cami-i Kebir’in inşas›yla
ilgili halk aras›nda zaman
zaman anlat›lan bir menk›be şöyledir: Caminin yap›ld›ğ›n› duyan bir kad›ncağ›z: “Benim de bir hayr›m bulunsun.” diyerek
eline ald›ğ› yedi tuğlayla
inşaat›n baş›na gelir ve caminin banisine müracaat
eder. Camiyi yapt›ran zat,
şöyle bir bakar ve kad›ncağ›z› geri çevirir: “Olmaz!”
der. Hatta camiyi yapan işçi ve ustalara da tembih
ederek bu kad›n›n getirdiği tuğlalar› almamalar›n›
söyler. Bunu duyan zavall› kad›n meyus, mükedder
geri döner ve pek üzülür.
O gece rüyas›nda hatiften
bir nida işiten caminin banisinin akl› baş›ndan gider. Kendisine hitaben:
“Eğer o kad›ncağ›z›n getirdiği yedi tuğlay› al›p da
caminin inşaat›nda kullanmazsan, senin hayr›n
kabul olunmayacakt›r!..”
denilir. Bunu duyan zat,
telaşa düşer, hemen kalkar, etrafa adamlar salarak
gündüz gelen kad›n› aratmaya başlar. Nihayet buldurup elindeki yedi tane
tuğlay› alarak caminin duvarlar›n›n aras›na koydurur. Sözü edilen bu yedi
tuğla bugün caminin doğu
duvar›n›n güneyine doğru
bir yerde bulunmaktad›r.
Cami-i Kebir fevkalade ruhaniyetli bir mekând›r.
Onda büyük zatlar vaaz
vermiş, irşatta bulunmuşlard›r. Hatta Mevlânâ Celaleddin Rûmî’nin de burada ders ve vaaz verdiği
rivayet edilir.
Kaynakça: Özkeçeci, Cami
ve Mescitler, s. 34.

OSMAN ERAVŞAR

Cami-i Kebir minaresi

miye an›tsal bir görünüm kazand›rm›şt›r.
1205 y›l› onar›m› s›ras›nda, I. G›yâseddin
Keyhüsrev camiyi genişletirken minare
ilave ettirmiştir. Minarenin kaidesi sert
bazalt taştan, gövdesi tuğladan, petek bölümü yonu taştan yap›lm›şt›r. Geniş kaide, yukar› doğru giderek daralmakta ve
belirli bir noktadan sonra yukar›da düz
bir şekilde devam etmektedir. Kare planl› kaide, çat› seviyesinin yukar›s›nda ongene dönüşmektedir. Ongen planl› tuğla
geçişten sonra başlayan silindirik gövde
de şerefeye doğru daralarak yükselir. Şerefenin alt›nda ise s›rl› tuğla tekniğinde
yaz›lm›ş Ayete’l-Kürsî yaz›s›, süslü kûfi
yaz› olup oldukça geniş bir kuşak içerisine yerleştirilmiştir. Caminin minaresine
kaideden ç›k›lmaz. Bunun yerine bat›daki kap›n›n hemen yan›nda bulunan merdivenlerden cami dam›na ç›k›lmakta ve
buradan minarenin içine aç›lan kap›dan
geçilerek helezonik merdivene ulaş›lmaktad›r.
Kaynakça: Abdullah Kuran, “Anadolu Selçuklu
Ulu Camileri”, IV. Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri (25-26 Nisan
1994), Konya 1995, s. 33-43; A. Nazif, Mir’ât
(Palamutoğlu); Gabriel, Türk An›tlar›; Albert
Gabriel, Monuments Turcs d Anatolia, C. I, Paris 1931; Yeğen, KTE; Çakmakoğlu Kuru, Kayseri Mimarisi; F. Hild, M. Restle, Tabula Imperii
Byzantini 2 Kappadokien (Kappadokia, Char-

CAMİ-İ KEBİR ÇEŞMESİ
Cami’nin doğusunda, Vezir Han›’n›n güney duvar›na bitişik olarak yap›lan çeşme, zeminden yükseltilen platform üzerine revak şeklinde yerleştirilmiştir. S›ral›
on iki sütun birbirine ve kuzeydeki Vezir
Han› duvar›na gömme olarak yap›lan yuvarlak sütunlara, yuvarlak kemerlerle
bağlanmaktad›r. Kemer aç›kl›ğ› farkl›
renkte s›ral› olarak taş ile örülmüştür. Sütunlar›n birbirine bağlanmas› ile kare
mekânlar oluşturulmuştur. Geniş revağ›n
alt›nda duvara bitişik s›ra abdest musluklar› yer almaktad›r. Sutünlar yekpare taştan yap›lm›şt›r. Ayn› özellikte yap›lan sütunlar›n, yuvarlak halkal› kaidesi ve başl›ğ› bulunmaktad›r. Sutün s›ras› ve kemerin üzerinde hafif ç›k›nt› yapan saçak yer
almaktad›r. Düz üst örtüye bağl› olarak
saçağa çörtenler yerleştirilmiştir.
Süs unsuru bulunmayan çeşmenin duvarlar› kesme taştan yap›lm›şt›r. Kitabelerinde mermer kullan›lm›şt›r.
Çeşmenin kemer al›nl›klar›nda sütunlar›n üzerine denk gelen k›s›mda üç adet
onar›m kitabesi yer almaktad›r. Bunlar H
1198 (M 1784), H 1285 (M 1868) ve H 1324

Cami-i Kebir çeşmeleri (C. Arslan)
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(M 1906) y›llar›na aittir.
Yap›n›n yap›m›na ilişkin kitabe bulunmamaktad›r. Mevcut kitabeleri, farkl› dönemlerde yap›lan onar›mlar› ifade etmektedir.
Yukar›daki kitabelerden hareketle çeşmenin eski yapım/onarımlarının XVIII.
yüzy›l başlar›nda olabileceğini düşündürmekle beraber çeşmelerin son yapılışı
yakın tarihlidir.
Kaynakça: Halit Erkiletlioğlu, Kayseri Kitabeleri, Kayseri, 2001.
CEL‹L ARSLAN

CAMİ-İ KEBİR’DE ALİ ŞÜKRÜ BEY’İN
OKUDUĞU HUTBE
Trabzon mebusu Ali Şükür Bey’e ait
“Anadolu’nun Büyük ve Mukaddes Cihad›” başl›kl› metin Kurtuluş Savaş› y›llar›n›n havas›n› yans›tan, bu savaşta Kayseri’nin oynad›ğ› önemli rolü belgeleyen
önemli bir metindir.
Kurtuluş Savaş› y›llar›nda Kütahya-Eskişehir muharebelerinde yaşanan yenilgiden sonra Yunan Ordusu Polatl›-Haymana hatt›na geldi. Bu durumda Ankara’n›n
düşme ihtimali belirdi. Mustafa Kemal
Paşa Polatl›’dan Millî Müdafaa Vekili Refet Paşa’ya bir şifreli telgraf çekti ve
TBMM’nin Kayseri’ye naklinin gerekli olduğunu bildirdi. Bu husus 30 Temmuz
1921 tarihinde Meclis’te yap›lan gizli oturumda görüşüldü. Fakat Ali Şükrü Bey ve
bir k›s›m milletvekilleri buna karş› ç›k›nca
konu da gündemden ç›kt›. Fakat Yunan
ordusunun ilerleyerek Sakarya’ya dayanmas› üzerine 22 Ağustos 1921 günü yap›lan gizli oturumda konu yeniden gündeme
getirildi. Ali Şükrü Bey, Mehmet Âkif, Hasan Basri Bey ve Salih Efendi’nin karş› ç›kmas› sonucu karar tekrar ertelendi. Bu
arada milletvekili aileleri, baz› resmî kuruluşlar ve ağ›rl›klar Kayseri’ye taş›nd›. Mehmed Âkif’in ailesini Ali Şükrü Bey Kayseri’ye götürdü. Kayseri Sultanisinde de
Meclis çal›şmalar› için kürsü haz›rland›.
Ankara’da yaşanan telaş, Kayseri’yi de etkiledi. Özellikle Ankara havalisinden halk›n ak›n ak›n Kayseri taraflar›na göç etmeye başlamas› bir panik havas› oluşturdu. Ricat›n durdurulmas› ve halk›n ma-

Ali Şükrü Beyʼin Cami-i Kebirʼde okuduğu hutbenin
yer aldığı Kayseri baskısı Sebîlürreşâdʼın 24 Eylül
1920 tarihli ve 490. sayısı

neviyat›n›n yükseltilmesi gerekiyordu. Bu
noktada Kayseri Mutasarr›f› Kemal (Gedeleç) Bey’in* gayretleriyle birlikte Ali
Şükrü Bey ve onunla beraber Kayseri’ye
gelen Eşref Edip büyük çaba sarf etti.
Mutasarr›f Kemal Bey, “Sebîlürreşâd’a
halk›n itimad› ve muhabbeti” dolay›s›yla,
halk›n moralini yükseltici bir beyanname
yay›mlanmas›n› istedi. Sebîlürreşâd ad›na “Kayseri’nin hamiyetli ve fedakâr
Müslümanlar›na” hitab›yla yay›mlanan
bu beyannamede, “düşman›n Anadolu’nun kap›lar›n› k›r›p kirli ayaklar›n› vatan›m›za soktuğu, yetim ve dullar›n feryatlar›n›n göklere yükseldiği bir ortamda
Müslümanlar›n canlar›n› feda etmeleri
gerektiği, ticaret, mal ve evlat kayg›s›na
düşülecek zaman olmad›ğ›, duruma lakayt kalmay›p uyumamak ve ağlay›p s›zlayarak acizlik belirtisi göstermektense
düşmana karş› vatan› savunmak gerektiği” gibi hususlar üzerinde duruldu.
Bu tür ifadelerin yer ald›ğ› beyanname Vilayet Matbaas›nda bas›ld›ktan sonra Kayseri ve civar›nda halka dağ›t›ld›. Beyanname ayr›ca cuma namaz›ndan sonra Hükümet Meydan›’na toplanan halka okundu ve zafer için dua merasimi yap›ld›.
Ali Şükrü Bey Kayseri’de bulunduğu
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müddetçe halk› birlik ve beraberliğe,
düşmana karş› savunmaya çağ›rd›, yapt›ğ› irşat çal›şmalar› sonucunda büyük başar›lar sağlad›. Bu yolda her vas›tay› kullanan Ali Şükrü Bey, bazen de cami kürsülerinde halka hitap etti. Anadolu’nun
her yerinde halk› ayd›nlatmak için verdiği vaazlar ve hutbelerden Kayseri Ulu
Camii’nde okuduğu hitabe Eşref Edip taraf›ndan not tutulmak suretiyle kayda geçirildi ve Sebîlürreşâd’›n Kayseri’de yay›mlanan nüshas›nda bas›ld›. Söz konusu
hitabe Sebîlürreşâd’›n 490. say›s›n› bütünüyle kaplayan 14 sayfal›k bir metindir.
Sebîlürreşâd’›n bu nüshas› da on binlerce bas›larak Anadolu’nun her taraf›na
dağ›t›ld›.
“Anadolu’nun Büyük ve Mukaddes Cihad›” başl›ğ›yla yay›mlanan hitabenin içeriği halk›n dinî duygular›n› ayet ve hadislerin yard›m›yla Millî Mücadele lehine motive etmeye yöneliktir:
Camilerin önemine işaret ederek başlayan hitabede öncelikle Müslümanl›ğ›n
yaln›zca namaz ve oruçtan ibaret olmad›ğ›, dinin emrettiği siyasi, sosyal ve ahlaki
daha birçok vazife olduğu, Kur’an’›n ibadetler kadar bu tür vazifelerle de mükellef tuttuğu, en önemli sosyal vazifenin gerektiğinde cihat etmek olduğu üzerinde
duruldu. Bu noktada Kur’an’›n cihatla ilgili ayetlerinden Bakara, 190-191, 194195; Enfal, 60; Nisâ, 75; Tevbe, 38 ve 41.
ayetlerine başvurulan metinde, cihat vaktinin gelip gelmediği konusunda halk› ikna etmeye yönelik aç›klamalar yer almakta; I. Dünya Savaş› ve sonras›ndaki
gelişmeler özetlenerek Türkiye’nin içine
itildiği durum gözler önüne serilmekte,
Avrupal›lar›n bize karş› verdikleri sözlere
hiçbir zaman sad›k kalmad›klar›, hileci
‹ngilizlerin halk aras›ndaki bütünlüğü
bozucu fitne ve fesat tohumlar› ekmeye
çal›şt›klar›, bu faaliyetlerinin bir k›s›m
halk üzerinde düşmana teslim olma yönünde etki oluşturduğu, fakat buna rağmen birçok kişinin de hayat ve bağ›ms›zl›ğ› savunma düşüncesinde olduğu, ‹ngiliz Muhipleri Cemiyetinin faaliyetlerinin
zararl› olduğu, Hint Müslümanlar›’ndan
‹ngilizlere tepki geldiği, Afganistanl›lar›n

‹ngilizlere karş› örnek bir mücadele verip
başar›l› olduklar› anlat›ld›ktan sonra ‹ngilizlerin Türkiye’de tatbik etmek istediği
sömürge siyaseti, Hindistan’› sömürmesi,
I. Dünya Savaş›’ndaki ‹ngiliz politikas›,
bu politikan›n Hindistan’a yans›mas› genişçe anlat›lmakta, emperyalistlerin
emellerine engel olacak en önemli gücün
Türkiye olduğu vurguland›ktan sonra
tekrar Hindistan’daki ve M›s›r’daki sömürgeci politikalardan söz edilmektedir.
‹stanbul’un işgaline de değinilen hitabede ‹ngiliz bas›n›nda yer alan gazete haberlerinden yap›lan iktibaslarla ‹ngiliz
emelleri belirginleştirilmektedir. Sevr
Antlaşmas›’n›n idam hükmümüz olduğu,
Sevr’i kabul ettirmek için hayalperest Yunanl›lar›n kullan›ld›ğ› aç›klanmaktad›r.
Yunanl›lar›n zulmü alt›nda inleyen Türk
halk›n›n yard›ma muhtaç olduğu, ‹zmir,
Bursa, Bal›kesir, Karahisar, Kütahya ve
Eskişehir’de yaşananlar örnek verilerek
dindaşlar›m›z›n yard›m›na koşmakta geç
kal›nd›ğ› söylenmekte ve herkesin cihatla
mükellef olduğu net bir dille aç›klanmaktad›r. Bütün bunlara karş› mağlup olursak mal, evlat ve vatan›n bütünüyle kaybedileceği, Anadolu halk›n›n “Petro’nun,
Hristo’nun kölesi olacağ›” etkili bir dille
anlat›lmaktad›r. Hitabe, bunlar› dinleyen
ve etkilendiği için ağlayan halka “Müteessir olmak, ağlamak fayda vermez…
Haydi cihada!” seslenişiyle biter.
Kaynakça: Ali Şükrü Bey, “Kayseri’de Ulu Cami-i
Şerifte Trabzon Mebusu Mebusu Ali Şükrü Beyefendi Taraf›ndan ‹rad Olunan Mühim Hitâbe /
Anadolu’nun Büyük ve Mukaddes Cihad›”, Sebilürreşâd, (24 Eylül 1921), S 490, s. 1-14; ‹smail
Hac›fettahoğlu, Ali Şükrü Bey: Emperyalizme
Karş› Bir Hürriyet Kahraman›, Atlas Yay›nlar›,
Ankara 2003, s. 119-184.
YUSUF TURAN GÜNAYDIN

CAMİİKEBİR MAHALLESİ
XVI. yüzy›l kay›tlar›ndaki ad› “Sultan Camii Mahallesi” idi ve 1500 y›l›nda 72 hane nüfusu vard›. Ad›n› Danişmend emîrlerinden Mehmet Melik Gazi taraf›ndan
yapt›r›lan Cami-i Kebir’den al›yordu.
XIX. yüzy›l Tahrir’inde 40 hane nüfus
vard›. Cami-i Kebir, Melikgazi Medresesi, Sübyan Okulu, Raşit Efendi Kütüpha-
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Camiikebir Mahallesi
(N. Karakaya Yansımalar)

nesi ve Musluk, mahallenin başl›ca kültürel varl›klar›ndand›. Mahallede; Hamam,
Pazar, Büyük Mahkeme, Yeni Ç›kmaz,
Boyac› Ç›kmaz›, Müftü Ç›kmaz› ve Hamza adl› sokaklar bulunurdu. Son durumu
ise Kocasinan Belediyesine bağl› mahallelerdendir.
Kaynakça: ‹nbaş›, 16. YBKayseri, s. 40; Cömert,
19.Y.Kayseri, s. 164; www.kocasinan.bel.tr/pxp/
mahalleler.php
HÜSEYİN CÖMERT

CAMLI KÖŞK
Kayseri’nin kahvehane kültüründe çok
önemli bir yeri olan kahvehane/kıraathane. Kayseri’nin tarihî kahvehaneleri olan
İnönü Bulvarı üzerinde Dozdozlar
Apartmanı yerindeki “Aynalı Kahve/Gazino”, Bankalar Caddesi devamında Şekerbank ile Vakıfbank arasındaki “Cıngıllıoğlu Kıraathanesi”, Tiritoğlu Pasajı üzerindeki “Kervansaray” isimli kahvehaneler yanında şimdiki Bürüngüz Camii*
önündeki eski yapıların üst katında,
Cumhuriyet Meydanı’na nazır olarak yer
alan Camlı Köşk büyük küçük kahvehane müptelası, tavla, domino gibi küçük
oyunlar oynayan Kayserililerin çok itibar
ettikleri bir yer idi. Konumu itibariyle
şehrin merkezinde, havadar ve meydan
tarafı tamamen camekân olması sebebiyle çok aydınlık olan bu kahvede Kayserili müdavimlerin çok renkli hatıraları bulunmaktadır. Bunlardan birisi şu şekildedir: Mehmet Ateşoğlu* lise müdürü iken
öğrencilerini şehir içinde de takip eder ve
sık sık da kahvehaneleri basarak buralara
gelmemesi gereken öğrencileri cezalan-

dırırdı. Birgün bu şekilde yanında lisenin
bazı hocaları ile Camlıköşk’ü basan Ateşoğlu, bildikleri bir öğrencinin açık olan
camdan 5-6 m aşağıdaki yola atlayıp oradan da kalkıp kaçmakta olduğunu görür.
Ateşoğlu hemen yanındaki hocalara dönüp bu çocuğu cezalandırmalarını, ancak bu yükseklikten atlayıp bir şey olmadan kalkıp kaçtığı için de Beden Eğitim
Hocası Ömer Şölen Bey’e (öğrenciler
arasında lakabı “Hazreti Yumruk” idi)
beden eğitimi notunu 10 vermesini istemiştir. Camlı Köşk arkasındaki iki kapılı
caminin yerine yeni Bürüngüz Camii yapılınca, meydanla camii birleştirmek için
Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinbulut* zamanında yanındaki binalarla birlikte yıkılıp ortadan kaldırılmıştır.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

CAN, MAZLUM RASİM
Kayseri’de Millî Mücadele’nin önde gelen simalar›ndand›r (1891– ?). Ünlü edip
ve bestekârlar›m›zdan Ahmed Rasim
Bey’in oğludur. 1911 y›l›nda Kayseri ‹dadisinde (Lisesi)* tabiat bilgisi öğretmenliği yapt›. Millî Mücadele y›llar›nda vatan
savunmas›na at›ld›, 1919 y›l›nda Sivas
Kongresi’nde eski bir ihtiyat zabiti (yedek
subay) olarak Atatürk’ün yak›n güvenliğinde görev ald›. Kongre tamamlan›p
Temsil Heyeti seçilince Mustafa Kemal
Paşa ile görüşerek onun izniyle Kayseri’de hizmete devam etmek üzere Kayseri’ye döndü. Kendi ifadesiyle ilk memuriyetine başlad›ğ› bu şehirden feyiz ald›. O
zaman burada hâlen ihtiyat zabiti olan
öğrencileri bulunmaktayd›. Kayseri’ye
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geldikten sonra öğrencileriyle birlikte
“‹htiyat Zabitan Cemiyeti”ni kurdu ve bu
Cemiyet’in başkanl›ğ›n› yapt›. Sivas Kongresi’nden sonra 19 Aral›k 1919’da Ankara’ya gitmek üzere Kayseri’ye gelen Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal ve
arkadaşlar›n›n karş›lanmas›nda ve Kayseri’nin Millî Mücadele’ye haz›rlanmas›nda önemli roller üstlendi. Cemiyet’i ziyaret eden Mustafa Kemal Paşa’ya karş›
onun emrinde olduklar›n› ifade eden heyecanl› bir nutukta bulundu. Şehirde
kendisi gibi Millî Mücadele’nin önderlerinden olan Ahmet Hilmi (Kalaç) ile birlikte, Adana’y› işgal eden Frans›z ve Ermenilerle mücadele etmek üzere Adana’ya Doğru* isimli bir gazete ç›karmaya
başlad›. Vilayet Matbaas›nda bas›lan gazete, mutasarr›f›n çekingenliği sebebiyle
birkaç say›dan fazla devam etme imkân›n› bulamad›. Maraş Müdafaas› başlad›ğ›
s›rada Develi üzerinden, Ermeni katliam›n›n zirvede olduğu Haç›n (Saimbeyli)
taraf›na geçerek burada Atatürk’ün talimat›yla Develi Belediye Başkan› Kamberli Osman Bey’in başlatt›ğ› Kuva-yi
Milliye hareketine bizzat kat›l›p Haç›n’›n
ve Şar (Tufanbeyli)’›n kurtar›lmas›nda
görev ald›. Cumhuriyet y›llar›nda bir süre
K›z›lay müfettişliği yapt›, son y›llar›nda
Adapazar›’nda Merkez Eczanesi müdürü
olarak çal›şt›.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 38-39, 158-159.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

Hasan Nail Canat
(Kayseri Meşhurları)

CANAT, HASAN NAİL
Tiyatro yönetmeni ve oyuncusu, yazar, şair (Kayseri, 1943 - ‹stanbul, 21 Ekim
2004). Kayseri Anatamir Fabrikas› Ç›rak
Okulundan mezun oldu ve ayn› işyerinde
çal›şmaya başlad›. 1963 y›l›nda evlendi.
Askerlik dönüşü Hilal Tiyatrosu’nu kurdu. Kendi yazd›ğ›, yönettiği ve rol ald›ğ›
Moskof Sehbas› (1969), Dilsiz Şeytan
(1982), Günahkâr Baba (1974), Bir Avuç
Ateş ve II. Abdülhamid Han gibi oyunlarla k›sa zamanda ad›n› duyurdu. “Deli Yürek”, “Ekmek Teknesi”, “Komşular”, “S›r
Kap›s›”, “Kalp Gözü”, “Yusuf da Bir Kuyu” ve “Çoban›n Duas›” isimli televizyon
dizilerinde ve “Minyeli Abdullah” başta

olmak üzere çeşitli sinema filmlerinde
önemli roller üstlendi. Altunizade ve Kad›rga Kültür Merkezleriyle, Şefkat ve ‹rfan
Kolejlerinde tiyatro dersleri verdi. Gece
Oyuncular› Topluluğu’nu kurdu. Birlik
Sanat’›n kurucular› aras›nda yer ald›.
Eserleri: Yaln›zlar R›ht›m› (1967); Bir
Küçük Osmanc›k Vard› (1982); Nur Dağ›ndaki Çocuk (1985); Yaral› Serçe
(1985); Günahkâr Baba (1985); Yasemen
(1985); Moskof Sehpas› (1989); Bir Avuç
Ateş (1989); Gül Yaras› (2005); K›r›ml›
Murat Destan› (2005); Kara Geceler;
Efendi Hayrettin Süper Star; Sen Nerdesin; Süper Bekçi; Kald›r›mlar; Minderalla; Sokak K›z› Elif; Aynalar Yolumu Kesti; Gece F›rt›nas›
EM‹R KALKAN

CANBAZZADE HACI BEKİR EFENDİ
Âlim (Kayseri, ? - Kayseri, 1927). Kayseri’de Hatuniye ve Şifaiye Medresesinde
zaman›n büyük hocalar›ndan Hac› Enver, Mürit Ali ve K›z›kl› Hac› Kâs›m
Efendilerden ders ald›. Müderrislik ve
Kayseri Lisesinin sultani ve rüştiye k›s›mlar›nda yaklaş›k on yedi y›l Arapça ve din
dersi öğretmenliği yapt›. 1926 y›l›nda
Şapka Kanunu’nun ç›kmas› üzerine
Mektebi Sultaniyedeki görevinden istifa
etti. ‹ki Kapulu Cami’de ve diğer camilerde otuz seneyi geçkin imam, hatip ve fahri vaizlik yapt›. Tasavvuf ilmine vâk›f,
Kayseri’de Kadirî usulünden ders vermeye vazifelendirilmiş bir tasavvuf erbab›yd›. Son zamanlar›n› inzivaya çekilerek
geçirdi. Mezar› Seyyid Burhaneddin Türbesi civar›ndad›r.
Kaynak: Koçer, Ulemâ, s. 62-64.
YAYIN KURULU

CANER, YUSUF
Öğretim üyesi, hekim (Gömürgen,
1949–). Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Öğretim Üyesi ve Biyofizik Anabilim
Dal› Başkan›d›r. Ankara Üniversitesi Fen
Fakültesi Fizik Bölümünden mezun oldu
(1973). Yüksek lisans›n› (1977) ve doktoras›n› Almanya’da yapt› (1979). Erciyes
Üniversitesinde yard›mc› doçent (1981),
Hacettepe Üniversitesinde doçent (1984)
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ve Atatürk Üniversitesinde profesör oldu
(1990).
YAYIN KURULU

CANPOLAT, NİHAT
Kayseri Valisi (Sivas/Y›ld›zeli, 1 Mart
1958–). ‹lkokulu köyünde bitirdikten
sonra, orta ve lise öğrenimini Pamukp›nar Öğretmen Lisesinde tamamlad›. Maliye ve Gümrük Bakanl›ğ›nda memur
olarak göreve başlad› (1980). Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu (1981). Sivas Valiliğinde
kaymakam adayl›ğ›n›n ard›ndan (1984),
Si nop-Ger ze ( 1987), Er zu rum-‹s pir
(1991), Hakkari-Çukurca (1992) Kaymakaml›ğ› yapt›. Kaçakç›l›k ‹stihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanl›ğ›nda şube müdürlüğü (1993) ve Personel Genel Müdürlüğünde daire başkanl›ğ› görevlerine getirildi (1994). Hakkâri
(1997), Kayseri (1999), Bursa (2005) Valiliklerine atand›. Meslek hayat›na Merkez Va li si ola rak de vam et mek te dir
(2007). Kayseri’de görevde bulunduğu
s›rada Kayseri üzerine makaleler kaleme ald› ve Kayseri’ye yap›lan kültür hizmetlerini destekleyerek önemli katk›
sağlad›.
YAYIN KURULU

CANTÜRK, MEHMET
Doğu Türkistan Uygur Türklerinden, eğitimci (Yarkent 1935–). Lakaplar› Gökeyci’dir. Gökey Yarkent Yöresi’ne mahsus
bir çeşit ekmek çeşidir. İlk tahsilini Yarkent Eskücüler (Keçiciler) okulunda yapt›ktan sonra okumaya Kaşkar’a gitti ve
Sultan Satuk Medresesinde on iki sene
okudu. Burada Doğu Türkistan’›n en büyük ilim adamlar› aras›nda say›lan Özbekli Ömer Ali Damulla (en büyük âhun)
ve Abdulkadir Seyyidî âhun gibi büyük
ilim adamlar›ndan okuma f›rsat› buldu.
Sonra memleketi Yarkent’e döndü.
1961 y›l›nda Doğu Türkistan Yarkent’ten
başlay›p Afganistan’da Bedahşan, Hanâbât
ve Kabil’de dört buçuk sene kald›ktan sonra 15 Ekim 1965’te Ankara’ya ve 17 Ekim
1965’te de Kayseri’ye gelip yerleştiler.
Mehmet Cantürk, Kayseri’de Hunat Ca-

mii civar›nda uzun y›llar saatçilik yapt›,
Suudî Arabistan Cidde Radyosu Türkçe
Yay›mlar›nda iki sene kadar konuşmac›
olarak görev yapt›ktan sonra, annesi Fatma Han›m’›n hastal›ğ› ve eşi Hemra Han›m’›n vefat› dolay›s›yla bu işinden ayr›l›p Kayseri’ye döndü ve eski mesleği olan
saatçiliğe devam etti.
İlim öğrenmek için kendisinden ricada
bulunan baz› kimselere Hunat Camii’nde
ikindi namaz›ndan sonra Farsça Bostan
ve Gülistan kitaplar› Arapça Belâgat
dersleri okuttu. Erciyes Üniversitesi ‹lâhiyat Fakültesi Kütüphanesinde kendisine
iş sağland›. Fakültede bulunan eski kitaplar›n tanzimi ile alakadar olduğu gibi boş
zamanlar›nda ‹lahiyat, Tarih ve Edebiyat
öğrencilerine, Arapça, Farsça ve Osmanl›ca metinleri okumada ve yorumlamada
yard›mc› oldu. Özel meraklar›ndan biri
de, her sene Sahih-i Buhari’yi okuyup hatim etmek ve hatim duas›n› da Necmettin
Nursaçan’a yapt›rmakt›r.
Doğu Türkistan’da bulunduğu zamanlarda hem ilim öğrendi hem de tarikata yönelip kendi hocalar›n›n tarikat› olan
Nakşibendî ve Kadirî tarikatlar›na intisap etti. Doğu Türkistan’da meşhur olan
Hüveyda isminde bir manzum tasavvuf
kitab› okunur ve zikir esnas›nda da müritleri cûşe getirmek için Ahmet Yesevî’nin şiirleri ile Molla Cami’nin şiirlerinin baz› parçalar› okunurdu.
Kendi lisan› olan Uygurcan›n yan›nda
Arapça, Farsça ve Osmanl›ca bilmektedir. Çeşitli mecmua ve dergilerde Doğu
Türkistan’da “Çin Zulmü” ile ilgili birçok
makale yay›mland›. Farsça yazm›ş olduğu “Doğu Türkistan’›n Avaz› (sesi)” başl›kl› 4 makalesi Afganistan’›n Enes gazetesinde ç›kt› daha sonra Çinlilerin bask›s› üzerine bu gazete, yaz›lar›n› bir daha
yay›mlamad›.
Doğu Türkistan’›n hürriyeti için bütün
imkânlar› ile çal›şt› bazen nesir bazen de
şiir yazd›. Yazd›ğ› makaleler ve şiirler Erciyes Dergisi’nde ve Uygur Türkleri’nin
Kayseri’de iki ayda bir ç›kard›klar› Gökbayrak dergisinde yay›mlanm›şt›r. Evli üç
çocuk babas›d›r.
RAS‹M DEN‹Z

Nihat Canpolat

Mehmet Cantürk
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CEBECİ, LÜTFULLAH
Öğretim üyesi, ilahiyatç› (Develi, 1954–).
‹lk öğrenimini Develi’de yapt›. Kayseri
‹mam Hatip Okulundan mezun oldu
(1972). Erzurum Atatürk Üniversitesi
‹slami İlimler Fakültesini bitirdi (1977).
Aynı fakültede aç›lan asistanl›k s›nav›n›
kazand› (1978). Tefsir Anabilim Dal›nda
Kur’ân-› Kerîm ve Kâinattaki Şer Problemi konulu doktoras›n› tamamlad› (1982).
Akademik çal›şmalar›n› sürdürerek doçent (1986) ve profesör (1992) oldu.
Doktora tezi Türkiye Millî Kültür Vakf›n›n “Dinî Eserler Sahas›nda Jüri Özel
Ödülü”ne lay›k görüldü. Makale ve araşt›rmalar› Erzurum Atatürk Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesi Dergisi, Sesleniş, Köprü gibi dergilerde yay›mland›. Fahreddîn
er-Râzî’nin Mefâtîhü’l-Gayb adl› tefsirinin tercüme heyetinde yer ald›. Evli ve
beş çocuk babas›d›r.
Eserleri: Kur’ân’da Şer Problemi (1985);
Kur’ân’a Göre Takva (1985, 1991);
Kur’ân-› Kerîm’e Göre Melekler (1989);
Kur’ân-› Kerîm’e Göre Cin-Şeytan
(1989); Kur’ân’›n Hükümlerindeki Hikmet, Yak›n Akraba Evliliği ve Genetik
(1990); Mevlânâ ve ‹slam (1996);
Kur’ân’a Göre Melek, Cin, Şeytan
(1998).
Kaynakça: Kara, TAB, s. 56-57.
YAYIN KURULU

Mehmet Cemal Cebeci

CEBECİ, MEHMET CEMAL
Kayseri Milletvekili, eğitimci (Develi,
1919–). Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü
Edebiyat Bölümünü bitirdi (1946). Kayseri Erkek Sanat Enstitüsünde Türkçe öğretmeni, müdür yard›mc›s› ve başmüdür
yard›ms› olarak çal›şt› (1947-1953). Kayseri ‹mam Hatip Okulunda müdürlük
yapt› (1953-1962). Milli Eğitim Bakanl›ğ›
Din Eğitimi Dairesinde şube müdürü
olarak görev ald› (1962-1964). Daha sonra Ankara Ulus K›z Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak (1964-1966), Milli
Eğitim Bakanl›ğ› Mektupla Öğretim ve
Teknik Yay›nlar Genel Müdürlüğünde
(1966-1968) ve Din Eğitimi Genel Müdürlüğünde şube müdürü olarak meslek
hayat›na devam etti. Başbakanl›k Devlet

Planlama Teşkilat›nda uzman olarak görevlendirildi (1968). XV. Dönem seçimlerinde Millî Selamet Partisinden Kayseri Milletvekili seçildi (1973). Evli ve üç
çocuk babas›d›r.
Kaynakça: TBMM Arşivi, 17.10.1973 tarihli Mazbata ve Özgeçmiş; TBMM Albümü, s. 390.
YAYIN KURULU

CEBECİ, MUSTAFA REMZİ
Asker (Kayseri, 1886 – Kayseri, 1961).
Babas› Halil ‹brahim Efendi, annesi Emine Han›m’d›r. ‹lk öğrenimini köyünde tamamlad›. ‹stanbul’a giderek burada Askerî Rüştiyede ve Harp Okulunda okudu.
Bu okuldan teğmen rütbesiyle mezun oldu (1906). Beyrut Askerî Rüştiyesine
Frans›zca öğretmeni olarak tayin edildi.
Sağl›k sorunlar› nedeniyle Edirne Askerî
Rüştiyesine Frans›zca öğretmeni olarak
nakledildi. Bu s›rada Traplusgarp Savaş›
patlak vermesiyle k›ta hizmetine ç›kt›
(1911). Edirne müdafaas›nda bulunurken
(25 Ekim 1912) Bulgar ordusuna esir düştü (13 Mart 1913). Yedi ay süreyle Filibe’de esir tutulduktan sonra, serbest kal›nca ‹stanbul’a döndü (12 Ekim 1913).
1914 y›l›nda girdiği s›nav› kazanarak Akademi’de öğrenci oldu. Birinci Dünya Savaş›’n›n ç›kmas› üzerine Akademi’den
ayr›larak III. Ordu, X. Kolordu Komutanl›ğ›na bağl› 32. Tümen Komutanl›ğ›na
intikal ederek k›ta hizmetine başlad›. Doğu Cephesinde, Sar›kam›ş’ta Ruslarla yap›lan muharebeye kat›ld›. Bu cephede fiilî görevlerde bulundu (1914–1918). Daha
sonra Batum’dan deniz yoluyla ‹stanbul’a döndü (1 Mart 1919). Ayr›ld›ğ› Harp
Akademilerindeki öğrenciliğine kald›ğ›
yerden devam etti. Millî Mücadele’nin
başlamas›yla ‹stanbul’dan ayr›larak Anadolu’ya geçen subaylar›n içinde yer ald›.
‹nebolu üzerinden Ankara’ya geldi (14
Şubat 1921). K›demli yüzbaş› olarak Millî
Mücadele muharebelerine kat›ld›. Binbaş›l›ğa terfi ederek (1923) Edirne, Konya,
Mardin ve Mersin’de tabur ve alay komutanl›klar›nda bulundu. Diyarbak›r’da tuğgeneral rütbesinde iken emekli oldu (15
Ocak 1945). Evli ve üç çocuk babas›yd›.
Meşrutiyet devri subaylar› aras›nda s›kça

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

görülen, hat›rat sahibi, eli kalem tutan,
s›kça okuyan ve gözlemlerini, düşüncelerini yaz›ya döken kimselerden biridir.
Geride b›rakt›ğ› terekesi aras›nda “Edirne Müdafaas›” hat›rat› da bulunmaktad›r.
Cep kitab› ebad›ndaki defter “Meşum
Günler” ad›n› taş›maktad›r.
Kaynakça: Mustafa Keskin-Mehmet Metin Hülagü, Geçmişin ‹zleriyle Kayseri, Erciyes Üniversitesi Yay›nlar›, Kayseri 2007, s. 179-181.
YAYIN KURULU

CEBECİ, NUMAN FEVZİ (KARA MÜFTÜ)
Müftü (Develi/Çöten Köyü, 1873 - Develi, 1959). Öğrenim çağ›na geldiğinde dedesi Murat Ağa taraf›ndan tahsil görmesi
amac›yla Develi Rüştiyesine (ilkokul)
kaydettirildi. Rüştiye tahsilinden sonra
Kayseri’deki Gözübüyük Medresesine
kaydoldu. Burada müderris Hamurculu
Osman Efendi’nin* derslerini takip etti.
Bu medresedeki öğrenimini bitirip diploma ald›ktan sonra Develi’ye döndü. ‹ki
ay sonra Everek’teki Halasiye Medresesine atand›. Burada Develi Kazas› ‹dare
Meclisi Üyeliğine getirildi. Ayn› zamanda
Emlâk ve Eytam Müdürlüğünde de görevlendirildi.
Develi Müftülüğü boşal›nca müftülük
için yap›lan seçimde ikinci derecede oy
almas›na rağmen lehindeki tercih sonucu
müftülük makam›na atand› (1914). Develi’de müftülüğe başlad›ğ› y›llar, I. Dünya
Savaş› sonras›nda Anadolu’nun işgal
edildiği y›llard›r. Bu dönemde başlayan
Millî Mücadele hareketini destekledi.
Frans›z ve Ermeni işgaline karş› Kayseri’de Cemiyet-i ‹slâmiyenin kuruluşunda
bölgenin ünlü âlimlerinden Haz›m Bey
(Ulusoy)* ile birlikte önemli rol oynad›.
Develi Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin*
kuruluşuna kat›ld›. Cumhuriyet kurulduktan sonra da Develi’de müftülük görevine devam etti. Bir şikâyet üzerine ink›laplara karş› gelmek suçundan hapsedildi ve Kayseri Ağ›r Ceza Mahkemesinde yarg›land›. Berat ettikten sonra Develi’den Kalecik’e daha sonra da isteği üzerine Haymana’ya tayin edildi. Haymana
Müftülüğünden emekli oldu. Menemen
Olay› meydana gelince Haymana Müftü-
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süyken Nakşibendî Şeyhi Mehmed Esad
Efendi’yi ziyaret ettiği için bu olayla irtibatland›r›larak tutukland› ve ‹stiklal
Mahkemesi’nde yarg›land› (1930). Bir
müddet sonra serbest b›rak›ld›. Serbest
kald›ktan sonra Develi’ye döndü ve ölünceye kadar hay›r işleriyle meşgul oldu.
Yörede “Kara Müftü” nam›yla tan›nd› ve
haf›zas›n›n gücünden dolay› da “nisyan›
(unutmay›) inkâr eden adam” unvan›yla
an›ld›. Kendisine “Kitaps›z Hoca” denilmesi de bundan dolay›d›r; çünkü kürsüde
kitaba ihtiyaç duymadan vaazlar verirdi.
Kaynakça: Esat Cebeci, “Millî Mücadelede Hac›
Numan Fevzi Cebeci (Kara Müftü)” Develi, s.
463-468.
YAYIN KURULU

CEBEL-İ ALİ NAHİYESİ
Osmanl›lar zaman›nda Kayseri şehrinin
önemli nahiyelerinden biridir. Cebel-i Ali
Nahiyesi, ad›n› Talas ve Hisarc›k köylerinin aras›nda bulunan Ali Dağ›’ndan almaktad›r. Arapça Cebel kelimesinin karş›l›ğ› dağ anlam›na gelmektedir.
XV ve XVI. yüzy›lda Kayseri’ye bağl› dokuz nahiyeden birisi olan Cebel-i Ali Nahiyesi’ne bağl› olarak ‹stefana/Reşadiye,
Akçakaya, Talas ve Çay köylerinden ibaret olmak üzere toplam dört köy bulunmaktayd›.
1584 tarihli Kayseri Sancağ›’na ait mufassal Tapu-Tahrir Defteri’nde Cebel-i Ali
Nahi yesi’ne bağl› köylerin say›s›nda
önemli bir art›ş olduğu görülmektedir.
1484-1570 y›llar› aras›nda sadece 4 köy
nahiyeye bağl›yken 1584 y›l›nda 7 köyün
bağl› olduğu önemli ve büyük bir nahiye
konumuna geldi. Cebel-i Ali Nahiyesi’ne
bağl› köyler: Akçakaya, Hisarc›k, Talas,
Zincidere, Çay nam-› diğer Sakarlar, Endürlük ve Kurla (Kıranardı) köyleridir.
XVII. yüzy›la ait Avar›z Defterleri’nde
Cebel-i Ali Nahiyesi’nden bahsedilmemesi, nahiyenin Erciyes Nahiyesi’yle birleştirildiği düşüncesini akla getirmektedir. Ancak Avar›zlar, kaza esas al›narak
yap›ld›ğ›ndan, bazen nahiyelerden hiç
bahsedilmemektedir. Dolay›s›yla Cebel-i
Ali Nahiyesi ismine XVII. yüzy›ldan itibaren rastlanmamaktad›r.

Numan Fevzi Cebeci
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Kaynakça: Başbakanl›k Osmanl› Arşivi TapuTahrir Defteri 38, s. 16-17, 31-32, 61-62, 76-77,
104, 151-152; Maliyeden Müdevver Defterleri 20,
vr. 23b, 33a-34a; Tapu-Tahrir Defteri 387, s.
206, 216; Tapu-Tahrir Defteri 976, s. 45-49; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-› Kadîme
Arşivi (TK. KKA. TD) Tapu-Tahrir Defteri 136,
s. 149b-162b; Maliyeden Müdevver Defterleri
1208, s. 2-5; Maliyeden Müdevver Defterleri
3659, s. 29-31; Maliyeden Müdevver Defterleri
5856, s. 16-22; Maliyeden Müdevver Defterleri
7063, s. 44-46; Mehmet ‹nbaş›, XVI. Yüzy›l
Başlar›nda Kayseri, Kayseri 1992, s. 94-95.
MEHMET İNBAŞI

CEBEL-İ ERCİYES NAHİYESİ
Osmanl›lar zaman›nda Kayseri şehrinin
önemli nahiyelerinden birisidir. Cebel-i
Erciyes Nahiyesi, ad›n› Orta Anadolu’nun
en yüksek dağ› olan Erciyes Dağ›’ndan almaktad›r. Arapça Cebel kelimesinin karş›l›ğ› dağ anlam›na gelmektedir.
XV ve XVI. yüzy›llarda Kayseri’ye bağl›
önemli nahiyelerden birisi olan Cebel-i
Erciyes Nahiyesi, 1500 y›l›nda sekiz köy
ile burada meskûn olan sekiz Türkmen
cemaatinin ikamet ettiği bir yerleşim birimiydi. Bu tarihlerde bağl› köyler: Hac›lar,
Hisarc›k, Zincidere, K›ranard›, Tomarza,
H›rka, Andronik/Endürlük ve Yaz›r köyleriydi.
Cebel-i Erciyes Nahiye si’nde ikamet
eden Türkmen cemaatleri ise Sosun Cemaati, Evlad-› Yamaç Cemaati, Bahad›r
Hac›lu Cemaati, Seydi Hac›lu Cemaati,
Yabanlu Cemaati, Paşalu Cemaati, Evlad-› Maracak Cemaati ve Başladak Cemaati idi.
1584 y›l›nda Cebel-i Erciyes Nahiyesi’ne
bağl› olarak kaydedilen köyler: K›ran-ard›, Hac›lar, Taraveş (Tıravısın), Tomarza,
Sosun köyleriydi. Dolay›s›yla Cebel-i Ali
Nahiyesi’nin s›n›rlar› genişlerken Cebel-i
Erciyes Nahiyesi’nin köy say›s›n›n azald›ğ› anlaş›lmaktad›r.
Kay nakça: Başbakanl›k Osmanl› Maliyeden
Müdevver Defterleri 20, vr. 26b-27b, 40b-41a,
56a-56b, 58a, 90a-92a; Tapu-Tahrir Defteri
387, s. 206-215; Tapu-Tahrir Defteri 976, s. 4950; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-›
Kadîme Arşivi (TK. KKA. TD) Tapu-Tahrir Defteri 136, s. 155b-162b; Mehmet ‹nbaş›, XVI. Yüzy›l Başlar›nda Kayseri, Kayseri 1992, s. 96-99.
MEHMET İNBAŞI

CEHRİ
‹ki çenekli, ayr› taç yaprakl› bitkiler familyas›ndan çal›-ağaçç›k görünümünde;
boyu 3 metreye kadar uzayan bir bitki türüdür. Meyvesi 6-7 mm çap›nda, d›ş› esmer yeşil, içi sar› renkli taneler hâlinde
olup serttir. Meyvelerinden sar› boyar
madde ç›kar›lan ve bitki boyac›l›ğ›n›n
can damar› olarak nitelendirilen bu bitki,
XIX. yüzy›lda Avrupa piyasas›nda Levantin veya Türk Cehrisi ad›yla büyük şöhret
kazand›.
Sanayi Devriminin lokomotifi say›lan
tekstil sektöründe: parlak, göz al›c›, solmayan kumaş ve bezlerin imal edilmesinde ve boyanmas›nda aranan bir madde olarak kullan›lan cehriyi, XV. ve XVI.
yüzy›llarda Kayseri ve çevresinde konargöçer Türkmenler, Rum ve Ermeni dokumac›lar kullan›yorlard›. Cehri deri boyacılığında da kullanıldı. Cehriden elde
edilen sarı boya ile boyanan deri “Kayseri’nin Sarı Sahtiyanı” olarak çok meşhurdu.
Cehriden elde edilen boyaya su ve diğer
katk› maddeleri kar›şt›r›larak sar›, bej,
kahverengi, turuncu ve yeşil gibi birçok
renk elde edilebiliyordu. Zamanla Kayseri’de (özellikle Eskişehir Bağlar›, Hisarc›k, Ali Dağ› ve Talas’ta) yetişen cehriler,
XVIII. yüzy›l›n son çeyreğinde, Avrupa
boya piyasas›na hâkim konuma geldi
(Kayseri’de üretilen cehri, Osmanl› Devleti’nde üretilen ürünün 2/3’ünü karş›l›yordu).
Cehri, kurutulduktan sonra -genellikle
Ermeni olan- toptanc›s›na okkas› (1 okka
1282 g) 6-8 kuruş aras›nda sat›l›rd›. Toptanc›lar ise halktan ald›klar› bu cehriyi ‹z-
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mir Liman›’na götürür ve oradan Avrupal› tüccarlara okkas›n› 18-24 kuruş aral›ğ›nda satarlard›.
XIX. yüzy›lda Anadolu’da 100 adet cehri
türü bulunmaktayd›. Bunlar›n en değerli
olan on çeşidi ise Kayseri ve civar›ndaki
tepelerde yetiştirilmekteydi.
Kayseri’deki cehri üretimiyle ilgili bilgileri Temettu at Defterleri’nde bulmak
mümkündür. Bu Defterler’den edinilen
bilgilere göre 1841 y›l›nda Kayseri’nin
cehri üretimi 200.000 okka iken, 1842
y›l›nda 350.000 okkaya, 1843 y›l›nda
500.000 okkaya, 1849 y›l›nda 400.000
okkaya, 1850 y›l›nda 650.000 okkaya
ulaşm›şt›r. 1914 y›l›nda Kayseri’de küçük
bir cehri üreticisi y›lda ortalama 30-40
batman (1 okka= 1282 g, 1 batman= 6 okka) ürün elde ediyordu (ortalama 1 batman cehri 1 Osmanl› alt›n› idi). Küçük bir
ailenin y›lda ortalama 5-6 alt›n harcama
yapt›ğ› düşünülürse cehri üreticisinin ne
denli kârl› bir iş yapt›ğ› ortaya ç›kar.
1861 y›l›nda Alman kimyac›lar Graebe ve
Lieberman taraf›ndan kök boyadan alizarin elde edildi (Alizarin: sanayide yapay
bileşimi yap›lan ilk doğal boyar maddedir. Suda çok az çözülen alizarin, boyanacak liflere karmaş›k işlemlerle metal
iyonlar›n eşliğinde uygulan›r. Metal iyonlar›, rengin türünü değiştirir: alüminyumla k›rm›z›, kromla kahverengi, demirle
menekşe rengi elde edilir). Kök boyan›n
sentetik olarak elde edilmesiyle Almanlar, tekstil sektöründe büyük at›l›m yapt›lar. Cehri kaliteli olmakla birlikte pahal›yd›. Alizarin ise hem ucuzdu hem de cehriye göre üretimi daha kolayd›. Bu tarihten
sonra cehri üretimi y›ldan y›la azald› ve
XX. yüzy›l›n ilk yar›s›ndan itibaren üretimi hemen hemen tamamen durdu.
Kaynakça: Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Yay., ‹stanbul 1992, V. 2246;
Adem Önal, Cehri (Rhamnus Tinctoria) ile Yün
Boyamas›nda Boyama Metodlar›n›n ve Renk
Özelliklerinin Geliştirilmesi, (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri 1988, s. 5; Mehmet Somuncu, “Cehri Üretimi ve Ticaretinin 19. Yüzy›lda Kayseri Ekonomisindeki Önemi”, Erciyes
Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Dergisi,
(Ocak-Haziran 2004), S. 22, s. 102; Ali Tuzcu,
“19. Yüzy›l›n Başlar›ndan 20. Yüzy›l›n ‹lk Çey-
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reğine Seyyahlar›n Gözüyle ve Konsolosluk Raporlar›nda Kayseri’nin ‹ktisadi Yap›s›”, KYTSB,
s. 538; Uygur Kocabaşoğlu, Kayseri Sancağ›
Hakk›nda Teğmen Bennet Taraf›ndan Haz›rlanan Genel Rapor (1880), Kayseri Ticaret Odas›
Yay›nlar›, Kayseri 1996, s. 11-13.
CENGİZ KARTIN

CELAL USTA
Şair (Talas, 1908 - 29 Kas›m 1969). As›l
ad› Celal Avkovan olup “Celal Usta” olarak tan›nd›. ‹lkokul mezunudur. Babas›n›n
vefat› üzerine genç yaşta hayata at›ld›. 10
y›l müddetle şoförlük yapt›. Türkiye’nin
dört bir yan›n› dolaşarak ülkeyi tan›ma
imkân› buldu. 1937 y›l›nda şoförlüğü b›rakarak motor tamirciliğine başlad›. Zeki,
haz›r cevap, nüktedan ve yard›msever bir
insan olan şair, halk aras›nda “Celal Usta”
nam›yla şöhret buldu. Birbirinden güzel
ve ak›c› şiirleri Ahmet Okutan taraf›ndan
bir kitapta toplanarak yay›mland›.

Celal Usta

Kırılır cam-u sürahi sürülen dem de geçer
Yıkılır bağ-ı irem her dem-i hürrem de
geçer
Mevsimin rengine uygun değişir rengi
gülün
Sana munis görünen çehrem-i hemdem
de geçer
Salınan saha-i vüs’attaki
haccu’l-harameyn
Kâbetullahtaki tövben dem-i zemzem de
geçer
Yoksa hemdert olacak derdine gam
çekme gönül
Ağlayan gözdeki yaşlar dökülür nem de
geçer
Ey Celal mülk-i cihan zevkine aldanma
sakın
Bu sanemgâhtaki zevkin sonu yok gam da
geçer
EM‹R KALKAN

CELÂLEDDİN (Ali Celâleddin Efendi)
Âlim, divan şairi (Develi, 1831 - Develi,
1911). Hakk›ndaki bilgilerimizin çoğunu
Haşim Nezihi Okay’›n Halkevi Dergisi
Erciyes’te yay›mlad›ğ› “Everekli Ali Celâlettin Efendi” başl›kl› yaz›s›nda bulmak

Ali Celâleddin Efendiʼnin
Develiʼdeki mezar taşı
(K. Özdamarlar)
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mümkündür. Develi’nin ‹brahim Ağa
Mahallesi’nden Hac› ‹brahim Ağa’n›n
oğludur. Babas›n›n senede bir iki defa
otuz katarla M›s›r’a gitmesinden dolay›
M›s›rl›zade şöhretiyle tan›nd›. Develi’de
bir müddet medrese tahsili gördükten
sonra, bir ara ‹stanbul’da bulunan Develili Kâs›m Paşa’n›n yan›na gitti. Daha
sonra s›ras›yla Seb’a, Sincar ve Resûlâyîn
nahiyelerinde naiplik görevlerini üstlenen şair, nihayet Raka Kad›l›ğ› görevine
getirildi. Daha sora Hâdim (Konya), Erbaa (Tokat), Gevaş (Van), Bâlâ (Ankara),
Leş (‹şkodra), Zar›ma ve Tabriye (Beyrut)’de kad›l›k görevlerinde bulundu. Biniciliğiyle meşhur olan Ali Celâleddin
için Haşim Nezihi, şairin “şahs›na mahsus baz› garabetleri ve hususiyetleri mevcut” olduğunu ifade eder. Yazar, Ali Celâleddin Efendi’nin kişiliğiyle ilgili diğer
özelliklerini şöyle s›ral›yor: “Misafirperver, nargileye düşkün, hatta yolda, arabada giderken bile içecek kadar tiryaki
ve s›rf bu hizmeti için yan›nda bir adam
taş›r. Zekâ ve haf›za bak›m›ndan ayakl›
kütüphane denecek derecede kuvvetli.”
Haşim Nezihi Okay Develi Ortaokulunda vazifeliyken kendisinde bulunan, çoğunluğu hicivlerden oluşan Ali Celâleddin Efendi Divan›’n›n, bugün nerede ve
kimde olduğu tespit edilememiştir. Haşim Nezihi, divanda mevcut şiirlerin şairin şiirlerinin 1/10’i kadar bile olmad›ğ›na inand›ğ›n›, özellikle hiciv vadisinde
yazd›ğ› şiirlerin saray ve saltanat› tariz
ettiği için saklanamad›ğ›n› ifade etmektedir. Bahsi geçen Divan, münacat ve
na’tlarla başlar, ard›ndan 80 kadar gazel
ve 15 kadar koşma gelir. Bunlar›n d›ş›nda birçok müstezat, kaside ve muhtelif
vesilelerle söylenmiş tarih ile mesnevi
tarz›nda şiir vard›r. Haşim Nezihi, Ali
Celâleddin Efendi’nin şiirleriyle ilgili
olarak yapt›ğ› değerlendirmede ise, eldeki şiirlerine bakarak dindar bir adam olduğunun anlaş›ld›ğ›n› belirtmekte, şiir
kabiliyeti hususunda kuvvetli ve velut olduğunu ancak ald›ğ› eğitim dolay›s›yla
şiir gücünü, arkadaş› ve ayn› devirde yaşayan Seyranî’nin aksine, daha çok divan
edebiyat› ve gazel vadisinde yoğunlaşt›r-

d›ğ›n› ifade etmektedir.
GAZEL
İltifât itmezse yârin el verir îmâları
Gezdirir sevdâ-yı ‘aşkı bir takım
sahrâları
Bir beşâret gösterüp mecbûr ider meyl
itmeğe
Cevr iderse zevkyâb eyler dil-i rüsvâları
Zülf-i pîçâpîçini itdim tefekkür mâr-ı süt
Salb olunsam katl olunmam çünki
var kimyâları
Bir nigâhından harâret geldi gitmez
sîneden
Terki mümkin mi efendim serdeki
sevdâları
Bend-i zencîr eylemiş itmekde dâ’im
lutf ile
Leşker-i Mecnûn’a seyrân itdiren
Leylâları
Yek nazarda cümlesi bir dilberin dîvânesi
Lîk tedbîri umar da ‘âlemin dânâları
Bir tecellîden Celâleddin bulur bulmuş
kemâl
Nâ’il-i sırr-ı hakîkat gösteren sîmâları
Kaynakça: A. Satoğlu, Kayseri Şairleri, s. 73-76;
“Celâleddin” mad., TDEA , C. II. s. 27; Köksal,
KDŞ, s. 171-174.
ATABEY KILIÇ

CELÂLEDDİN KARATAY
XIII. yüzy›lda Anadolu Selçuklular›n büyük devlet adam› (?–1254). Kendisinin ve
iki kardeşinin isimleri ve tarihî kaynaklar,
onun aslen Anadolulu H›ristiyan bir Türk
aileden gelmekte olduğu ihtimalini kuvvetlendirir. Selçuklu saray›na küçük yaşta al›nd›ktan sonra burada dinen ve ilmen yetiştirilip çeşitli hizmetlerde bulundu, 1220 y›l›nda tahta ç›kan Selçuklular›n
büyük sultan› I. Alâeddin Keykubad’›n*
en yak›n adamlar›ndan oldu, onun 18 y›ll›k saltanat› boyunca taşthane (saraya ait
nefis elbise, kumaş vs. eşyan›n bulunduğu yer; taşt, leğen demek olup bu birim,
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hükümdarlar›n temizlenmesi için leğen
tutmaktan ç›km›şt›r) emîrliğini hiç değişmeden muhafaza etti. Sultan’›n 1237 y›l›nda Kayseri’de Keykubadiye* Saray›’nda zehirlenerek öldürüldüğü esnada
yan›nda bulundu.
Bir ihtilalle, babas› I. Alâeddin Keykubad’›n yerine sultan olan II. G›yâseddin
Keyhüsrev’in Emîr Sadeddin Köpek’le
birlikte birçok yetişmiş devlet adam›n›
ortadan kald›r›lmas› esnas›nda Celaleddin Karatay bir köşeye çekildi, ancak Köpek’in yanl›ş tasarruflar›ndan usanan
Sultan’›n onu öldürtmesi üzerine Karatay, eski görevini ve ilaveten de Hazine-i
Hassa Emîrliğini elde etti. Gayet kötü bir
idarede bulunan Keyhüsrev’in, 1243 y›l›nda Moğollar karş›s›nda Sivas Kösedağ’da büyük Selçuklu Ordusu ile bozguna uğramas› üzerine Selçuklu Devleti onlara bağ›ml› hâle geldi. Moğollar, Kösedağ’da elde ettikleri başar›dan sonra
Kayseri’ye gelip şehre zorla girerek Kayseri’ye tarihinin en büyük zulmünü yaşatt›lar. Keyhüsrev bu hadiseden az zaman
sonra bir eğlence esnas›nda öldü. Karatay, Alâeddin Keykubad zaman›nda başlad›ğ› Kayseri’deki meşhur kervansaray›
Karatay Han›’n›* bu Sultan zaman›nda
tamamlad›.
1245 y›l›nda genç yaşta ölen Keyhüsrev,
küçük yaşlarda üç çocuk b›rakt›. Karatay
ve diğer emîrler önce büyük Şehzade II.
‹zzeddin Keykâvus’u tahta ç›kard›larsa
da bir müddet sonra Moğollar›n saltanat› ikinci kardeş IV. Rükneddin K›l›çarslan’a vermiş olmalar› yüzünden durum
kar›ş›kl›ğa uğrad›. Keykâvus zaman›nda
önemli bir görev olan Saltanat Naipliğinde bulunan Karatay, birbirine düşman
olan Selçuklu emîrlerini toplayarak fitneyi önlemek üzere üç kardeşin birlikte sultan olmalar› karar›n› ç›kartt›. K›l›çarslan
buna itiraz ettiyse de yap›lan savaşta
mağlup olunca üçüncü kardeşleri II. Alâeddin Keykubad’› da aralar›na alarak
1249’da tarihte ilk defa üçlü saltanat başlad›. Karatay da Sultanlar›n atabeğlik
(dan›şmanl›k) mevkiine geçti. Ancak idaredeki emîrler, s›k s›k bazen aç›k bazen
de gizli bir şekilde Moğollarla irtibat sağ-

Karatay Hanı (Müjdat)

layarak saltanata müdahaleye kalk›ş›yorlard›. Moğollarca da takdir edilen Karatay’›n yüksek şahsiyeti ve karakteri bu
müdahaleleri önlüyordu. Nihayet Moğol
Han› Mengü Han’dan elçiler gelip müşterek saltanattaki büyük kardeş II. ‹zzeddin Keykâvus’un, Han’›n Orta Asya’daki
merkezinde huzuruna gitmesini istediler.
Bu istek önce kabul edilmek istenmediyse de Han’›n ›srar› üzerine üç kardeş ve
Celâleddin Karatay diğer bir k›s›m emîrlerle birlikte Kayseri’ye gelip Keykâvus’u
buradan Han’a yolcu ettiler. Keykâvus Sivas’a gelince Karatay’›n Kayseri’de vefat›n› haber ald› ve perişan bir hâlde Moğol
elçilerinden özür dileyip geri döndü.
Moğolistan’daki bü yük Moğol Han›
Mengü’ye de “‹şlerimi idare eden atabeyim Celâleddin Karatay öldüğü ve garp
taraf›nda düşmanlar zuhur ettiği için
kendim gelemeyeceğim, benim gibi sultan olan kardeşim Alâeddin’i gönderiyorum.” diye bir mektupla birlikte kardeşini yola ç›kard›. Mektubun tarihi olan
1254 y›l› ayn› zamanda Karatay’›n da
ölüm tarihini ortaya koymaktad›r.
Karatay’›n naş›, tahnit edilerek Kayseri’den Konya’da bulunan medresesindeki türbesine nakledildi. Belki de tahnit s›ras›nda ç›kar›lan iç organlar› Kayseri’deki kervansaray›nda bulunan ve ona izafe
edilen türbededir.
Bütün tarihî kaynaklar, Karatay’›n dindarl›ğ›, hay›rseverliği, dürüstlüğü, büyük
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bir devlet adam› olduğu hakk›nda birleşmişlerdir. Geceleri namaz k›lar, gündüzleri oruç tutar, her türlü maddi zevklerden sak›n›r; Müslüman-gayrimüslim herkese yard›m ederdi. Konya’da yapt›rd›ğ›
medresesinde s›k s›k Mevlânâ ile beraber
olurdu. Mevlânâ ona hürmet gösterirdi.
Devrin kaynaklar›ndan Aksarâyî’nin anlatt›ğ›na göre, Kayseri’de yapt›rd›ğ› han›n
bitmiş hâlini görmek için yola ç›kt›ğ› hâlde, yapt›rd›ğ› bu büyük eserin müşahedesinden kendisinde bir gurur meydana gelir endişesiyle eserini görmeden geri
döndü ve inşaat›n bütün defterlerini, kime ne kadar ücret ödediği belli olmas›n
diye yakt›rd›. Kendisine “Yeryüzünde Allah’›n velisi” diye hitap edilirdi. Devlet
onun ölümünden sonra tamamen kar›şt›,
sultanlar ve emîrler, Moğollar›n müdahalesiyle birbirlerine düştüler ve düzende,
h›zla bozulmaya doğru gidildi.
Celâleddin Karatay’›n Kemaleddin Rumtaş ve Seyfeddin Karasungur isimli iki
kardeşi vard›, onlar da devlet hizmetinde
bulundular. Karatay’›n kendi evlad› olmad›, bu yüzden Kayseri’de yapt›rd›ğ›
kervansaray›n tevliyetini (vakf›n işlerine
bakma vazifesi), buraya yerleşen kardeşi
Karasungur’un oğullar›na b›rakt›. Ayr›ca
k›z kardeşleri de yoktu.
Celâleddin Karatay, Kayseri’deki kervansaray›ndan başka –Konya’daki mezar›n›n olduğu medrese– Antalya’da bir Dârüssüleha (zaviye, imaret) yapt›r›p vakfetti. Bütün bunlara ait orijinal vakfiyeler
günümüze kadar gelebilmiştir.
Kaynakça: ‹bn Bîbî, el-Evamir, C.I. s.244-457,
C.II. s.12-184; Aksarâyî, MA, s. 28, 73; Osman
Turan, “Celâleddin Karatay Vak›flar› ve Vakfiyeleri”, Belleten, S. 45, s. 17-171; Turan, SZT, s. 330534.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

CELÂLÎ İSYANLARI (BÜYÜK KAÇGUNLUK)
Osmanl› Devleti’ni XVI. yüzy›l›n sonlar›
ve XVII. yüzy›l›n ilk çeyreğinde en fazla
meşgul eden olay, hiç şüphesiz Celâlî ‹syanlar›’d›r. ‹syan sebeplerinin çoğu, ekonomik olaylara dayanmaktad›r. Dinî sebeplerinin yan› s›ra, avar›z vergilerinin
düzenli tahsil edilen vergi hâline gelmesi,
idarecilerin halka adaletsiz davranmala-

r›, ‹ran ve Avusturya harplerinin uzun süre devam etmesi, rüşvet ve iltimas›n artmas› görünür sebepler olmas›na rağmen
isyan›n as›l sebebi ekonomiktir. XVI.
yüzy›l›n sonlar›nda Portekiz, ‹spanyol,
Hollanda ve ‹talyan devletlerinin Amerika K›tas›’ndan elde ettikleri ve ucuza mal
ettikleri alt›n ve gümüşü Avrupa piyasalar›na sokmalar›, Avrupa’dan da Osmanl› Devleti’nin piyasas›na girmesi ekonomik olarak büyük bir s›k›nt›ya sebep oldu. Osmanl› sikkesi gümüş olarak akçe,
alt›n olarak da k›rm›z› veya hasene adlar›yla piyasada tedavüldeyken bol miktarda ucuz gümüşün Osmanl› piyasas›na
girmesi, akçenin büyük bir değer kayb›na
uğramas› sebebiyle 1586’da paran›n değerinde % 40 oran›nda değer kaybetmesi
yoluna gidildi. Ancak bu durumda maaşlar›n› akçe olarak alan kap›kulu askerleri,
paran›n değerinin düşmesi sebebiyle sürekli zam isteyerek isyana başlad›lar. Bu
durum k›sa sürede Anadolu’ya yay›ld›,
devlet yaşanan ekonomik buhran› aşabilmek için vergilerin art›r›lmas›na ve yeni
vergiler konulmas›na karar verdi, bu da
yaşanan s›k›nt›y› daha da art›rd›. 1600 y›l›nda ikinci defa devalüasyon uygulanmas› ve paran›n % 30 devalüe edilmesi
krizi daha da art›rm›şt›r. Bu durumda konulan vergilerin haks›z olduğunu iddia
eden Anadolu’da çok say›da işsiz halk,
elebaşlar›n›n etraf›na toplanarak büyük
kar›ş›kl›klar ç›kard›lar. Devlet idarecileri
eşk›ya ve yandaşlar›yla baş edemediğinden baz›lar›yla antlaşma yoluna gittiler.
Kuyucu Murad Paşa’n›n başlatt›ğ› tenkil
hareketi, k›smen de olsa Anadolu’da sulh
ve sükûnu yeniden sağlad›.
Anadolu’da meydana gelen kar›ş›kl›k s›ras›nda köylerde yaşayan çiftçi reaya, bulunduğu yerde kendini emniyetli hissetmediğinden çiftini ve ziraat›n› terk edip
surlar› olan ve hayat›yla mal›n› koruyabileceğini düşündüğü şehirlere göç etmeye
başlad›. Bu da taşrada hububat ekiminin
azalmas›na ve ekonomisi tar›ma dayal›
olan Osmanl› Devleti’nde yeni bir s›k›nt›ya sebep oldu.
Celâlî asilerinin en etkili olduğu yerlerden birisi olan Kayseri’de de, k›rsal alan-
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lardan ve köylerden çok say›da şehir merkezine göçün yaşand›ğ› görülmektedir.
Özellikle XVII. yüzy›la ait Avar›z ve Cizye
Defterleri’nde şehir merkezine göç eden
kişilerin çokluğu dikkati çekmektedir.
Göçenlerin yerleştiği köylerin veya kazalar›n adlar›, yerleştikleri mahalleler ayr›nt›l› bir şekilde kaydedilmiştir. Ayn› durum
gayrimüslim reaya için de geçerlidir. Nitekim bu durumu Cizye Defterleri’nden
takip etmek mümkündür. Güneydoğu ve
Güney Anadolu’dan Kayseri’ye göç eden
kişilerin yan›nda, Kayseri’den daha bat›ya özellikle ‹stanbul’a göç eden gayrimüslimlerin önemli bir yekûn tuttuğu da görülmektedir. Bu durum 1611 y›l›na kadar
yoğun olarak daha sonraki dönemlerde
de daha az olarak devam etti.
Kaynakça: Karen Barkey, Eşk›yalar ve Devlet;
Osmanl› Tarz› Devlet Merkezileşmesi, çev. Z.
Altok, ‹stanbul 1999; Mehmet ‹nbaş›, “Nüfus ve
Ekonomik Yönden XVI. Yüzy›l Kayseri’sinde
Ermeniler”, Hoşgörü Toplumunda Ermeniler
III, Kayseri 2007, s. 9-34; Mustafa Akdağ, Büyük Celâlî Kar›ş›kl›klar›n›n Başlamas›, Erzurum
1963; Mustafa Akdağ, Türk halk›n›n Dirlik ve
Düzenlik Kavgas›; Celâlî ‹syanlar›, ‹stanbul
1995; William J. Griswold, Anadolu’da Büyük
‹syan 1591-1611, çev. Ü. Tansel, ‹stanbul 2000.
MEHMET İNBAŞI

CELAYİR, SELAMİ
Kayseri Valisi (Elaz›ğ, 1931 - ?). Kayseri
Lisesini bitirdi (1949). Siyasal Bilgiler Fakültesinin idari şubesinden mezun oldu
(1952-1953). Elaz›ğ’da kaymakam aday›
olarak göreve başlad› (1953). Maden
(1955), Muradiye (1958), Birecik (1959),
Baykan (1960) Kazalar› Kaymakaml›klar›nda bulundu. ‹kinci ve Üçüncü S›n›f
Mülkiye Müfettişi olarak görev yapt›
(1960-1968). Niğde Valiliğine atand›
(1971-1974). Daha sonra Merkez Valiliği
görevine getirildikten sonra (1975), vekâleten ‹çişleri Bakanl›ğ› Müsteşarl›ğ›na
atand› (1978). Ard›ndan müsteşar oldu
(1978). Bu görevlerin ard›ndan Kayseri
Valisi olarak görevlendirildi (1979). Evli
ve dört çocuk babas›d›r.
Kaynakça: ‹çişleri Bakanl›ğ› Arşivi 6787 numaral› Özlük dosyas›; Mücellidoğlu, Mülkiyeliler,
VI. s. 3466.
YAYIN KURULU

CEM (İPEKÇİ), İSMAİL
Kayseri milletvekili, siyasetçi, yazar (‹stanbul, 1940 - ‹stanbul, 2007). ‹stanbul
Robert Kolejinden (1959), Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu
(1963). Çeşitli gazetelerde Yaz› ‹şleri Müdürlüğü ve Genel Yay›n Müdürlüğü yapt›. Türkiye Gazeteciler Sendikas› ‹stanbul
Şubesi Başkanl›ğ›n› yürüttü (1971-1974).
TRT Genel Müdürlüğünde bulun du
(1974-1975). Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsünde Siyaset Sosyolojisi dal›nda master
yapt› (1981). XVIII ve XIX. Dönem seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkç› Partiden
‹stanbul (1987-1991), XX ve XXI. Dönem
seçimlerinde Demokratik Sol Partiden
Kayseri Milletvekili seçildi (1995-1999).
50. Hükümette Kültür Bakanl›ğ› yapt›
(1995). Avrupa Konseyi Parlamenter
Meclisi ve Bat› Avrupa Birliği Asamblesi
Üyeliklerine seçildi (1987-1996). 55. Hükümette D›ş ‹şleri Bakanl›ğ› yapt› (1997).
Daha sonra Demokratik Sol Partiden ayr›larak Yeni Türkiye Partisine kat›ld› ve
bu Partinin Genel Başkanl›ğ›na seçildi.
Parti’nin kendini fes etmesi üzerine
Cumhuriyet Halk Partisine kat›ld›. Evli ve
iki çocuk babas›yd›.
Eserleri: Türkiye Üzerine Yaz›lar (1970);
Türkiye’de Geri Kalm›şl›ğ›n Tarihi (1971);
TRT’de 500 Gün (1976); Siyaset Yaz›lar›
(1984); Engeller ve Çözümler (1987); Sosyal Demokrasi ya da Demokratik Sosyalizm Nedir, Ne Değildir? (1989); Soldaki
Aray›ş (2000); 21. Yüzy›lda Türkiye
(2000); Gelecek ‹çin Denemeler (2000);
12 Mart; Yeni Sol; Geçiş Dönemi Türkiye’si; Türkiye-Avrupa-Avrasya I (2004);
Avrupa Birliği ve Türkiye (2005)

İsmail Cem

Selami Celayir

Kaynakça: TBMM Albümü, s. 481.
YAYIN KURULU

CEMİL BABA (KAZAN)
Son devir dervişlerinden (Kayseri, 1912 Talas, 6 Kas›m 1982). 1960’dan itibaren
halk aras›nda “Boyac› Cemil”, “Hac› Cemil”, “Cemil Emmi”, “Mavi Boncuklu
Cemil” olarak tan›nan “Cemil Baba”n›n
as›l ad› Cemal Kazan’d›r. Kayseri’nin
Deliklitaş Mahallesi 156 numaral› hanede dünyaya geldi.

Cemil Baba (Kazan)
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Babas› “Kazanc›” lakab›yla tan›nan Hac›
Mustafa Ağa, annesi Methiye Han›m’d›r.
Methiye Han›m, halk aras›nda “Melek
Ana” olarak tan›n›r. Babas›n› I. Dünya
Savaş›’nda kaybetti. Üç çocuğuyla dul kalan annesi, Talas’›n Harman Mahallesi’nde ikamete başlad›. K›z kardeşi ‹kbal
genç yaşta bir hastal›k sonucu hayat›n›
kaybetti. Bir süre annesi ve diğer kardeşi
Rifat ile birlikte yaşad› ve bu süre boyunca Talas Harman Meydan›’n›n güneydoğusunda ayakkab› boyac›l›ğ› yapt›. Bu
arada annesi ve erkek kardeşini de kaybetti. Bundan sonra yaln›z ve menk›belerle örülü yar› meçhul bir hayat yaşamaya başlad›.
Soyad› Kanunu’nundan sonra, babas›n›n
lakab› olan “Kazanc›”dan yola ç›karak
Kazan soyad›n› ald›. Nüfus cüzdan›ndaki
kayda göre, Askerlik Kanunu’nun 164 say›l› hükmüyle “muvazzafl›k hizmetine tâbi tutulmayarak” askere sevk edilmedi.
Gençlik y›llar›nda ayakkab› boyac›l›ğ›
yapan Cemil Baba ilerleyen yaşlar›nda
“Hac› Cemil” olarak tan›nd›. Bu dönemde boyac›l›ğ› b›rakan Cemil Baba, şehirde rastgele nazar ettiği kişilere verdiği
mavi boncuklardan dolay› “Mavi Boncuklu Cemil Baba” olarak an›lmaya başland›. Kayseri’nin sevilen halk adamlar›ndan olan Cemil Baba, halk aras›nda
“deli”, “veli” ve “meczup” gibi s›fatlarla
an›lmaktad›r. Sadece Kayseri’de değil ‹stanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok beldesinde çok say›da seveni vard›r.
Baz› halk şairleri, deyişlerinde onu ve kerametlerini konu alm›şt›r:
Libası hem yorgan, hem de yatağı,
Dünyaya meyletmez, yoktur metaı,
Ne zevcesi var, ne de otağı,
Halleri başkadır Cemil Baba’nın.
Halk aras›nda anlat›lanlara göre vefat›
şöyle olmuştur: 5 Kas›m 1982’de Talas
Belediye Otobüsü ile cuma namaz›n› eda
etmek için şehre geldi. Otobüstekilere;
“Anam beni çağ›r›yor yar›n anama gideceğim” dedi. Bu tarihten bir hafta kadar
önce de şehirde gördüğü tan›d›klar›ndan
helallik istedi. 5 Kas›m’› 6 Kas›m’a bağla-

yan geceyi ibadetle geçirdi. Sabah›n erken saatlerinde Seyyid Burhaneddin Türbesini ziyaret etti ve uzun bir yolculuğa
ç›kacağ› gerekçesiyle abdest ald›. 6 Kas›m’da saat 15:30’da yeğeni Ali Felek’in
Talas’taki evinde hayat›n› kaybetti. 7 Kas›m’da “Anayasa Oylamas›” olmas›na
rağmen, cenazesi büyük bir kalabal›ğ›n
kat›l›m›yla Talas’ta toprağa verildi. Defnedildiği mezarl›k kendi ad›yla an›lmaktad›r. Vefat›ndan k›sa bir süre sonra sevenleri mezar›n›n üzerine bir kubbe yapt›rd›.
Cemil Baba zaman zaman Talas Belediyesince düzenlenen seminer ve toplant›larla an›lmaktad›r. Gazeteci Veli Alt›nkaya taraf›ndan Allah Dostlar›ndan Mavi
Boncuklu Cemil Baba isimli kitap onun
hakk›nda kaleme al›nd› (1984). Ayr›ca Ethem Cebecioğlu’nun 20. Yüzy›l Evliya
Menak›b› adl› eserinde yer alan şahsiyetlerden biri de Cemil Baba’d›r.
VEL‹ ALTINKAYA

CEMİLOĞLU, İSMET
Öğretim üyesi, edebiyatç› (‹ncesu,
1945–). Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
Bölümü, Türk Dili ve Edebiyat› Anabilim
Dal›nda Öğretim Üyesidir. ‹lk ve orta öğretimimi ‹ncesu ve Kayseri’de tamamlad›. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümünden mezun oldu (1969-1970). Niğde Lisesinde dört y›l edebiyat öğretmenliği
yapt›ktan sonra, Ankara Yabanc› Diller
Eğitim Enstitüsü edebiyat öğretmenliği
ve müdür yard›mc›l›ğ›na atand› (1973).
Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü
Başkanl›ğ› yapt› (1980-1982). Gazi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun ile yüksek lisans ve doktora çal›şmas›n› tamamlad›. Yard›mc›
doçent (1989) daha sonra doçent oldu
(1995).
Eserleri: 14. Yüzy›la Ait Bir K›sas-› Enbiyâ Nüshas› Üzerinde Sentaks ‹ncelemesi
(1994); Dede Korkut Hikâyeleri Üzerinde Söz Dizimi Bak›m›ndan Bir ‹nceleme
(2001); Cümle Bilgisi (2001).
YAYIN KURULU
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CENGİZ, MUSTAFA
Gazeteci (Ürgüp, 1966–). ‹lk, orta ve lise
öğrenimini Kayseri’de yapt›. Erciyes
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünü bitirdi. Mesleğe Hâkimiyet gazetesinde başlad› (1982). Hâkimiyet’in imtiyaz sahipliğini devrald› (1997).
Gazetenin yay›n yönetmenliğini de üstlendi. Anadolu Spor Gazeteciler Derneğinin Kayseri Şubesi Başkanl›ğ›n› yapt›.
Evli ve bir çocuk babas›d›r.
Eserleri: Kayserispor Tarihi 1995 - Geliştirilmiş bask›lar› (1998-2004); Erciyesspor Tarihi (2003).
YAYIN KURULU

CERAN, ALİ
Gazeteci (Yeşilhisar, 1964–). ‹lk, orta ve
lise öğrenimini Kayseri’de yapt›. Gazetecilik mesleğine Kayseri Olay gazetesinde
muhabir olarak başlad› (1981). Kayseri
Erciyes, Kayseri Ekspres, Kayseri Anadolu Haber gazetelerinde çal›şt›. Güneş gazetesinin Kayseri muhabirliğini yapt›.
Kayseri Star Haber gazetesini ç›kard›
(1995). Gazetenin yay›n yönetmenliğini
de üstlendi. Evli ve üç çocuk babas›d›r.
YAYIN KURULU

CEYHAN, OSMAN
Öğretim üyesi, veteriner hekim (Kayseri/Hacılar, 1950–). Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi’dir. İlk ve
orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı
(1968). Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesine girerek buradan mezun oldu
(1973). Hijyen ve Koruyucu Hekimlik Bilim doktoru (1978), Halk Sağlığı yardımcı
doçenti (1983), Halk Sağlığı doçenti
(1987) ve Halk Sağlığı profesörü oldu
(1993). Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Eserleri: Ulusal ve uluslar arası dergilerde birçok makalesi yayımlandı.

m ebatlar›nda kare planl› bir eserdir.
Kesme taştan yap›lm›şt›r. Mihrap, sağ ve
solunda k›bleye dikey üç adet kemeri taş›yan dört sütun tavan örtüsüne destek
vermektedir.
Derinliği 4,50 m civar›nda olan son cemaat mahalline kuzeyden alt› taş sütun
üzerinde beş adet yuvarlak kemer çerçevelemektedir. Kemerlerin kilit taşlar›
aç›k kahve renkli taşlarla kabartma süslemeli olarak yap›lm›şt›r. Bu bölümün bat›s›n› bir duvar kapat›rken doğusunu iki
sütun üzerindeki bir kemer ve 200 x 200
cm ölçülerindeki taş minare kaidesi oluşturur.
Caminin çat›s›n› geçerek yükselen bu kare planl› kaidenin içindeki otuz dört basamakl› taş merdivenle minber minareye
ç›k›l›r. Bu minare, kesme taştan ve dört
sütun üzerine inşa edilmiştir. Minarenin
kaidesinin yüksekliğinin 1985 y›l›ndan
önce, daha az olduğu ve kad›nlar mahfiline minarenin döner merdiveniyle ç›k›ld›ğ› belirtilmektedir. Minare yüksekliği
yaklaş›k olarak 4,50 m civar›ndad›r. Minare kaidesi 2,24 x 2,19 m’dir ve kesme
taş malzemeden inşa edilmiştir. Minare
etraf›n› dört yönden dolanan korkuluk
76 cm yüksekliğindedir.
Minare, dört adet sekizgen sütun üzerinde yükselmektedir. Sütun kaideleri kare

Ali Ceran

Osman Ceyhan

YAYIN KURULU

CINCIKLI (ÇİĞDELİ) CAMİİ
Kayseri Merkezi’nde Cumhuriyet Mahallesi, Tennuri Sokak’ta Sivas Kap›s› taraf›nda yer almaktad›r. Halk aras›nda “Çiğdeli” Camii diye bilinmektedir.
C›nc›kl› Camii d›ştan d›şa 14,85 x 14,30

Mustafa Cengiz

Cıncıklı (Çiğdeli) Camii minberi (C. Arslan)
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Cıncıklı (Çiğdeli) Camii (C. Arslan)

Cıncıklı (Çiğdeli) Camii
Mihrabı (C. Arslan)

Cıncıklı (Çiğdeli) Camii planı
(C. Arslan)

formdad›r. Sütun gövdeleri 21 cm çap›nda olup 128 cm yüksekliğindedir. Sütun
başl›klar› 20 cm boyunda yar›m kesme
baklava dilimlidir. Başl›klar›n üzerine
27,5 x 20 cm ölçüsünde dikdörtgen prizma taşlar konulmuştur. Sütunlar, başka
örneklerde görülmeyen biçimde üst örtü
hizas›ndan da d›şar› taş›r›lm›şt›r. Gergi
çubuklar› sütunlar› birbirine bağlar. ‹ki
sütun aras› aç›kl›ğ› 58,5 - 59,5 - 60 cm
aras›nda değişmektedir.
Kemer: “U” biçiminde olup diğer minarelerden farkl› tarzdad›r. Minare çat›s› d›şa doğru ç›k›nt›l›d›r. Çat›n›n yüksekliği
57 cm, genişliği 94 cm’dir.
Petek: Çat› üzerinde kare kaide köşelerde yuvarlat›larak üzerine sekizgen bilezik
yerleştirilmiştir.
Külah: Bileziğin üzeri sekizgen piramidal
bir külahla örtülmüştür. Külah›n alt k›sm› daha yayvand›r.
Alem: Demirden yap›lm›ş alem küp, armut ve hilal bölümlerinden oluşmaktad›r. Şebekeli minare korkuluğu daha sonraki bir dönemde eklenmiştir.
Minarenin diğer minarelerden fark›, silindirik minarelerde olduğu gibi bir merdiven sisteminin benimsenmiş olmas›d›r.
Caminin harim k›sm›ndaki yuvarlak kemerler; ortada sütunlara, kuzey ve güney
duvar›nda ise hafifçe ç›k›nt›l› ayaklarla
birlikte duvarlara istinat eder. Sütun başl›klar› üstte kare formlu aşağ›da ise yuvarlak forma intikal eder. Karenin dört

köşesinde birer püskül görülür ve başl›ğ›n yuvarlak gövdesi oluklarla süslüdür.
Sütunlar›n yüzeyi beyaz çimentoyla s›vand›ğ› için nas›l bir malzeme kullan›ld›ğ› pek anlaş›lamamaktad›r. Cami, doğu
ve bat› cephelerinde üçer, kuzey ve güney
cephelerinde ikişer, mihrap yönünde üstte bir oval, yanlarda da küçük dikdörtgen
pencerelerle ayd›nlan›r.
Mihrab› kesme taştan gayet güzel bir
tarzda işlenmiş eski bir eserdir. Kemeri
yuvarlak olup mihrap nişi yukar›dan aşağ›ya; önce taramal› yuvarlak ve küçük oygulu sekiz parça, ondan sonra da alt› dilime ayr›l›r. Kenardaki sütuncuklarda, dikey silmeli ve başl›klar›nda yaprak motifi
işlemelidir. ‹ki kenarda da (sütun başl›klar› hizas›nda) sekiz yaprakl› kabartma
çiçek vard›r. Mihrab›n etraf›, silme kornişiyle çevrili onun da d›ş›nda üç taraf› çiniler içerisinde “Ayete’l-Kürsî” yaz›l› bulunmaktad›r. Bu çiniler yeni yap›lm›şt›r.
Mihrap al›nl›ğ›nda da sac üzerinde yağl›
boyayla yaz›lm›ş bir ayet okunmaktad›r.
Caminin sol köşesindeki vaaz kürsüsüyle
sağ köşedeki minber, mermerden yap›lm›ş günümüz basit eserlerindendir.
Tavan› ahşap kiriş taklidi beton direkli,
üstü de betonarme ve kiremit çat›l›d›r.
Yenilenmiş olan caminin harim k›sm›nda devrinden kalan süs unsuru bulunmamaktad›r.
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 İlahi Müstean
Namı Ahmed bir merdi sah-ı cıha

Cıncıklı (Çiğdeli) Camii Kitabesi (C. Arslan)
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Tamirine Nuhi dedi tarihi
Kıldı işbu mescidi Kasrı Cinan”
yaz›l›d›r.
Bugün mevcut olmayan doğu kap›s› kitabesinde ise:
“Binti vakıf camii tecdid ve tevsi eyledi
Ecrini göre varınca Cenneti Aşayişe
Ey beliğ oldu münasib bu dua tarih içun
Eyledi pes camii tecdiyd hasbi Ayişe”
H 1128 (M 1715)
yazılı olduğu belirtilmektedir.
Çiğlizade Hac› Ahmed Ağa (1652 tarihli
vak›fnamesinde belirtildiğine göre debbağ esnaf›ndand›r) taraf›ndan H 1075 (M
1664-65) tarihinde genişletilerek inşa
edildi.
Ad› geçen Mehmed Ağa H 1062 (M
1652) tarihli vak›fnamesinde belirttiğine
göre, debbağ esnaf›ndan olup Kepe ‹lyas
Mahallesi’ndeki Çiğdeli Bahçe’nin kendine ait yar› hissesini kendi camiine ve
baz› çeşme ve camilere vakfeyledi. Bu
mahalledeki Çifteönü Çeşmesi* de Hac›
Ahmed Ağa’n›n yapt›rd›ğ› bir eserdir.
Hac› Ahmed Ağa 1080 (1669) tarihinde
ölmüş ve özel kabrine gömüldü.
Çiğdeli Camii daha sonra 1128 (M 1715)
tarihinde k›z› Ayşe Han›m taraf›ndan,
1923 senesinde de Seyide Han›m taraf›ndan tamir ettirildiği, son olarak Hac›
Mehmet Katartaş taraf›ndan 4-5 m geriye
çekilerek ve eski malzemeden faydalan›larak yeniden yapt›r›ld›ğı, içi döşenerek
ve 1985 y›l›nda ibadete aç›ld›ğı belirtilmektedir.

ile uğraş›rlard›. Tespit edilen ticari hayatlar› 1880’lere dayanmaktad›r. Ömer C›ng›ll›oğlu ‹ngilizce biliyor ve Avrupa ile ticari ilişkiler kuruyordu. 1919 y›l›nda hem
ithalat hem de ihracat yapan Kayseri ve
‹stanbul’da Bürolar› bulunmaktad›r. Şirketin ad› “Ömer C›ng›ll›oğlu ve Mahdumlar› Company”dir. 1923 y›l›n da
Ömer C›ng›ll›oğlu ve eşi hal› ticareti yaparak iki y›l Londra’da yaşad›lar. Kayseri’de ailenin kendi adlar› ile an›lan “C›ng›ll›oğlu Çarş›s›” vard›. Ömer C›ng›ll›oğlu’nun oğlu Halit C›ng›ll›oğlu, Nuri C›ng›ll›oğlu’nun* babas›d›r. Aile 1924 y›l›nda
Ankara’ya taş›nd›. Ankara’da toptan inşaat malzemeleri ve demir ticareti ile uğraşt›lar. C›ng›ll›zade Ömer Fevzi ve C›ng›ll›zade Halit Fevzi 1926 y›l›nda Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk özel hidroelektrik
şirketini kurdular. Atatürk kurulan bu şirkete kendi el yaz›s› ile onay verdi. Aile
daha sonra ‹stanbul’a taş›nd›. Perşembe
Pazar›nda “C›ng›ll›oğlu Ticarethanesi”
unvanl› şirket ile demir ve sac ticareti
yapmaya başlad›lar.
Demirbank 1953 y›l›nda Perşembe Pazar› esnaf›ndan yetmiş dokuz kişinin bir
araya gelmesiyle ve 500.000 lira sermaye ile anonim ortakl›k olarak kuruldu.

Kaynakça: A. Nazif, Mir’at (Palamutoğlu);Yeğen, KTE ; Esma Güleç, Kayseri Minareleri, (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), EÜSBE, Kayseri
2006, s. 139-140; Erkiletlioğlu, Osmanl› Kayseri; Özkeçeci, KCMM; Özkeçeci, Camii ve Mescidler; Mehmet Çay›rdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV ve XVII. Yüzy›llarda Yap›ld›ğ› Anlaş›lan ‹lk Osmanl› Yap›lar›”, Vak›flar dergisi, (Ankara 1981), S. XIII; Muhammet Karataş, XVIII.
Yüzy›l›n ‹kinci Yar›ns›nda Kayseri, (Bas›lmam›ş
Doktora Tezi), Kayseri 1997.
CEL‹L ARSLAN

CINGILLIOĞLU AİLESİ VE DEMİRBANK
Ailenin kökleri geçmişlere dayanmaktad›r. Kayseri’de demir, hal› ve deri ticareti

Cıngıllıoğlu Ailesi
(N. Coşar-Demirbank)
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Demirbankʼın bir ilânı (N. Çoşar-Demirbank)

Nuri Cıngıllıoğlu

C›ng›ll›oğlu ailesinden kurucu ortak olarak Galip C›ng›ll›oğlu, Nuri C›ng›ll›oğlu,
Halide C›ng›ll›oğlu ve ‹brahim C›ng›ll›oğlu bulunmaktayd›. Ortaklardan 27’si
gayrimüslimdi. Türkiye’nin önemli bankalar›ndan biri olarak bu sektördeki yerini ald›. Her sabah radyodan “Bugün…
Demirbank, hay›rl› işler diler” anonsu
bankan›n sembolü oldu. 1980 y›l›nda
Demirbank’›n 23 şubesi bulunmaktayd›.
Bankan›n 1988 y›l›nda genel müdürü Dr.
Halit C›ng›ll›oğlu oldu. Banka yeniden
yap›land›r›ld›. Yurt d›ş› yat›r›mlar artt›.
Ancak geçen zaman içinde bankan›n
2000 y›l›nda TMSF taraf›ndan el konulup HSBC bankas›na sat›lmas›na engel
olunamad›.
Halit C›ng›ll›oğlu (‹stanbul 1954–) Nuri
C›ng›ll›oğlu’nu büyük oğludur. Saint Joseph Lisesinde okudu. Son s›n›fta ‹sviçre’
ye gitti. Lise öğrenimini Cenevre’de tamamlad›. Daha sonra Paris’te uluslararas› ekonomi okudu. ‹şletme Finansman
alan›nda ABD-Idaho Kennedy Western
Üniversitesinde mast›r ve doktora yapt›.
Demirbank’›n genel müdürü oldu (1988).
Demirbank Yönetim Kurulu başkan vekili ve murahhas aza olarak yönetimde
yer ald› (1993)
Kaynakça: Nevin Coşar, Geçmişten Geleceğe
Demirbank, ‹stanbul 1999.
YAYIN KURULU

Hacı Hafız Cıngıllıoğlu

CINGILLIOĞLU, HACI HAFIZ EFENDİ
Âlim (Kayseri, 1885 - ‹stanbul, 1964).
Kayseri’nin Karakürkçü Mahallesi’nden
C›ng›ll› Nuri Ağa’n›n oğludur. ‹lk tahsilini mahalle mektebinde, haf›zl›k tahsilini

Seyitzade ile Müftü Hac› Enver Efendi’den tamamlad›. Haf›zl›ğ› tamamlad›ktan sonra bir müddet Melikgazi Medresesinde Arapça tahsiline devam etti, bilhassa Emekli Müftü Miyaszade Nuh
Efendi’den ders ald›. Özellikle Kur’an ilminden k›raat derslerine önem verdi. Bu
hususta Peşekerzade Haf›z ve Kurra
Mahmud Efendi’den ve Haf›z Kurra Bayraktar Efendi’den dersler ald›. Hayat› boyunca Kur’an ilimlerinin ilerlemesine
önem vererek bu alanda çağdaş› Haf›z
Mahmud Efendi derecesine ulaşt›.
Kur’an hatminde ve hatm-i teravihte ondan da ileri derecelere varm›ş olduğu
Kayseri’de 35 sene hatim ile teravih namaz› k›ld›rm›ş olan oğullar›ndan Hac›
Nuri C›ng›ll›oğlu taraf›ndan aç›klanm›şt›r. Kayseri’de ilk defa Müftü Nuh Naci
Efendi* zaman›nda aç›lan Kur’an Kursuna öğretmen olarak tayin edilerek senelerce birçok haf›z yetiştirdi.
Kaynakça: Koçer, Ulemâ, s. 130; Satoğlu, Ansiklopedi, s. 56.
ATABEY KILIÇ

CINGILLIOĞLU, NURİ
‹ş adam› (Kayseri, 1922 - ‹stanbul, 9 Eylül
2000). ‹stanbul Yüksek Ticaret Mektebini bitirdi (1944). Ayn› y›l iş hayat›na at›ld›. Uzun süre demir ticaretiyle uğraşt›.
Demir Bank› kurarak bankac›l›k sektörüne girdi (1953). Bünyesinde tekstil, inşaat,
ulaş›m ve sigortac›l›k gibi 54 şirketin yer
ald›ğ› C›nğ›ll›oğlu Holdingi kurdu (1993).
Çeşitli sosyal faaliyetlerin içinde yer ald›.
Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi binas›n› yapt›rd›. 1997 y›l›nda “Devlet Üstün Hizmet Madalyas›”yla onurlandırıldı.
EM‹R KALKAN

CIRGALAN
Osmanl›lar zaman›nda Kayseri Kazas›’n›n en büyük nahiyelerinden birisi olan
Sahra Nahiyesi’ne bağl› bir köydü. ‹lk
olarak 1470 tarihli Karaman Vak›f ve
Mülk Defteri’nde, Sultan Alâeddin Keykubat’›n eşi Hundî Hatun Türbesi’nin bak›m ve onar›m› için C›rgalan Köyü’ne
bağl› Susuz Viran Mezras›’n›n 1000 ak-
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çelik gelirinin vak›f olarak tahsis edildiği
kaydedilmiştir. 1484 tarihli Defter’de
Kayseri Sancakbeyi’nin önemli yard›mc›lar›ndan birisi olan ve Alaybeyi’ne bağl› olarak görev yapan Serasker Nebi Çavuş’a t›mar olarak tahsis edilen köy, sonraki Tahrirlerde de yine t›mar olarak kaydedilmiştir. 1570 tarihli Defter’de köyün
malikâne gelirinin Kutlu Tigin Hatun
Türbesi ve Köşkü’ne tahsis edildiği belirtilmekle beraber, köşkün harap olmas›ndan dolay› buraya tahsis edilen gelirin bir
k›sm›n›n Develi Karahisar’da bulunan
Şaban Dede Zaviyesi’ne ilave gelir olarak
verildiği belirtilmektedir. 1484’te 34 nefer, 1500’de 66 nefer, 1523’te 59 nefer,
1570’te 60 nefer, 1584’te 84 hanenin ikamet ettiği köyün nüfusunun tamam›
Müslüman Türklerden oluşmaktad›r.
1834 tarihli Temettuat kay›tlar›na göre
köyde 66 hane ikamet etmekteydi. Köyün başl›ca mahsulleri: buğday, arpa gibi
hububat ürünleriyle bahçe ve bostan
ürünleri, bağc›l›k, meyve ve cevizdi. Ar›c›l›k ve hayvanc›l›k da yap›lmaktayd›.
Son durumu Kocasinan Belediyesine
bağl› bir mahalledir.
Kaynakça: Bulgaristan Devlet Arşivleri Oryantal
Araşt›rmalar Defter No: 713, Karaman Vak›f ve
Mülk Defteri, vr. 70b; Başbakanl›k Osmanl› Arşivi Tapu-Tahrir Defteri 38, s. 104; Maliyeden
Müdevver Defterleri 20, vr. 36b-37a; Tapu-Tahrir Defteri 387, s. 202; Tapu-Tahrir Defteri 976,
s. 32-33; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-› Kadîme Arşivi (TK. KKA. TD) Tapu-Tahrir Defteri 136, s. 43a-44b; Kayseri Temettuat
Defteri, (1250 / 1834 Tarihli), hzl. ‹smet Demir,
Kayseri 1998, s. 514-516; ‹nbaş›, 16. YBKayseri,
s. 80; Mehmet Çayırdağ, “XIV. ve XV. yüzyıllarda Kayseri’de iki emir ailesi”, Vakıflar Dergisi, S.
XVIII, s. 133-137.
MEHMET İNBAŞI

Cırgalan Hanı kalıntıları (Y. Özbek)

cak bir hafriyatla han›n plan›n› ç›karmak
mümkün olacakt›r. Mülkiyeti hâlen maliye hazinesine ait olan han›n kurtar›lmas›
için Kayseri Büyükşehir Belediyesi teşebbüse geçmiştir.
Kayseri Merkezi’ne çok yak›n olan (10
km) ve eski yol üzerinde bulunan küçük
ebattaki bu han, şehre geç vakit gelen
kervanlar›n geceleyin bar›nmas› için yap›lm›ş olmal›d›r. Görünürde küçük bir
avluyla bir kapal› bölümden oluştuğu
tahmin edilebilir. Mevcut taşlar› üzerindeki çok miktarda bulunan taşç› işaretleri, Kayseri’de bulunan XIII. yüzy›la ait diğer Selçuklu yap›lar›ndaki işaretlerle
benzerlik göstermektedir. Han›n bu kadar harap olmas›, yak›n›ndan geçen demir yolu yap›m› s›ras›nda moloz taş ihtiyac› için taşlar›n›n kullan›lmas› sebebiyledir. Birçok millî eserlerimiz gibi bu eser
de bu şekilde harap edilmiştir. Han›n kitabesi ve herhangi bir vak›f kayd› bulunmad›ğ›ndan, yap›l›ş tarihi ve yapt›ran
hakk›nda bilgimiz bulunmamaktad›r.
Kaynakça: Mehmet Çay›rdağ, “Kayseri’de Selçuklu ve Beylikler Devri Binalar›nda Bulunan
Taşç› ‹şaretleri”, Türk Etnoğrafya dergisi, (1982),
S.XVII, s. 79-108.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

CIRGALAN HANI
Kayseri, Kocasinan ‹lçesi C›rkalan Mahallesi (eskiden köydü)’ndedir. XIII. yüzy›lda yap›lm›ş olan han şu an y›k›l›p tamamen harap hâle gelmiştir. C›rkalan’da
han›n hemen yak›n›nda bulunan taş ocağ›ndan temin edilen kaliteli sar› taşlarla
inşa edilmiş han›n, bugün maalesef temel
ve baz› tonoz kal›nt›lar›ndan başka bir
şeyi kalmam›şt›r. Ancak, burada yap›la-

CIVILTI
Kayseri K›z Öğretmen Okulunun yay›n
organ›d›r. 27 May›s 1960’tan sonra ç›kmaya başlad›. Müdür yard›mc›s› Müfit
Seylan yönetti. Yedi günde bir yay›mlanan bu gazetenin yay›n hayat›na kaç hafta devam ettiği öğrenilememiştir.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 196.
YAYIN KURULU
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CİHAN, AHMET KAMİL
Öğretim üyesi, ilahiyatç› (Kay se ri,
1962–). Erciyes Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Öğretim Üyesidir. ‹lk öğrenimini
Kayseri Ahmet Paşa ‹lkokulunda (1974),
orta ve lise öğrenimini Kayseri ‹mam
Hatip Lisesinde tamamlad› (1981). Erciyes Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesinden
mezun oldu (1985) ve ayn› üniversitenin
‹slam Felsefesi Anabilim Dal›na araşt›rma görevlisi olarak girdi. Yüksek lisans›n› tamamlayarak (1988), ayn› anabilim
dal›nda öğretim görevlisi olarak derslere
girmeye başlad› (1991). Ard›ndan doktor
(1994), yard›mc› doçent (1997) ve doçent oldu (2004). Erciyes Üniversitesi
‹lahiyat Fakültesinde Fakülte Kurulu ve
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Erciyes Üniversitesi ‹letişim Fakültesi Televizyonu Kampus TV’de “Din
ve ‹nsan” adl› program› haz›rlad› ve sundu.
Eserleri: ‹bn Sina ve Gazali’de Bilgi Problemi (1998); Şihabeddin Sühreverdi ve
Nur Heykelleri (1998) Düşünme, Konuşma ve Söz Yerine (çeviri, 2002); Sühreverdi’nin Felsefesinde ‹nsan ve Âlemdeki
Yeri (2003).
YAYIN KURULU

da yayg›nlaşt›. Karacaoğlan çizgisini sürdürdü, güçlü bir gezginci halk ozan›d›r.
Ne zaman öldüğü, nerede kald›ğ› ve mezar›n›n bulunduğu yer hakk›nda da bilgi
yoktur.
BOZLAK
Bir yiğidin yoksul olup düşmesi
Başı buzlu karlı dağdan aşması
Kardaşın kardaştan ayrı düşmesi
Yiğidin başına gelmez hâl olmaz
Yiğit olan ata biner atlanır
Yiğit olan her cefaya katlanır
Yiğit duldasında yiğit saklanır
Kötülerde vefa olmaz ar olmaz
Meyvası olmaz selvi ile söğüdün
Yiğit için çok gerekli öğüdün
İki eli yön gerektir yiğidin
Yiğit mağrur gezinmekle bey olmaz
Der Seyid’im yiğit koç gibi bakar
Düşmanı görünce gözünden çakar
Hasmının evini başına yıkar
Altın yere düşmeyinen pul olmaz
Kaynakça: Satoğlu, Kayseri Şairleri, s. 39-40; E.
Kalkan, Çağlar Boyunca Kayseri Şairleri, s. 6366.
ATABEY KILIÇ

CİNGÖZOĞLU SEYİD OSMAN
XIX. yüzy›lda P›narbaş›’n›n Pazarören
Bucağ›’n›n Sindel Köyü’nde yaşam›ş
olan Âş›k, Emir Kalkan’›n Çağlar Boyunca Kayseri Şairleri isimli eserinde belirtildiğine göre, Avşarlar›n Dadaloğlu’ndan
sonra yetiştirdiği en kudretli ve en tan›nm›ş ozanlardand›r. 1865 y›l›nda Bozok’a
sürgün edilen aşiretle birlikte Yozgat’a
gitti daha sonra da Kayseri’ye bağl› Aziziye (P›narbaş›) ‹lçesi’nin Cingöz Köyü’ne
gelerek buraya yerleşti. Saz› ve deyişleriyle oldukça güçlü bir âş›kt›r. Güzellemeleri ve türküleri yan›nda, şiirlerindeki ana
konu aşiretin geçmiş güzel günlerine özlem ve övgüdür. Şiirlerinde Avşarlar›n
yak›n tarihine ait bol bilgi bulunur. Deyişlerinin bir k›sm› Dadaloğlu’na mal
edilmiştir. Aşiret kavgalar› içinde, sürgünler aras›nda f›rt›nal› bir hayat sürdü.
Ünü, Avşarlar ve güney aşiretleri aras›n-

CİRİT bk. OYUNLAR
CİZVİT TARİKATI VE KAYSERİ’DEKİ FAALİYETLERİ
Osmanl› topraklarına ilk gelen Katolik
misyoner grubu olan Cizvitler, kay›tlarda
Jesuite veya Jezûit şeklinde de yer alm›şt›r. ‹lk olarak 8 Kas›m 1583 tarihinde beş
kişilik bir grup olarak ‹stanbul’a geldiler.
Say›s› gittikçe azalarak 17 aileden ibaret
kalan Beyoğlu ve Galata Katolikleri’nin
Papa’dan ‹stanbul’a birkaç Cizvit misyoneri göndermesini istemeleri ve Fransa
Büyükelçisi Baron de Germoles ile Venedik Balyozu Moros›n›’n›n arac›l›ğıyla
gelen rahipler, Galata’da St. Benoit Manast›r ve Kilisesi’ne yerleştirildi ve yerleşir yerleşmez burada hemen bir okul açt›lar. Asl›nda Bizans ve Roma kiliselerinin birleştirilmesi amac›yla gönderilen
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Cizvit rahipleri, derhal ‹stanbul’da Rumlar ve Ermeniler aras›nda faaliyetlere
başlam›şlard›r.
Cizvit Tarikat›’na mensup misyonerlerin
‹stanbul’a gelmesi ve faaliyetlere başlamas›, diğer Katolik tarikatlar›n›n bu yönde yolunu açt›. ‹lk başlarda Fransa, daha
sonralar› Almanya ve ‹talya’dan maddi
ve manevi destek gören Katolik misyonerler, Osmanl› topraklarının her yerine
yay›ld›lar, başta eğitim olmak üzere hastaneler, dispanserler, yetimhaneler, yay›nevleri ve çok amaçl› yard›mlarla Osmanl› toplum hayat›n›n hemen her safhas›na girdiler.
Cizvitler, Osmanl› topraklarının hemen
her bölgesine yay›lm›şlard›. Beyrut, Sayda, Havran, Lübnan ve Anadolu’da faaliyetlerde bulundular. Özellikle eğitim alan›nda yoğunlaşan çal›şmalar sonucunda
bu tarikata mensup misyonerlerin merkezleri ve okul say›lar›: Mersin’de 5, Sivas’ta 1, Tokat’ta 1, Amasya’da 2, Şebinkarahisar’da 2, Adana’da 1, Beyrut’ta 7, Sayda’da 8, Lübnan’da 10, Havran’da 4 ve
Kayseri’de 1 okul şeklinde tespit edildi.
Rakamlardan anlaş›ld›ğ› kadar›yla Cizvitler ağ›rl›klar›n› Kilikya, Suriye ve Lübnan topraklar›na, burada yaşayan Maruniler ve Arap Alevileri olarak bilinen Nusayriler üzerine yoğunlaşt›rd›lar.
Cizvit rahiplerinin Kayseri’de Kiçikap›
mevkiinde St. Bazil ad›yla erkek çocuklar›n eğitim görmesi için 1883 y›l›nda rüştiye derecesinde aç›lm›ş olan Pères Jésuites Okulu ile 1891 y›l›nda k›z çocuklara
iptidai derecede eğitim vermek için Dames de St. Joseph de Lyon Okulunun faaliyet gösterdiği tespit edildi. Osmanl›
Hükümeti’nden ruhsat almadan aç›lan
k›z ve erkek okullar›, baz› kay›tlarda birlikte gösterilmiştir. Baz› belgelerde ise sadece Cizvit Mektebi ad›yla birlikte kaydedilmiştir.
XIX. yüzy›l›n sonlar›nda Kayseri’deki faaliyetlerini art›ran Cizvit rahipleri, 18851898 y›llar› aras›nda 276.383 kuruş k›ymetinde 17 parça arsa, 11 ev ve 1 k›raathane sat›n ald›lar. 1891 y›l›nda sat›n ald›klar› arsalar üzerinde okul yapmayacaklar›na dair senet vermelerine rağmen, ruh-

Talas Amerikan Kolejinde Cizvit Papazı (N. Karakaya Yansımalar)

sats›z olarak eğitim amaçl› kullanmak
için binalar inşa ettiler. Neticede XX.
yüzy›l›n başlar›na gelindiğinde genişleyen Cizvit rahipleri binalar›na paralel
olarak okullar da genişledi, say›lar› artt›
ve isimleri değişti. Kay›tlarda art›k Jésuit
Rahipleri Koleji, St. Joseph de Lyon Rahibeleri Yat›l› Mektebi, 2 adet Dârülmuallimîn ve 2 adet Paras›z Mektep olarak
an›lmaya başland›.
Birinci Dünya Savaş›’n›n başlamas› ve
Fransa ile resmî ilişkilerin kesilmesi Osmanl› topraklarında faaliyet gösteren bütün Frans›z kurumlar›n› olumsuz yönde
etkiledi. Almanya’n›n yan›nda Fransa’ya
düşman bir ülke s›fat›yla savaşa giren Osmanl› Hükümeti, düşman devletlere ait
bütün okul, yetimhane, hastane, manast›r
gibi kurumlar› kapatt›, daha sonra devletçe uygun görülenlere el konuldu ve mensuplar› yurt d›ş›na ç›kar›ld›. Bundan Kayseri’de bulunan Frans›z kurumlar› da etkilendi.
Savaş›n bitmesiyle mağlup olan Osmanl› Devleti topraklar› işgal edildi. ‹şgal s›ras›nda daha önce el konulan binalar
tahliye edildi ve eski hâllerine döndürüldü. Millî Mücadele’nin kazan›lmas›n›n
ard›ndan imzalanan Lozan Antlaşmas›
ile yabanc› okullar hakk›nda al›nan kararlarda 30 Ekim 1914 tarihinden önce
varl›klar› Osmanl› Devleti taraf›ndan tan›nm›ş olan din, öğretim, sağl›k ve yard›m kurumlar›n›n faaliyetlerine devam
edeceği, bu kurumlar›n benzer Türk ku-
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rumlar› gibi işleme tâbi tutulacağ› ve
Türk kurumlar›n›n tâbi olduklar› hukuki
düzenlemelere bağl› olacaklar› esas› kabul edildi. Bu çerçevede Kayseri’de Kiçikap› mevkiinde faaliyet gösteren biri
k›z, diğeri erkek Frans›z okullar›n›n 20
Ekim 1905 tarihinde ruhsat almalar›ndan dolay› bu kurumlar›n faaliyetlerine
devam etmesi mümkün olmas›na rağmen, halk aras›nda eski itibarlar›n›n kalmad›ğ›n› gören Cizvit Rahipleri Kayseri
dâhilindeki faaliyetlerini tamamen bitirdiler.
Kaynakça:
I. ARŞ‹V BELGELER‹: Başbakanl›k Osmanl› Arşivi (BOA): 1. Maarif Nezareti Mekatib-i Gayr-i
Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği Evrak› (MF
MGM); 2. Y›ld›z Perakende Evrak› Maarif Nezareti Maruzat› (Y PRK MF); 3. ‹rade Tasnifi
II. TETK‹K ESERLER: Ahmet Refik Bey, “Türkiye’de Katolik Propagandas›”, Türk Tarihi Encümeni Mecmuas›, Eylül 1340, s. 3-24; Ali R›za
Bayzan, Küresel Vaftiz, IQ Kültür Sanat Yay›nlar›, 2. bask›, ‹stanbul 2004; Ayten Sezer, Atatürk Dönemi’nde Yabanc› Okullar (1923-1938),
TTK Yay›nlar›, Ankara 1999; Bar›ş Kerimoğlu,
Zehirli Sarmaş›k Misyonerler, Ulus Yay›nlar›,
‹stanbul 2004; Bayram Küçükoğlu, Türk Dünyas›nda Misyoner Faaliyetleri, IQ Kültür Sanat
Yay›nc›l›k, ‹stanbul 2005; Hidayet Vahapoğlu,
Osmanl›’dan Günümüze Az›nl›k ve Yabanc›
Okullar›, Boğaziçi Yay›nlar›, ‹stanbul 1992; ‹lknur Polat Haydaroğlu, Osmanl› ‹mparatorluğunda Yabanc› Okullar ve Misyonerlik Faaliyetleri, Ocak Yay›nlar›, Ankara 1993; Mehmet Ayd›n, “Türkiye’de Katolik Misyonerliği”, Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri, Türkiye Diyanet
Vakf› Yay›nlar›, Ankara 1996, s. 7-19; Mehmet
Ayd›n, Türkiye’ye Yönelik Katolik Misyonerliğin Dünü ve Bugünü, Türkiye’de Misyonerlik
Faaliyetleri, Ensar Neşriyat, ‹stanbul 2004, s.
93-123; Nurettin Polvan, Türkiye’de Yabanc›
Öğretim, C. 1, Millî Eğitim Bakanl›ğ› Yay›nlar›,
‹stanbul 1952; Reşat Ekrem Koçu, Osmanl› Muahedeleri-Kapitülasyonlar, ‹stanbul 1934; Süleyman Büyükkarc›, Osmanl› Devleti ve Cumhuriyet Türkiye’sinde Yabanc› Okullar, Selçuk
Üniversitesi Yay›nlar›, Konya 1996; Şamil Mutlu, Osmanl› Devleti’nde Misyoner Okullar›,
Gökkubbe, ‹stanbul 2005; Tuncer Günay, Misyoner Örgütler ve Misyoner Faaliyetleri, Ankara
Ticaret Odas› Yay›n›, Ankara 2004; Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Kültür Koleji Yay›nlar›,
‹stanbul 1994.
GÜLBADİ ALAN

COĞRAFYA
Konum
Kayseri ‹li ‹ç Anadolu’nun Yukar› K›z›l›rmak Bölümü’nde yer al›r. Matematik
konum olarak, 34º 56’ ve 36º 59’ doğu
boylamlar›yla 37º 45’ ve 38º 18’ kuzey enlemleri aras›nda bulunmaktad›r. 16.917
km2lik yüz ölçümü ile Türkiye’nin %
2,2’lik bir bölümünü kaplamaktad›r. ‹l
merkezinin denizden yüksekliği ortalama 1050 metredir.
Kayseri ‹li’nin topraklar› kuzeybat› ve kuzeyden Yozgat; kuzey ve kuzeydoğudan
Sivas; doğudan Kahramanmaraş; güneyden Adana; güneybat›dan Niğde; bat›dan
ise Nevşehir illeriyle çevrilidir.
DOĞAL ÖZELLİKLER

Yer Şekilleri
Kayseri ‹li arazisi, ‹ç Anadolu’nun güney
bölümü ile Toros Dağlar›’n›n birbirine
yaklaşt›ğ› bir yerdedir. Burada, çoğu güneybat›-kuzeydoğu uzan›şl› dağlarla bunlar aras›nda uzanan ovalar ve tekneler
önemli yer tutar. Türkiye’nin en yüksek
dağlar›ndan biri olan Erciyes Dağ› (3917
m), İl arazisinde ovalar aras›nda tek baş›na yükselir. ‹l’de yeryüzü şekillerini, ana
çizgileriyle dağlar, platolar, tekneler (havzalar), ovalar ve derin vadiler olarak ay›rmak mümkündür.
Dağlar
Kayseri ‹li içindeki dağlar, ya k›vr›ml› ve
yer yer k›r›lmalara uğram›ş s›ra dağlard›r,
ya da tek baş›na yükselen volkan dağ›d›r.
Kayseri’nin âdeta sembolü olmuş ve
“Kayseri” ismiyle bütünleşmiş olan 3917
m yüksekliğindeki Erciyes Dağ›, ‹ç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek dağ›d›r.

Aladağlar (M. Somuncu)
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Erciyes Dağ›, yamaçlar›nda ve eteklerinde çok say›da tali volkan konilerinin, lav
ak›nt›lar›n›n bulunduğu, yak›n geçmişte
sönmüş bir “küme volkan”d›r. Çevresindeki ortalama 1050 m yükseltiye sahip
Kayseri Ovas› ve 1075 m yükseltideki Develi Ovas› ile 1200-1300 m yükseklikteki
platolar aras›nda, bulunduğu yere göre
2700-2900 m yükseklik gösteren heybetli bir dağd›r. Bu sönmüş volkan›n en
yüksek sivrisi Büyük Erciyes (3917 m) ile
bunun bat›s›ndaki daha alçak ikinci sivrisi Küçük Erciyes (3703 m) dağ›n karakteristik görünüşünde önemli yer tutar.
Bütün bu çevrede yaz›n da karl› olan dağ›n doruk bölümü, çok uzaklardan bile
görülür.
Erciyes volkanik alan›ndaki püskürmeler
genel olarak üç ana evre hâlinde ele al›n›r. Volkanik patlamalar günümüzden
30 milyon y›l önce, III. Jeolojik Zaman›n
ikinci yar›s›ndan itibaren (Miosen) başlam›şt›r. O dönemde geniş göllerle kapl›
olan bölgede başlayan volkanik etkinlik
sonucunda yüzeye ç›kan volkanik materyal, göllerin içinde geniş bir alanda y›ğ›lm›şt›r. Bu dönemde volkandan ç›kan
küller, rüzgâr etkisiyle kilometrelerce
uzaklara taş›nm›şt›r. Buralarda geniş
havzalarda y›ğ›lan küllerin suyla ilişkisi
sonucunda sertleşerek tüflerin meydana
gelmesi, bugünkü Nevşehir-Ürgüp civar›ndaki peribacalar›n›n oluşumunu sağlayan temeli teşkil etmiştir. Bu oluşumda
Erciyes’le birlikte Hasan Dağ›’n›n da pay› vard›r. Erciyes’in ilk püskürme dönemi
ürünleri olan lavlar ve tüfler üst üste y›ğ›lm›şlard›r.
Bu geniş ölçülü püskürmelerden sonra
volkanizmada sakin bir dönem başlam›şt›r. Bu evrede yer kabuğu hareketleriyle
arazide k›r›lmalar, çökmeler, yükselmeler olmuştur. Kayseri ve Develi ovalar›n›n oluşumu bu döneme rastlamaktad›r.
Bu hareketlerin ard›ndan yanardağda
püskürmeler yeniden başlam›şt›r. Erciyes Dağ› ana konisinin bacas›ndan ç›kan
farkl› türdeki volkanik taşlar üst üste y›ğ›larak dağ›n daha da yükselmesine neden
olmuştur. Bundan dolay›, Erciyes Dağ›
bir tabakal›-volkan (strato-volkan) özelli-

ğindedir. Bu esnada dağ›n yamaçlar›nda
ve eteklerinde farkl› volkan bacalar›ndan
püskürmeler olmuştur. Söz konusu püskürmeler sonucunda irili ufakl› çok say›da tali volkan konisi meydana gelmiştir.
Bu konilerin başl›calar›: Lifos Tepesi
(2509 m), Ali Dağ› (1870 m), Y›lanl› Dağ› (1643 m), Y›lband Dağ› (2602 m), Kolanl› Dağ› (2680 m), Eğrikuzey Tepesi
(2926 m), Göğdağ (2197 m) Bozdağ (1772
m), Kefeli Dağ› (2417 m), Sütdonduran
Tepesi (2797 m), Karn›yar›k Tepesi (2391
m)’dir. Bu tali volkan konilerinin d›ş›nda
ayn› dönemde oluşmuş çok say›da tali
volkan konisi bulunmaktad›r. Erciyes
ana konisinin doğusunda bulunan ve Tekir Çukuru ile ana koniden ayr›lm›ş olan
Koç Dağ› (2628 m) ise eski ve y›pranm›ş
bir volkan konisi görünümünde olup, Erciyes volkanik alan›n›n ilk oluşumlar›ndan biridir.
Bu konilerin oluşumundan sonra geniş
ölçülü lav ç›k›şlar› olmuş ve yamaçlardan ç›kan lavlar aşağ›lara doğru akm›şt›r.
Böylece Erciyes Dağ›, ana koni, tali koni-
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Korumaz Dağları (M. Somuncu)

ler ve lav ak›nt›lar›yla geniş bir alana yay›lm›şt›r.
Günümüzden 1,5-2 milyon y›l önce başlayan ve “Buzul Çağ›” olarak da adland›r›lan (Kuaterner) IV. Zaman›n sonlar›nda yurdumuzdaki yüksek dağlarda olduğu gibi, Erciyes Dağ›’n›n yüksek kesimlerinde de buzullar oluşmuştur. Buzullar›n
yerleştikleri doruk çevresinde aş›nd›rma
etkisiyle dokuz büyük sirk (buzyalağ›)
oluşmuştur. Bunlar›n en büyüğü, dağ›n
doğu kesimindeki Tekir Yaylas›’n›n yukar›s›ndaki Üçker Buzyalağ›’d›r. Doruk
çevresine yerleşen buzullar, buzyalaklar›
ve vadiler içerisinde daha alçak kesimlere doğru sarkm›şlard›r. Erciyes Dağ›’n›n
buralardaki büyük krateri, buzullar›n
aş›nd›rmas›yla silinmiş, dağ›n herhalde
400 m kadar daha yüksekte bulunan doruk bölümü böylece y›pranmalara uğram›şt›r.

Şeker Gölüʼnden Erciyes (M. Kilaborucu)

Buzul Devrinden sonra Erciyes’te yeni
volkanik püskürmeler olmuştur. Bunun
sonucunda da Büyük K›z›ltepe, Küçük
K›z›ltepe gibi küçük çapl› cüruf ve kül
konileri meydana gelmiştir.
Erciyes Dağ›’ndaki volkanik faaliyetin
günümüzden yaklaş›k 2000 y›l öncesine
kadar devam ettiği, milad›n başlar›nda
yaşayan ünlü coğrafyac› Strabon’nun
eserinde yer almaktad›r. Nitekim Strabon, eserinde Kayseri şehri yak›nlar›nda
ateş çukurlar›ndan geceleyin alevler f›şk›rd›ğ›n› bildirmektedir. Bu da Erciyes’in
son faaliyeti olmuştur.
Erciyes Dağ›’n›n en önemli özelliklerinden biri de günümüzde kuzeybat› yüzünde yaklaş›k 400 m uzunluğunda küçük
bir buzulun var olmas›d›r. Sirk (buzyalağ›) ad› verilen oyuklarda, biri hariç bugün
buzul bulunmamaktad›r. Ancak buralar
yaz›n da yer yer karla örtülü olduğu gibi,
oyuklar›n tabanlar›ndaki kayalar›n dibinde de buzlar vard›r.
Günümüzde Erciyes, sönmüş genç bir
volkan dağ› olarak, 3917 m yüksekliği,
heybetli görünüşü, 1000 km2yi geçen
alan› ve çevresine hayat veren varl›ğ›yla
bölgenin doğal zenginliğidir.
Kayseri ‹li’nin öteki dağlar›, s›radağlar
biçiminde, k›vr›ml› ve k›r›lmalara uğram›ş bir yap› gösteren yüksekliklerdir. Bu
dağlar birbirine paralel üç s›ra hâlinde
uzan›rlar. Bunlardan en kuzeyde olan›,
Erciyes Dağ›’n›n 15 km kadar kuzeydoğusundan başlayarak Uzunyayla’ya kadar 60 km boyunca uzanan dağ s›ras›d›r. Bat› bölümünde Korumaz Dağ›’n›n
(1907 m) yer ald›ğ› bu dağ s›ras›n›n son
kabart›s›, ‹l s›n›rlar›n›n kuzeyinde H›nz›r
Dağ›’nda 2623 m’ye ulaş›r. Korumaz H›nz›r dağ s›ras›, önce k›vr›lmalara uğram›ş, çoğu kalker olan tabakalar duruş
değiştirmiş, dağ›n yap›s›na giren türlü
taşlar billurlaşm›ş, sertleşmiş, türlü yer
kabuğu hareketleriyle k›r›lmalara da uğrayarak yükselmiş bir dağ s›ras›d›r. K›r›k
hatlar› aras›nda kalarak beliren bu yükselmeler s›ras›nda s›radağ›n orta bölümüne rastlayan yerlerdeki çok daha yeni
ve yatay duruşlu tabakalar, bu sert kütleyle birlikte dağ görünüşü alm›şlard›r.
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Bu dağ s›ras› üzerinde ‹l ulaş›m› aç›s›ndan önem taş›yan iki geçit vard›r. Bunlardan biri olan Beştepeler, H›nz›r Dağ›’n›n kuzeybat›s›nda ve 1350 m yükseklikte; Lalebeli Geçidi ise yine ayn› yükseklikte ve H›nz›r Dağ›’n›n bat›s›nda bulunmaktad›r.
Bu dağ s›ras›n›n güneyinde bir başka dağ
grubu uzan›r. Güneybat›da Süveğen
Dağlar› (1968 m) ile başlayan, Aygörmez
(2094 m) ve Köşkerli Dağlar› (2000 m)
ile süren s›ra, Kepekli Dağ› (2225 m) ile
Uzunyayla’ya doğru uzan›r. K›r›lmalar
sonucu yükselen bu dağlar›n yap›s›nda,
kristalen kalkerler önemli yer tutmaktad›r.
‹l s›n›rlar› içinde kuzeydoğu-güneybat›
uzant›l› üç dağ s›ras›n›n en son grubunu
Tahtal› Dağlar›, Bak›rdağ›, Beydağ›, Soğanl›dağ› ve Gövdeli Dağ› gibi yer kabart›lar› oluşturur. Orta Toroslar’›n uzant›s›
olan ve en yüksek noktas›na 3075 m ile
Beydağ›’nda ulaşan bu s›radağ›n pek çok
noktas› 2500 metrenin üzerindedir.
Kuzeyde Akdağ, güneydoğuda Dibek ve
Binboğa Dağlar›, güneyde de Aladağlar ‹l
topraklar›na sokulur.
Platolar, Tekneler (Havzalar)
Kayseri ‹li arazisinin önemli bir bölümü
akarsularla derin yar›lm›ş platolar biçimindeki yüksek düzlükler veya kimi yerde dağlar aras›nda uzanan ve yine derin
vadilerle parçalanm›ş havzalar durumundad›r. Bunlar›n her çeşidine ‹l arazisinde rastlan›r ve yükseklikleri yerine göre değişir. Kayseri ve Develi ovalar›n›n
çevresinde, ova taban›ndan 100-300 m
yükseklikte olup böyle düzlükler geniş
yer tutar. Buralar büsbütün düz olmay›p
genişçedir, düz yerler aras›nda tepeler ve
dalgal› araziler de yer tutar. Bunlar›n örnekleri Kayseri Ovas› kuzeyindeki Erkilet
ile K›z›l›rmak Vadisi aras›nda uzanan lav
ve tüf örtülü platolar (1300-1400 m) ile
yine bu Ova’n›n doğu kenar›nda ve Develi Ovas›’n›n doğu ve bat› yanlar›nda
uzanan platolard›r. Bu platolar›n yap›s›,
genellikle yatay duruşlu tabakalarla (kalker, marn, kil...) bunlar›n üzerinde ve aralar›nda yer tutmuş bulunan volkanik taş-

lardan (andezit, bazalt, tüf, ignimbrit)
oluşmuştur. Bu tabakalar ve y›ğ›nt›lar, III. Zaman sonlar›na doğru ‹ç Anadolu’nun çok yerini geniş ölçüde kaplam›ş
bulunan o zamanki göllerin içinde birikmişlerdir. Bir yandan yak›n ve uzak çevredeki yüksek yerlerden akarsular taraf›ndan kopar›l›p getirilen maddeler, bir
yandan da zaman zaman püsküren Erciyes Yanardağ›’n›n külleri, tüfleri göl içlerindeki bu birikintilerle kar›şarak tortulanm›şlard›r. Bu göller zamanla iklimde
meydana gelen ›s›nma nedeniyle kurumuş ve göl içinde biriken materyal karalaşm›şt›r. Buralar› sonradan türlü yer kabuğu hareketlerine uğrad›klar› gibi, akarsularla da derince yar›larak plato görünüşü alm›şlard›r.
Bunun d›ş›nda ilde, K›z›l›rmak’›n kabaca
kuzeyinde yer alan 16 km uzunluğunda
ve 1550 m yüksekliğindeki Sultan Sekisi
Platosu ile K›z›l›rmak’›n güney yakas›ndaki Amarat Platosu yatay duruşlu kalkerler (yer yer travertenler) ve lavlarla örtülü, altlar›nda kal›n çak›l y›ğ›nlar› bulunan yüksek plato şekilleridir.
Akarsularla derin şekilde yar›lm›ş, bu
durumlar›yla plato biçimi alm›ş havzalardan Uzunyayla ile Zamant› Teknesi
de Kayseri ‹li’nin önemli ve geniş yer tutan yeryüzü şekillerindendir. Bunlardan
Uzunyayla, etraf› çok yerde dağlarla çevrili, yüksekliği 1500-1600 m olup Zamant› Irmağ›’n›n başlang›ç kollar› taraf›ndan aç›lan vadilerle derin biçimde yar›lm›şt›r. Buras› Türkiye’nin üç ›rmağ›n›n sular›n›n başlang›ç yeridir: Zamant›
Irmağ› yoluyla Seyhan Nehri’ne, Tohma
Çay› ile F›rat Nehri’ne kuzeydeki baz›

Kayseri Ovası çevresindeki plato alanı (M. Somuncu)

COĞ

/ 325

326 /

COĞ

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

Develi Ovası (Öcal)

de re ler yo luy la K› z› l›r mak’a su la r› n›
gönderir. Bunlar aras›nda özellikle Zamant› Irmağ›’n›n ilk kaynaklar›n› ald›ğ›
yer ol ma s› ba k› m›n dan önem li dir.
Uzunyayla’y› yaran vadiler, yörenin orta
kesimlerinde çok derin olmad›ğ› hâlde,
kenarlara doğru derinleşerek bu kesimleri engebeli bir hâle getirmiştir. Uzunyayla’n›n taban› III. Zaman›n ikinci yar›s›na ait tortullarla kapl›d›r. Az eğimli
olan bu katmanlar›n örttüğü eski temel,
H›nz›r Dağ› gibi yüksek dağ gövdelerinde ortaya ç›kar. Uzunyayla, P›narbaş›
yak›n›ndaki birtak›m boğazlarla güneybat›da uzanan Zamant› Havzas›’na bağlan›r.
Ovalar
Kayseri ilinde büyük ovalar vard›r. Bunlar›n başl›calar› Erciyes’in kuzey ve güne-

Kayseri Ovası (M. Budak)

yindedir. Kuzeyindeki ova, deniz seviyesinden ortalama 1050 m yükseklikte bulunan, 355 km2 alana sahip “Kayseri
Ovas›”d›r. Kuzeydoğu-güneybat› yönünde uzanan ovan›n boyu 48 km’dir ve bu
eksen boyunca yer yer daralmalar ve genişlemeler gösterir. Kuzeydoğu bölümünde 7-8 km genişliği olan ova, güneybat› ucuna doğru daral›r ve eni ‹ncesu ‹lçe Merkezi yak›nlar›nda 1-2 km’ye iner.
Ovan›n güneybat› bölümünde geniş alan
kaplayan Karasazl›k, kurutulmuş eski bir
batakl›kt›r.
Kayseri Ovas› tektonik bir çöküntü yeridir. Buras› III. Zaman›n sonlar›na doğru
yer kabuğu hareketleriyle çökmüştür. Bu
çukur alan gerek III ve gerekse IV. Zamanda Erciyes Dağ›’ndan püsküren volkanik taşlarla, çevredeki yüksek kesimlerden inen akarsular›n getirdiği kum, kil,
çak›l gibi maddelerle dolmuştur. Alüvyon birikimi günümüzde de sürmekte
olup kal›nl›ğ› ovan›n farkl› kesimlerinde
değişkenlik göstermektedir. Karasazl›k
civar›nda yüzeyden itibaren 100 metreye
kadar killer yer almaktad›r. Bu ova, binlerce y›ldan beri önemli şehir kuruluşlar›na ve işlek ticaret yollar›na yer vermiş
olup, günümüzde de kalabal›k nüfuslu
bir sahad›r.
‹l’in bir başka büyük ovas› Erciyes Dağ›’n› güneyinden ve güneybat›s›ndan çevreleyen “Develi Ovas›”d›r. Buras› da
Kayseri Ovas› gibi bir çöküntü ovas›d›r.
Çemberimsi bir görünüşü bulunan bu
büyük ovan›n alan› yakla ş›k 1000
km2dir. Kuzey-güney yönünde uzunluğu
40 km, doğu-bat› yönünde genişliği 35
km olan ovan›n deniz seviyesinden ortalama yükseltisi 1075 metredir. Develi
Ovas›, ›rmaklara ak›nt›s› olmayan kapal›
havza durumundad›r. Ovan›n ortas›nda
Yay Gölü ad› verilen bir göl yer al›r. Bu
ovan›n büyük bir k›sm›, genel olarak
“Sultan Sazl›ğ›” diye an›lan batakl›k/sazl›k yerler hâlindedir
Kayseri ‹li’nde bu büyük ovalardan başka
‹l’in kuzeyinde iki küçük düzlük daha
vard›r. Bunlar Palas (Gölova) ve Sar›oğlan ovalar›d›r. Palas Ovas›, deniz seviyesinden ortalama 1135 m yüksekte olup,
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yaklaş›k 106 km2 alana sahiptir. Sar›oğlan Ovas› ise deniz seviyesinden ortalama 1146 m yüksektedir ve 50 km2ye yak›n yüz ölçümü vard›r. Bu iki ova, birbirinden yass› biçimli ve yüksekliği 13001350 m olan tepeler ve dalgal› bir araziyle ayr›lm›şt›r.
Söz konusu düzlükler, Kayseri Ovas› çöküntü alan›ndan Şark›şla’ya doğru uzanan tektonik çöküntü kuşağ›ndaki küçük
ovalar dizisinin ikisini oluşturmaktad›r.
Palas Ovas› kapal› bir çanak durumunda
olup, üzerinde Tuzla Gölü adl› bir göl yer
al›r. Sar›oğlan Ovas›’n›n sular› ise bir boğazdan geçerek K›z›l›rmak’a dökülür.
Derin Vadiler ve Boğazlar
Yar›s› dağl›k, bir k›sm› da yüksek platolar
hâlindeki Kayseri ‹li arazisinde yer yer
derin vadiler ve boğazlar vard›r. Bunlar›n
başl›cas› K›z›l›rmak Vadisi’dir. Derin ve
çok yerinde dar olan bu vadi, Sultan Sekisi güneyinden Obruk Köyü önlerine
kadar bir boğaz biçiminde uzan›r. Yamaçlar› çok yerde dik olan ve yap›s› kristalin kalkerlerden oluşan yarma vadi bölümü, 40 km kadar bir uzunluktad›r. Taban› yer yer öyle daral›r ki, yol geçirilmesi buralarda güçleşir. Obruk Köyü kuzeyinde biraz genişledikten sonra, Mollahac› ve Kuşçu köyleri kesiminde yine boğaz biçimi belirir.
Uzunyayla’dan doğan Zamant› Irmağ›’n›n meydana getirdiği vadi, özellikle
P›narbaş› ‹lçesi’nden başlayarak derin
bir boğaz biçimini al›r. Kuzeydoğu-güneybat› doğrultusunda uzanan Zamant›
Vadisi’nin taban› S›radan Köyü yak›nlar›nda genişler ve İl s›n›rlar› içindeki bitimine dek bu şekilde sürer.
Jeolojik yapı
Kayseri ‹li arazisinde I. Jeolojik Zamandan (Paleozoik) günümüz oluşumlar›na
dek çeşitli yaşta katmanlarla geniş volkanik alanlar ve yer kabuğu hareketleriyle
çökmüş ya da yükselmiş çeşitli yöreler
vard›r. ‹l’in güney bölümündeki Yahyal›
‹lçesi ile ‹l’in orta bölümündeki Bünyan
‹lçesi güneyinde ve bunun doğusunda
H›nz›r Dağ›’na kadar uzanan kesimlerde

yer yer I. Zaman tabakalar› yer tutmaktad›r. ‹l’in kuzey bölümündeki tortul ve
volkanik III. Zaman (Neojen) arazisi alt›nda metamorfik ve kristalin kütleler bulunur. P›narbaş› ve Sar›z ilçeleri çevresindeki dağlar›n yap›s›nda I, II ve III. Zaman›n kütleleri yer tutmuştur.
Bu eski arazinin üzerinde Bünyan ve
Tuzla Gölü çevrelerinden doğuya, Sivas
‹li arazisine doğru, III. Zamana ait oligomiosen jipsli seri ad›yla an›lan kal›n tabakalar biçiminde alç›taş› yay›lm›şt›r.
Doğudaki Uzunyayla geniş ölçüde III.
Za man kat man la r›n dan oluş muş bir
aland›r.
‹l topraklar›n›n bat› bölümü, ortada Erciyes Dağ› olmak üzere, kal›n volkanik örtülerle kapl›d›r. Bu arazi, çeşitli türden
lavlar ve tüflerle örtülüdür. Erciyes III.
Jeolojik Zaman sonlar› ve IV. Zamanda
(Neojen - Kuarterner) durup durup yanm›ş; kül, muhtelif volkanik taşlar ve lav
püskürtmüş, tarih çağlar›nda da bu canl›l›ğ› ara s›ra belirmiş büyük, geniş çevreli
bir volkand›r. Volkan›n ç›kard›ğ› maddeler bu iç bölgede binlerce metre yükseklikte böyle bir dağ›n oluşmas›n› sağlam›şt›r. Merkezî bir bacadan ve daha birçok
ikinci derece bacalardan oluşmuş bulunan püskürmeler sonucu bu volkanik
maddelerin y›ğ›lmalar›yla Anadolu’nun
en yüksek dağlar›ndan biri meydana gelmiştir.
Erciyes Dağ›’n›n yak›n ve uzak çevresindeki tektonik çöküntülerle oluşan ve günümüzdeki ovalar›n alanlar›n› oluşturan
geniş çukurluklarda, IV. Zaman (Kuater-

Bünyan İlçe Merkezindeki travertenler (M. Somuncu)
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ner) yaşl› alüvyonlar kal›n say›labilecek
y›ğ›nt›lar oluşturmuştur. Bölgedeki bu
büyük çöküntüler III. Zamandaki Toros
dağ-oluşmalar› (orojenez) ile ilgili yer kabuğu hareketlerinden doğmuştur. Çöküntü ovalar›ndaki alüvyonlar›n kal›nl›ğ›
çok yerde 100 metreyi bulur, hatta yer
yer bunu da geçer.
Bu zamana ait en önemli oluşumlardan
biri de dağlar›n çevresindeki traverten ve
kalker tüf tortulanmalar›d›r. Bunun en
güzel örneği de Bünyan ‹lçe Merkezi’ndeki yüksek traverten basamağ›d›r.
Kayseri ‹li’nde jeolojik devirlerin kan›tlar› olan fosiller bulunmuştur. Örneğin
Kayseri şehri kuzeyindeki Erkilet yak›n›ndaki Akdere Vadisi’nin III. Zaman
oluşumlar› aras›nda bulunan fosillerle bu
katman›n yaş› saptanm›şt›r. Bu seride
aşağ›dan yukar› doğru 20 m kal›nl›kta
göl katmanlar›, 50 m kal›nl›kta marnl›
beyaz tüfler, 5 m kal›nl›kta omurgal› fosil
içeren kumtaş› ve tüfler, 10 m kal›nl›kta
tüf ile kar›ş›k pembe marnlar, 10 m kal›nl›kta aglomera ve breşler, en üstte de yerine göre 20-50 m kal›nl›kta lav örtüsü
saptanm›şt›r.
İklim
Kayseri ‹li’nin çoğu yerinde, “step iklimi”
veya “bozk›r iklimi” egemendir. Bu iklim
tipinde yazlar s›cak ve kurak, k›şlar soğuk
ve yağ›şl›d›r. Ancak ‹l’de dağl›k yerler ve
bunlar aras›nda kalm›ş ovalar ve diğer alçak alanlar bulunduğundan, iklim özellikleri yükseltiye bağl› olarak yer yer farkl›l›klar gösterir. Bu nedenle ‹l’de iklim,
çukurda kalan alanlarda, özellikle ova
kesimlerinde daha yumuşakken, dağl›k
alanlara ç›k›ld›kça sertleşir. Böylece,
1050-1100 m yüksekliğindeki ovalar›n
iklim özellikleriyle 2000-3900 m yüksekliğindeki dağl›k yerler aras›nda belirgin farklar vard›r. Kayseri Ovas›’nda s›cakl›k 30ºC’yi bulduğu s›ralarda, yan›ndaki Erciyes Dağ›’n›n 3000 m yüksekliklerinde s›cakl›k 18-20ºC kadard›r. Öyle
ki, yüksek dağl›k yerlerde ve özellikle Erciyes Dağ›’nda k›sa süren ve az olan yaz
s›caklar›, karlar› eritmeye yetmez, bütün
y›l boyunca dağ›n yüksek kesimlerinde

kal›c› karlar bulunur. Buna göre ‹l’de yer
yer “ova iklimi”, “yüksek yayla iklimi” ve
“dağ iklimi” vard›r.
Kayseri Ovas›’ndaki meteoroloji istasyonunun verilerine göre y›ll›k ortalama s›cakl›k 10,4ºC’dir. En soğuk ay olan
Ocak’ta s›cakl›k ortalamas› -2,1ºC’dir.
Temmuz ise en s›cak ay olup s›cakl›k ortalamas› 21,8ºC’ye ulaş›r. Buna karş›l›k
ilin doğusunda daha yüksekte yer alan
P›narbaş› ve Sar›z ilçelerinde y›ll›k ortalama s›cakl›k, merkezden daha düşük
olup 7,4ºC’dir. Ocak ve Temmuz ay› s›cakl›klar› da Kayseri Merkez’e oranla daha düşüktür. Ocak ay› ortalama s›cakl›ğ›
P›narbaş›’da -4,8ºC, Sar›z’da -4,6ºC olarak saptanm›şt›r. Temmuz s›cakl›klar› ise
P›narbaş›’da 19,2ºC, Sar›z’da 18,3ºC olarak tespit edilmiştir.
S›cakl›klarda görülen bu farkl›l›klar yağ›şta da kendini göstermektedir. Kayseri
şehrindeki meteoroloji istasyonu verilerine göre y›l›k toplam yağ›ş 375 mm’dir.
Buna karş›l›k y›lda P›narbaş› 443,2 mm,
Sar›z 500 mm, ‹l’in en güney kesiminde,
Toros Dağlar›’n›n kuzey eteklerinde yer
alan Yahyal› ‹lçesi ise 451,2 mm yağ›ş almaktad›r.
‹l’deki en yağ›şl› mevsim ilkbahard›r. Ortalama 375 mm civar›nda olan Kayseri’deki yağ›şlar›n % 29,5’i k›ş, % 37,9’u
ilkbahar, % 14,1’i yaz ve % 18’i sonbahar
mevsiminde düşmektedir. Ancak yağ›ş›n
y›llara ve mevsimlere göre yer yer sapmalar gösterdiği de bir gerçektir. Bu koşullar
alt›nda ‹l’deki yağ›şlar, kuru şartlarda tar›m yapmak için yeterlidir. Ancak doğal
koşullar her türlü kültür bitkisinin yetişmesine elverişli olmad›ğ› için tar›mda çeşitli ürünler sulama yap›larak yetiştirilebilmektedir.
‹l’in ovalar bölümünde kar yağ›şlar› Kas›m’dan May›s başlar›na kadar, aral›kl›
olarak sürer. Dağlarda ise, kar yağ›şlar›
daha uzun süre içinde olur. Erciyes Dağ›’na Eylül ortalar›nda ve May›s’ta kar
yağd›ğ› çoğu zaman görülmektedir.
Sular
Kayseri ‹li’nde akarsular, göller, barajlar,
kaynaklar ve yer alt› sular› zengin özellik-
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lere sahiptir. ‹l, K›z›l›rmak ve Seyhan
havzalar› içinde yer almaktad›r. Önemli
akarsular, K›z›l›rmak Havzas›’nda yer
alan K›z›l›rmak ve Sar›msakl› Suyu ile
Seyhan Havzas›’nda kalan Zamant› Irmağ›’d›r.
Kaynağ›n› Kayseri ‹li’nden alan Zamant›
Irmağ›, en önemli akarsudur. Seyhan Irmağ›’n›n iki büyük kolundan biri olan ve
‹l topraklar›ndaki uzunluğu 200 km olan
bu ›rmak, geçtiği yerlere hayat verir. Zamant›, Örenşehir Bucağ›’nda Şerefiye
Köyü’ndeki büyük kaynaktan doğar. ‹lk
kaynaklar›n› Uzunyayla’dan ald›ktan
sonra kabaca kuzey-güney doğrultusunda akar ve P›narbaş› ‹lçesi’nin kuzeydoğusunda, kuzeydoğu-güneybat› doğrultusunda yol al›r. Yolu boyunca dar ve derin
vadiler içinde akan Zamant› Irmağ›, Boran, Çermişek, Kuş, Tahtac›k, Bercan,
Tahtal›mezar, Kuru ve Alagöz gibi çay ve
dereleri sular›na katar. Menderesler çizerek akan Zamant› Irmağ›, Tomarza’n›n
güneyinde sert bir dirsek yaparak bat›ya
yöneldikten sonra yine keskin bir dirsekle kuzey-güney doğrultusunu al›r ve Yahyal› ‹lçesi’nin güneyinde ‹l s›n›rlar› d›ş›na
ç›kar.
Zamant› Irmağ›’n›n buraya kadar olan
yağ›ş alan› yaklaş›k 8.700 km2dir. Irmağ›n ortalama y›l l›k ak›m› 65.603
m3/sn’dir. Irmağ›n en yüksek debisi saniyede 970 m3e, bu s›radaki su derinliği
410 cm’ye ç›kmaktad›r. Ak›tt›ğ› en az su
miktar› saniyede 29.0 m3 olarak ölçülmüştür. Irmağ›n bu s›radaki su düzeyinin
de 1 metreye düştüğü gözlenmiştir.
Türkiye’nin en uzun akarsuyu olan K›z›l›rmak’›n yaklaş›k 120 km’lik bölümü
Kayseri ‹li s›n›rlar› içinde akmaktad›r.
Kuzeybat›da Ebülhay›r Köyü yak›nlar›nda ‹l arazisine giren K›z›l›rmak, bir süre
kuzeydoğu-güneybat› doğrultusunda akt›ktan sonra, doğu-bat› yönüne döner. Bu
noktadan sonra yine kuzeydoğu-güneybat› doğrultusunu alan ›rmak, Kuşçu Bucağ› önünde kuzeye doğru bir dirsek yaparak bucak merkezini çevreler ve tekrar
doğu-bat› doğrultusunu al›r. K›z›l›rmak
bir süre ayn› yönde akt›ktan sonra, kuzeydoğu-güneybat› doğrultusunu alarak

Tuzla Gölü (M. Somuncu)

Bozca Köyü’nün güneybat›s›nda ‹l s›n›rlar› d›ş›na ç›kar ve Nevşehir ‹li s›n›rlar›na
girer.
K›z›l›rmak’›n ‹l s›n›rlar› içindeki ortalama ak›m›, ‹l Merkezi’nin 30 km kuzeybat›s›ndaki Yemliha Kasabas›’nda yap›lan
ölçümlere göre 63.990 m3/sn’dir.
Kayseri ‹li’nin önemli akarsular›ndan biri de Sar›msakl› Suyu’dur. Bu çay, kaynağ›n› Bünyan’›n doğusundan al›r. Bir boğazdan geçtikten sonra Bünyan ‹lçe Merkezi yak›nlar›nda bol sulu bir dereyi alan
Sar›msakl› Suyu, ak›ş›n› sürdürerek daha
sonra, Kayseri Ovas›’n›n bat› ucunda yer
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Bünyan İlçesindeki Sarımsaklı suyunun kaynağı
(M. Somuncu)

Erciyes Nakılı (Endemik)
(A. Aksoy)

Işık Lalesi (Endemik)
(A. Aksoy)

Salep (A. Aksoy)

Şakayık Ayı Gülü (A. Aksoy)

alan Boğazköprü yak›nlar›nda bir dirsek
yaparak kuzeye yönelir ve Beydeğirmeni
Köyü yak›nlar›nda K›z›l›rmak’a dökülür.
Çay›n boyu 100 km’ye yak›nd›r ve Kayseri Ovas›’na aç›lan kesiminde 1968 y›l›nda Sar›msakl› Baraj› ad›yla bir baraj
yap›lm›şt›r.
Kayseri ‹li arazisinde birtak›m göller de
vard›r. Bunlar›n bir bölümü Yay Gölü,
Tuzla Gölü, Sar›göl, Yedigöller gibi doğal göller, bir k›sm› da Sar›msakl›, Akköy,
Ağcaşar ve Koval›, Yamula Baraj Gölleri
gibi yapay göllerdir. Ayr›ca çok say›da
küçük gölet bulunmaktad›r.
Yay Gölü, genel bir tarife göre Develi
Ovas›’n›n orta bölümünde yer al›r. Gölün alan› 3650 hektar, maksimum derinliği ise 1,5 m olup üzerinde iki ada yer almaktad›r. Karlar›n erimeye başlad›ğ› ve
yağ›şlar›n fazla olduğu ilkbahar mevsiminde gölün alan› genişler ve derinliği
artar. Buna karş›l›k kurak yaz mevsiminde göl alan› daral›r, derinlik de azal›r.
Gölün yak›n çevresi sazl›k ve batakl›klarla kapl› olup tümüyle “Sultan Sazl›ğ›”
olarak adland›r›lan bu ekosistem dünyadaki ve Türkiye’deki en önemli sulak
alanlardan biridir.
Tuzla Gölü, Sar›oğlan ‹lçesi’nin güneybat›s›nda, Palas Ovas›’nda, deniz seviyesinden 1123 m yüksektedir. Göl, ovan›n
bat› kesiminde yer almakta olup kuzeygüney yönünde ince uzun bir görünüme
sahiptir. S›ğ bir göl olan Tuzla Gölü’nün
alan›, mevsim koşullar›na göre 25-35
km2 aras›nda değişkenlik gösterir. Ad›ndan da anlaş›lacağ› gibi, sular› tuzlu olan
gölden tuz elde edilmektedir.

Sar›göl, Erciyes Dağ›’n›n bat› yamaçlar›nda denizden 2335 m yüksekte yer al›r.
Dağ›n bat›s›ndaki tali volkan konilerinin
aras›ndaki bir çukurda yer alan göl, küçük ancak manzaras› çok güzeldir. Sar›göl bu yörede yaz›n yaylaya ç›kan yaylac›lar›n en önemli su kaynağ›d›r. Bir bölümü Kayseri ‹li s›n›rlar› içinde kalan Orta
Toroslar’›n Aladağlar Bölümü’nde ortalama yükseltisi 3200 m olan Yedigöller
Mevkii’nde say›s› mevsim koşullar›na göre değişen, karstik göller yer almaktad›r
Yaz başlar›nda say›s› yirminin üstünde
olan göl say›s›, kurak yaz mevsimi sonunda azalmaktad›r.
Kayseri ‹li, yer alt› sular› bak›m›ndan da
zengindir. ‹l’de irili ufakl› çok say›da su
kaynaklar› vard›r. Bunlar kal›n tabakal›
kireç taşlar›ndan meydana gelen arazide
oluşmuş karstik yapıda, kimi de karstik
fay kaynaklar›d›r. Bu ikincilerin sular› kesilmez, uzun y›llar boyunca akar. Kayalar›n aras›nda kendiliğinden aç›lm›ş bu gür
kaynaklar›n sular›, f›rlarcas›na ve kükreyerek ç›kar. Bunlar aras›nda başl›calar›,
P›narbaş› ‹lçesi’nin hemen yan›ndaki Büyük Kaynak, Bünyan ‹lçesi’nin “P›narbaş›” ad›yla an›lan Gür Kaynak, Pazarören
ve Bünyan aras›nda Taç›n Kaynağ›, bunun 8 km güneydoğusunda Panl› Kaynağ›, Korumaz Dağlar›’n›n bat› eteklerinden ç›kan kaynaklar, Erciyes Dağ›’n›n
güneyindeki Soysall› P›narlar›, Kayseri
Ovas›’n›n muhtelif kesimlerindeki kaynaklard›r. Ancak, kayalar›n yamac›ndan
f›şk›rarak ç›kan ve onlarca metre yüksekten şelaleler hâlinde dökülen eşsiz güzelliklere sahip kaynaklar, Yahyal› Derebağ
ve Kapuzbaş› kaynak şelaleleridir.
Bitki örtüsü
Kayseri İl topraklar›nda genelde bozk›r
(step) bitki örtüsü egemendir. Ovalar
bozk›r görünümünde olduklar› gibi tepeler ve dağl›k alanlar›n büyük bölümü de
bu görünüşe bürünmüşlerdir. Yüksek kesimlerde yer yer iyi orman örtüsüne rastlan›rsa da, topraklar genellikle bozuk orman ve çal›l›klarla kapl›d›r. Bunda eski
ormanlar›n tahribinin önemli etkisi olmuştur.
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Erciyes Dağıʼnda yeni bulunan ve “Dianthus
aytachi” adı verilen çiçek.

‹l’in hemen her kesimde meşe türleri
(Quercus) ve ard›ç (Juniperus) mevcuttur. Buna karş›l›k güney kesiminde Toroslar’a yak›n yerlerde ve dağl›k alanda
karaçam (Pinus nigra) ve sar›çam (Pinus
silvestris), Sar›z ‹lçesi’nde Toroslar’a yak›n yerlerde Lübnan sediri, (Toros sediri)
Tomarza ‹lçesi’nde Toroslar’a yak›n
alanlarda Toros göknar› (Abies cilicica)
yayg›nd›r. Ormandan yoksun kalm›ş
olan iç kesimlerdeki dağlarda ise seyrek
çal›larla birlikte otlar geniş yer tutar.
Dağlar aras›ndaki çöküntü havzalar›nda
ve ovalarda önceleri bozk›r örtüsünün
egemen olmas›na karş›l›k, bu kesimler
daha sonra geniş ölçüde tar›m alan› durumuna getirilmiştir. Dağlar›n etek bölümü ise genellikle bağl›k ve bahçeliktir.
Dağlar›n yüksek kesimlerinde gevenlikler (Astragalus soyundan dikenli ve yast›k
biçimli bitkiler), otluklar ve bunlar›n aras›nda dikenliklerle yükseklerde dağ çay›rlar› yer tutar.
Yaban hayatı
Kayseri ‹li bu doğal yap›n›n içinde zengin bir yaban hayat›n› bar›nd›rmaktad›r.
‹l’in güneyindeki Aladağlar Milli Park›’nda, yurdumuzda giderek nesli tükenmekte olan dağ keçisi (Capra aegagrus)
sürüler hâlinde yaşamaktad›r. Bu nedenle Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu alan› “Dağ Keçisi Koruma ve Üretme Sahas›” olarak belirlemiştir. Bundan başka
urkeklik (Tetragallus caspius), sakall› akbaba (Gypaetus barbatus), k›z›l akbaba

Erciyes Dağıʼnda yılkı atları (B. Akbaş)

(Gyps ful vus), ka ya kar ta l› (Aqui la
chrysaetos) Aladağlar’daki en önemli
kuş popülasyonlar›d›r. Sultan Sazl›ğ› Tabiat› Koruma Alan›, dünyaca tan›nan “A
s›n›f›” bir sulak aland›r ve yap›lan son
tespitlere göre bu ekosistemde 301 tür
kuş yaşamaktad›r. Bunun yan›nda Tuzla
Gölü de önemli bir sulak alan ekosistemidir ve çok say›da su kuşu yaşamaktad›r. Gerek Sultan Sazl›ğ› gerekse Tuzla
Gölü ekosistemleri yaln›z kuşlar›n değil
ayn› zamanda çeşitli sürüngenlerin, böceklerin ve diğer canl›lar›n yaşad›klar›
zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlard›r. Bunlardan başka dağl›k alanlar başta
olmak üzere muhtelif yerlerde kurt (Canis lupus), çakal (Canis aureus), tavşan
(Lepus furopeus), yaban domuzu (Sus
scrofa), tilki (Vulpes vulpes) gibi hayvanlar yaşamaktad›r. Ayr›ca K›z›l›rmak’ta
sazan ve yay›n bal›ğ›, Zamant› Irmağ›’nda da sazan, yay›n, alabal›k ve turna
bal›ğ› gibi bal›k türleri vard›r.
Kaynakça: Akgün, N., Kayseri ‹klim Etüdü, Başbakanl›k D.M.‹ Gn. Md Yay., Ankara 1988; Ayranc›, B., K 34-B3, K 34-C2, K 34-C3 Paftalar›n›n Jeolojik Etüdü, M.T.A Rap. No: 6278, 1963
(Yay›nlanmam›ş); Barstch, G., Das Gebiet Des
Erciyes Dağ› Und Die Stadt Kayseri ‹n MittelAnatolien , Gerorg. Ges., Hannover 1935; Devlet
Su ‹şleri Genel Müdürlüğü, Kayseri Ovas›n›n
Yeralt›suyundan Sulanmas› Ait Planlama Raporu, D.S.‹ Gn. Md. Yay›nlar›, Genel No: 374,
Grup No: V, Özel No: 19, Ankara 1962; Devlet
Su ‹şleri Genel Müdürlüğü, Kayseri-Sar›msakl›

Kara başlı kiraz kuşu
(C. Oğuztüzün)

Tarla faresi (yörede geleni)
(K. Efgansinan)
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edebiyat öğretmeni (1978) ve Ankara Polis Akademisinde öğretim görevlisi oldu
(1985). Tar›m Bakanl›ğ›nda müdür, Başbakanl›kta uzman, Kültür Bakanl›ğ› Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde daire
başkan› olarak çal›ş t›. Ard›ndan
TBMM’ye müşavir olarak atand› (2007)
ve bu görevini devam ettirmektedir. Ayr›ca ortaokul s›ralar›ndan itibaren edebiyat, özellikle şiir ve hikâyeyle ilgilendi.
1968’ten itibaren Seher Vakti, Sur, Kül-
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tür-Sanat, Türkiye gibi dergi ve gazetelerde şiirleri yay›mland›. Hece vezniyle yazd›ğ› gazel ve rubai tarz› şiirleriyle tan›nd›.
Çocuklara didaktik ağ›rl›ğ› olan şiirler
yazd›. Türkiye Yazarlar Birliği ve Çocuk
Edebiyatç›lar› Birliği üyesidir.
Eserleri: Mizan (1980); Günümüz Yazarlar›ndan Seçme Hikâyeler (1987); Yavru
Kuş (1992); Gül Rengi Ufuklar (2002);
Sevdana Düştü Gönül (2006)
YAYIN KURULU

COŞKUN, OSMAN
Kayseri Milletvekili (Develi, 1892 - Develi, 1 Kas›m 1958). Topal Musaoğullar›’ndan Ali Sabri Efendi’nin oğludur. ‹lk
ve orta tahsilini Develi ve Erzincan’da
tamamlad›. ‹stanbul Vefa ‹dadisinden
mezun oldu (1911). Mülkiye Mektebi son
s›n›f öğrencisiyken I. Dünya Savaş› seferberliğinde yedek subay aday› olarak
silahalt›na al›nd›. Doğu ve Güney Cephesindeki savaşlara kat›ld›. Asteğmen
(1915) ve Teğmen rütbesi ald› (1916)
Mon dros Mü ta re ke si’nin ar d›n dan
Frans›zlar›n güney bölgesini işgallerinde
ulusal güçlerin oluşturduğu direniş hareketinde Kilikya Kuva-y› Millîye Komutan› Kozanoğlu Kemal Bey (Binbaş›
Ke mal Do ğan) ko mu ta s›n da Ku zey
Cephesi Komutan› olarak özellikle Haçin (Saimbeyli)’in düşmandan kurtulmas›nda etkili oldu. Bir süre Haçin ‹lçesi’nin kaymakaml›ğ›n› yürüttü. Hizmetlerinden dolay› ‹stiklal Madalyas› ile ödüllendirildi. Sağl›k durumundan dolay› ordudan terhis edildi (1921). Develi medreselerinde coğrafya ve matematik öğretmenliği yapt›. Develi Belediye Başkan›
oldu (1924). ‹ki y›l bu görevde kald›ktan
sonra istifa ederek ticaretle meşgul olma ya baş la d›. Tür ki ye Bü yük Mil let
Mec li si nin IV. Dö nem se çim le rin de
Kayseri’den bağ›ms›z adaylar için boş
b›rak›lan iki yerden birine milletvekili
seçildi (1931). Sonra Cumhuriyet Halk
Partisine kat›ld›. ‹kinci toplant› y›l›ndan
itibaren Say›ştay Komisyonunda çal›şt›.
Meclis’ten ayr›ld›ktan sonra bir süre ‹zmir ‹ncir Üzüm Tar›m Sat›ş Kooperatifliği ve Mersin ‹thalat ve ‹hracatç› Birlik-

lerinde görev yapt›. Evli ve üç çocuk babas›yd›.
Kaynakça: TBMM, 2 Haziran 1931 tarihli Özgeçmiş; Fahri Çoker, Türk Parlamento Tarihi
TBMM IV. Dönem 1931-1935, TBMM Vakf› Yay›nlar›, Ankara, t. y., II. 347-348; Mehmet Özdemir, Millî Mücadelede Develi, Kayseri, 1973.
YAYIN KURULU

CÖMERT, HÜSEYİN
Uzman, yazar (Kayseri/Vekse (Özlüce)
Köyü, 1946–). ‹lkokulu Vekse’de, ortaokulu Gesi’de, liseyi Kayseri Lisesinde
okudu. Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü
Fen Bilimleri Bölümünden mezun oldu
(1968). Kayseri ‹mam Hatip Okulu, Öğretmen Okulu, Eğitim Enstitüsü, Sağl›k
Koleji ve Sağl›k Eğitim Enstitüsünde öğretmenlik yapt›. Kayseri ‹l Kültür Müdürlüğü yapt› (1989-1993). Bu görevde
bulunurken çal›şma arkadaşlar›yla birlikte: Kayseri ve Yöresi Ağ›tlar› (Emir
Kalkan); Kayseri Meşhurlar›-A. Nazif
Efendi, Kayseri Tarihi (Halit Erkiletlioğlu); Çanakkale’den Hicaz’a (Hidayet Özkök); Kayseri Tarihî Eserleri (Ali Yeğen);
Kayseri’de Okuma Al›şkanl›ğ› (Komisyon); 16 . Yüz y›l Baş la r›n da Kay se ri
(Mehmet ‹nbaş›) adl› eserleri yay›mlayarak Kayseri kültürüne kazand›rd›lar.
Zonguldak Kültür Müdürlüğü emrine
şube müdürü olarak atand› (1993). Ayn›
y›l Erciyes Üniversitesine naklen geçiş
yapt›, burada Şube Müdürlüğü, Sağl›k
Kültür ve Spor Daire Başkanl›ğ› yapt›.
2001 y›l›ndan itibaren, Erciyes Üniversitesi bünyesinde bulunan Kayseri ve Yöre si Ta rih Araş t›r ma la r› Mer ke zin de
(KAYTAM) uzman olarak görev yapmaktad›r.
Eserleri: Kayseri’de ‹lk Nüfus Say›m› 1831
(1993); 19. Yüzy›lda Kayseri (2007); Tavlusun (2007); Koramaz Vadisi (2008)
YAYIN KURULU

CUMA
Ayda bir ç›kan bilimsel ve toplumsal gazetedir. Liva Matbaas›nda bas›lm›ş, fiyat›
10 kuruştur. ‹mtiyaz sahibi ve sorumlu
yönetmeni Abdülkadir Yusuf Sar›kelle’dir. Gazete tek yaprak (iki sayfa) ve üç
sütun üzerine bas›lm›ş olup Cuma ad›n›n

Osman Coşkun

Hüseyin Cömert
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alt›nda “Ayda bir Kayseri’de ç›kar, ilmî,
içtimai mecmuad›r.” cümlesi yer almaktad›r. Sağ tarafta “‹limden maksad-› aksa,
ruhun g›das› hakikattir.” sol tarafta ise
“‹lmin zaman ve mekân› yoktur.” ve “Almanya’dan gelmiş, Fransa’dan ç›km›ş ve
vakti geçmiş denemez” sözleri yaz›l›d›r.
‹lk say›s› 18 Ocak 1921 tarihlidir. Gazete
birkaç say› yay›mland›ktan sonra sebepsiz bir şekilde kapand›.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 42.
YAYIN KURULU

İsmail Fehmi Cumalıoğlu

CUMALIOĞLU, İSMAİL FEHMİ
Kayseri Milletvekili, yazar (Tekirdağ,
1912 - 1996). ‹lk, orta ve lise öğrenimini
Tekirdağ’da yapt›. Askerî talebe olarak
‹stanbul T›p Fakültesine girdi ve buradan mezun oldu (1938). Stajyer tabip teğmen rütbesiyle Askerî T›p Akademisi’ne
atand›. Mesleğinde ilerleyerek 9. Hd. Tabipliğine (1 Eylül 1939), peşinden tabip
yüzbaş›l›ğa atand› (30 Ağustos 1941). Çeşitli piyade ve topçu alay baştabipliklerinde bulundu. Daha sonra Gülhane Askerî T›p Akademisinden Birinci S›n›f
Dahiliye Mütehass›s› vesikas› ald› (1947).
Bingöl Askerî Hastanesinde, Kayseri
Yurt ‹çi Bölge Kumandanl›ğ›nda, Çank›r› Piyade Okulunda ve Samsun Askerî
Hastanesi Baştabipliğinde görev ald›.
Samsun’da görevliyken Samsun Tabip
Odas› Başkanl›ğ›na seçildi. Samsun Askerî Hastanesi Baştabipliğinden albay
rütbesiyle emekliye ayr›ld› (20 Ağustos
1960). Sivil hayata geçtikten sonra çeşitli hay›r derneklerinde çal›şt›. Peşinden
siyasi hayata at›ld› (1961), Cumhuriyetçi
Köylü Millet Partisi (CKMP) ve Millet
Partisinin ‹l Yönetim Kurullar›nda başkan ve başkan yard›mc›s› olarak görev
yapt›. Millet Partisinden Kayseri Millet-

vekili seçilerek TBMM’ye girdi (1965).
1969 seçimlerinden sonra Millet Partisinden istifa ederek Millî Selamet Partisine kat›ld›. Bu partinin Genel ‹dare Heyeti ve Genel Başkan Yard›mc›l›ğ›na getirildi. Millî Selamet Partisinden ‹stanbul
Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi
(1973). Ayn› partiden tekrar ‹stanbul Milletvekili seçildi (1977). Çal›şma Bakanl›ğ›
yapt›. Çeşitli gazete ve dergilerde dinî ve
millî konularda inceleme ve derleme yaz›lar›yla makaleleri yay›mland›. Evli ve
üç çocuk babas›yd›.
Eserleri: Örülmemiş Duygular; Gölde
Sabah; Senin ‹çin; Ç›ğl›k; ‹man-Milletlerin Kaderini Çizen Hakka ve Bat›la Dayal› ‹nan›şlar; Mehmet Âkif’in Hayat› Tefekkür Cephesi (1959); Mehmet Âkif’in
Hayat› ve ‹stiklâl Marş› (1962); Komünizm ve ‹slam (1963); ‹slâma ‹ftira Edenlere Cevap! (1967).
Kaynakça: TBMM Arşivi, 20.10.1973 tarihli
Mazbata ve Özgeçmiş; TBMM Albümü, s. 334.
YAYIN KURULU

CUMHURİYET ALANI bk. AT MEYDANI
CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARİSİ bk.
MİMARLIK
CUMHURİYET HALK PARTİSİ bk. SİYASİ
HAYAT
CÜDÂYÎ
Divan şairi. XVIII. yüzy›l sonlar› XIX.
yüzy›l›n başlar›nda Kayseri’de yaşad›ğ›
ve Ermeni olduğu söylenmektedir. Ermeni ve Arap harfli cönklerde şiirlerine rastlanan Cüdâyî’nin hayat› hakk›nda fazla
bir bilgi yoktur. Bir koşmas› ile bir destan›n› yay›mlayan K. Pamukciyan, Cüdâyî’nin XIX. yüzy›l Ermeni aşuğlar›ndan
olduğunu söylemekte, “ünlü Hakkak M›g›rd›ç Benderyan (1835-1901) Cüdâî’nin
talebelerinden R›fâî’nin oğludur” bilgisini eklemektedir. 1826 y›l›ndaki Hocapaşa Yang›n› için kaleme ald›ğ› destandan,
Cüdâyî’nin XIX. yüzy›l›n ilk yar›s›nda hayatta olduğu anlaş›lmaktad›r. Şiirlerinden anlaş›ld›ğ›na göre, tasavvufi yönü
bulunan bir şairdir. Cüdâyî, Hicabî ve Er-
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kiletli Âş›k Hasan ile çağdaşt›r, birbirleriyle karş›l›kl› nazireleri bulunmaktad›r.
Ahmet Emin Güven’in Kayseri’de Yazma Mecmualar isimli eserinde, Anadolu
Destanlar› isimli kitab›n yazar› Ahmet
Şükrü Esen’in derlemelerinde 29 koşmas› olduğu söylenmektedir. Şiirlerinden
bir örneği aşağ›ya al›yoruz:
Divan
Bulduğum bir tânecik yektâ elimden
gitdi âh
Öyle sandım büsbütün dünyâ elimden
gitdi âh
Hasretiyle korkarım cânım berâber
gitmesün
Sabra karar kalmadı âbâ elimden gitdi âh
Aşk dağında bekleyüp kan ağlayım
şimden girü
Misl-i Mecnûn olmışam Leylâ elimden
gitdi âh
Aklımı zây etmeyim bu derdile yâ nişleyim
Misli bulunmaz melek-sîmâ elimden
gitdi âh
Benden özge var mıdır ayağına yüzler
süren
Bir gün ola dersin ah Cüdâ elimden
gitdi âh
Kaynakça: Güven, Kayseri’de Mecmualar, s. 7475; M. Bayrak, Ermeni Âş›klar, s. 245-247; Mehmet Bayrak, Alevi-Bektaşi Edebiyat›nda Ermeni
Âş›klar [Aşuğlar], Özge Yay›nlar›, Ankara 2005,
s. 245-247.
ATABEY KILIÇ

CÜNEYD BEY
Eretna ve Kad› Burhaneddin* Dönemi
Kayseri hâkimi. Ömeroğullar› isimli
Türkmen ailesinden olan Cüneyd Bey
hakk›nda ilk bilgiye, Eretnal›lar›n üçüncü
hükümdar› Alâeddin Ali Bey’in* Kad›
Burhaneddin’i vezirliğe tayin ettiği 1378
y›l›nda rast gelmekteyiz. Bu tarihte Sivas
Merkezi’ne gelen bir elçi, ahalinin Niğde
Şehri’ni Karamanoğlu Ali Bey’e teslim etme karar›na vard›klar›n› bildirdi, Vezir
Kad› Burhaneddin ile birlikte orduyu haz›rlayarak yola ç›kan Sultan’a yolda Kay-

Cüneyd Beyʼin sık sık sığındığı Felâhiye-Silahtar Köyü yakınında bulunan
Horsenos Kalesi kalıntıları

seri Valisi Cüneyd Bey de kat›ld›. 1379 y›l›nda da Erzincan’› Emîr Mutahharten’den almak için Ali Bey ile Kad› Burhaneddin bu şehir üzerine yürüdü; Mutahharten’e yard›ma gelen Akkoyunlular›n üzerine Cüneyd gönderilmişse de
mağlup olup esir düştü. Daha sonra Cüneyd’in bu esaretten kurtulduğu ve Kayseri şehrinin kendisine verildiği anlaş›lmaktad›r.
1380 y›l›nda Alâeddin Ali Bey vefat etti.
Bunun üzerine tahta çocuk yaşta ç›kan
II. Mehmed Bey’e ümeradan K›l›çarslan
naip oldu ama Kad› Burhaneddin vezirliğe devam etti. Kad› Burhaneddin, –Alâeddin Ali Bey’in ölümü üzerine– merkezî idareye isyana başlayan Cüneyd üzerine yürüyüp kendisinin ve atalar›n›n kad›
olduğu ve mülklerinin bulunduğu Kayseri’yi ele geçirip onu buradan uzaklaşt›rmay› istediyse de K›l›çarslan önceleri
buna mâni olmaya çal›şt›. Çünkü K›l›çars lan Cü neyd’i des tek li yor du. Cü neyd’in s›k›ş›nca s›ğ›nd›ğ› ve kendisinin
tahkim ettiği K›z›l›rmak kenar›ndaki kale, Kad› Burhaneddin’in Kayseri ile birlikte almak istediği Horsenos Kalesi’ydi
(Bu kale bugün Kayseri’nin ilçesi Felâhiye yak›n›nda Silahtar Köyü, Kızılırmak
kenarında kale görünümünde yüksek ve
çok sarp kayalık üzerinde idi. Yöre halkı
buraya “Harsanıs Kalesi” demektedir.
Kalenin çok yakınında yine tarihî kalın-
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tıları bulunan Z›r ha (Sa ri ha) Ka le si
bulunmaktad›r). Neticede K›l›çarslan’›
bertaraf edip çocuk yaştaki II. Mehmed’i
de tahttan indiren Kad› Burhaneddin
1381 y›l›nda kendi sultanl›ğ›n› ilan etti.
Sultan Kad› Burhaneddin 1383 y›l›nda
Sivas’ta dinlenirken Kayseri Emîri Ömer
oğlu Cüneyd’in K›z›l›rmak kenar›ndaki
bir mağaray› müstahkem bir kale hâline
getirip bölgede yağma ve tahriplere giriştiğini öğrendi. Cüneyd üzerine kendisine
çok yak›n emîrlerden Ahi ‹sa*, Emîr Pir
Ali ve Emîr Yusuf Çelebi’yi gönderdi
ama merkezde kendisine karş› başlat›lan
bir isyan hareketi sebebiyle emîrlerini
geri çekmek zorunda kald›. 1383 y›l›nda
Sivas-Kayseri çevresindeki Moğol oymaklar› ve Türkmenler, kendilerine zarar veren Cüneyd’i Kad› Burhaneddin’e
şikâyet ettiler ve Sultan’a bütün güçleriyle yard›mc› olacaklar› konusunda da vaatte bulundular. Bunun üzerine Kad›
Burhaneddin Kayseri üzerine yürümeye
karar verdiyse de, başka bir düşman›
olan Erzincan Emîri Mutahharten’in
kendisine karş› yeni bir teşebbüsü üzerine bu sefer sonuçsuz kald›.
Moğol emîrleri 1384 y›l›nda Sultan’a yine
Cüneyd’den şikâyete devam ettiler. Çünkü Cüneyd cüretini daha da art›rarak Kad› Burhaneddin’e bağl› emîrlerden Feridun’un elinde olan Sivas-Kayseri aras›ndaki Gedük Kalesi’ni muhasara ederek
tahrip etti ayr›ca komşusu Karamanoğullar›na ait Berakut Kalesi’ni de almaya teşebbüs etti, fakat Karamanoğullar› kuvvetlerine mağlup olup esir düştü. Ancak
daha sonra onlarla anlaşarak serbest kald›. Bu defa Kayseri’ye gelen hac› kafilesini yağmalad›. Bunu duyan Kad› Burhaneddin, Cüneyd’i yok etmeye karar verip
savaş haz›rl›klar›na başlad›. Ordusuyla
Kayseri’ye gelip şehrin d›ş›nda karargâh›n› kurdu, manc›n›k ve merdivenleri
surlara yönelterek kale kap›lar›n› ateşe
verdi. Bir ara müdafiler Sultan’›n askerlerine karş› başar›l› bir ç›k›şta bulundularsa da Kad› Burhaneddin orduyu tekrar
toparlad›. Şehre karş› büyük bir taarruza
haz›rlan›rken Cüneyd’le beraber hareket
ettiği anlaş›lan Erzincan Emîri’nin Sivas

üzerine yürüdüğünü haber ald›. Bunun
üzerine Sultan mecburen Kayseri muhasaras›n› kald›rarak Mutahharten üzerine
yürüdü ve onun kuvvetlerini çekilmeye
mecbur etti.
1385 y›l›nda Moğollar Kad› Burhaneddin’e Cüneyd meselesine bir son verilmesi için tekrar müracaatta bulundular. Bunun üzerine Sultan büyük bir ordu haz›rlay›p Kayseri meselesini halletmek üzere
harekete geçti. Şehir çevresindeki bütün
kaleleri teslim ald›. Şehir d›ş›nda Sahra-yi
Kas›r (Köşk Dağ›, Köşk Medresesi’nin
bulunduğu alan) da ordugâh›n› kurdurdu. Şehirden gelen bir kişi, ahalinin teslime haz›r olduğunu bildirdiyse de bir
müddet sonra halk›n, surlar›n Boyac› Kap›s›’nda* toplanarak müdafaaya haz›rland›klar› öğrenildi. Bunun üzerine hemen
şehre taarruza geçildi. ‹ç Kale’de müdafaada bulunan Cüneyd bu şiddetli hücum
karş›s›nda gelip teslim olarak bağ›ml›l›ğ›n› ilan etti, böylece şehir harpsiz teslim
al›nd› (1385). Fetihten sonra şehre girip
Emaret Saray›’na (bk. Devlethane) yerleşen Sultan, halk›n can ve mal emniyetini
temin hususunda kararlar ald›. Baz› askerî tedbirleri de yerine getirdi. Bu hadiseler esnas›nda Cüneyd’in Karamanoğullar›na iltica etmiş olduğunu görmekteyiz.
Karamanoğlu Alâeddin Bey, Cüneyd’i
önce hapsetti, sonra da ona biraz asker
vererek kendi ellerinde bulunan Develi
Kalesi’ne* gönderdi.
Moğollar 1386 y›l›nda Kad› Burhaneddin’e gelerek Cüneyd’i himaye eden Karamanoğullar› üzerine, Develi’ye yürüme
izni vermesini istediler. Kad› Burhaneddin kendisi için uygun olan bu talebi kabul etti. Oymaklar Develi üzerine yürüdüler. Bu s›rada Osmanl›larla (I. Murad)
mücadele hâlinde bulunan Karamanoğlu
Alâeddin Bey, Kad› Burhaneddin’den
anlaşma istedi ve sonunda yap›ld›. Ancak
bir müddet sonra Karamanoğlu Alâeddin Bey’in Osmanl› tehlikesi geçince anlaşmay› bozup Kayseri’yi tehdide ve Cüneyd’i desteklemeye devam ettiği haberi
geldi. Fakat Kad› Burhaneddin düşmanlar›ndan Amasya Emîri Ahmed üzerine
harekete geçme haz›rl›ğ› yapt›ğ› için şim-

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

dilik Kayseri işini erteledi.
Cüneyd’in Kayseri şehri üzerine giriştiği
tahripleri önlemek için 1387 y›l›nda haz›rl›klara başlayan Sultan, Kayseri askeri
ile Emîr Ahi ‹sa’y› önden Kayseri üzerine gönderdi. Ahi ‹sa şehrin kale kap›s›n›
zorlamaya başlad› ancak başlar›nda Cüneyd’in bulunduğu müdafilerin müteaddit hücumlar› karş›s›nda zor durumda
kalarak Sultan’dan yard›m istedi. Yard›m geldi fakat Ahi ‹sa, Cüneyd’e esir olmaktan kurtulamad›. Kad› Burhaneddin
şehre birkaç taarruzda bulundu ve çevreyi yağmalatt› fakat bir netice alamayacağ›n› görerek müdafaay› kald›r›p Sivas’a döndü.
Kad› Burhaneddin 1388 y›l› k›ş›nda bu
defa Cüneyd’le iş birliği yapan MoğolTürkmen gruplar›na karş› yeni bir harekete geçerek Kayseri’yi tekrar ele geçirmeyi planlad›. K›ş›n ovalara inen göçebeler üzerine yürüyerek onlar› bir bir yakalatt› ve Cüneyd’e ait bir kale de teslim
al›nd›. Daha sonra Sivas’a dönen Kad›
Burhaneddin, ayn› k›ş tekrar Kayseri ve
Cüneyd üzerine harekete geçtiği gibi büyük tedbirler de almaya başlad›. Neticede
durumdan endişe duyan Cüneyd, Ahi
‹sa’y› Sultan’a göndererek anlaşma istedi.
Önceleri buna inan›lmad› ama kay›ts›z
şarts›z itaat edeceğini, istenilen vergiyi ve
askeri muntazaman göndereceğini yeminle taahhüt edince anlaşma sağland›
ve ona ait teslim al›nm›ş yerler iade edilerek bar›ş yap›ld›.
Bu s›rada Doğu’da Anadolu için Timur
teh li ke si doğ muş tu. Bu es na da Cü neyd’in tekrar isyan ederek kar›ş›kl›klara
sebebiyet verdiği, Kayseri’yi tekrar kendisine müstakil merkez yapmak istediği
öğrenildi. Bunun üzerine Sultan, Cüneyd üzerine yürümek için gerekli savaş
aletleri de dâhil haz›rl›klara başlanmas›n› istedi. Cüneyd’i bir daha itaate mecbur b›rakan Kad› Burhaneddin ondan
Kayseri şehri ve ahalisine, çevredeki
Moğol oymaklar›na herhangi bir zarar
vermemek üzere teminat alarak başkent
Sivas’a döndü.
Memluklu Sultan› Berkuk, Memluklular’a ait Malatya Valisi Mintaş’› himayesi-

ne alan Kad› Burhaneddin üzerine, 1388
y›l›nda Halep Naibi Yelboğa kumandas›nda gönderdiği ordu ile başkent Sivas’›
ve burada bulunan Kad› Burhaneddin’i
muhasara etmeye başlad›. Memluklular›n, Kad› Burhaneddin’in üzerine yürümesini, Kad› Burhaneddin’in baz› düşmanlar›yla Kayseri Kalesi sahibi Cüneyd
teşvik etti. Neticede Kad› Burhaneddin
bütün ihanetlere karş› Sivas Kalesi’ni
kahramanca savundu ve Memluk ordusu
bir anlaşma yaparak geri çekilmek zorunda kald›.
1389 y›l›nda Kad› Burhaneddin yeniden
Kayseri Kalesi sahibi Cüneyd üzerine
yürüdü. Cüneyd, Memluklularla iş birliği
yapt›ğ› gibi, Karamanoğullar›yla da anlaşarak Kayseri çevresindeki Türkmen ve
Moğollara sald›r›larda bulundu. Sultan,
kaçarak Develi Kalesi’ne s›ğ›nan Cüneyd’i burada da muhasara etti. K›ş›n soğuğuna rağmen Cüneyd’i muhasara etmeye devam eden Sultan, nihayet dayanman›n faydas›zl›ğ›n› gören ve gelip teslim olan Cüneyd’i yan›na alarak Kayseri’ye geldi. Develi Kalesi’ni de adamlar›ndan Feridun’a verdi. Cüneyd Kayseri’de suçlar›n›n bağ›şlanmas›na ve hil’at
(kürk) giydirilmesine rağmen yak›nlar›n›
Kayseri’de b›rakarak bir f›rsat›n› bulup
kaçt›. Bu hadiseden sonra Kad› Burhaneddin, Kayseri’yi yeğeni Şeyh Müeyyed’e* verdi, Cüneyd’den de bir daha haber al›namad›.
Kaynakça: Esterâbâdî, Bezm 2, s. 153, 391; Yaşar
Yücel, Kad› Burhaneddin Ahmed ve Devleti,
Ankara 1970, s. 36-175.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

CÜRCÜRLER MAHALLESİ
1500 y›l›na ait baz› kay›tlarda Gürcü Mahallesi ile Cürcürler Mahallesi’nin ayn›
yer olduğu gibi yanl›ş bir değerlendirme
yap›lm›şt›. Ancak XIX. yüzy›l kay›tlar›nda bulunan “Gürcü Mahallesi” ve “Cürcürler Mahallesi” bu iki yerin ayr› mahalleler olduğunu göstermektedir. 1834 y›l›nda Kalenderhane Mahallesi’nde meskûn cemaatler listesinde geçen Cürcür
Cemaati, 101 hane olarak kaydedilmiştir.
1872 y›l›nda mahalle 109 haneydi. Ma-
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halle’de banisinin ad›n› alan Şadgeldi
Camii ile Şadgeldi Türbesi, bir başka
“evliya” türbesi, çeşme ve ehli ‹slam’a ait
kabristan bulunuyordu. Karagöl, Mektep, Karagöl Ç›kmaz›, Baloğlu, Yat›k,
Kükürtçü, Uzunmahalle Ç›kmaz›, Avgun
ve Kürt Yusuf adl› cadde ve sokaklar› bulunuyordu. Bugünkü Orduevi’nden kuzeye doğru devam eden eski caddenin
sonlar›nda bulunuyordu. Belediye Meclisinin 25 Şubat 1988’de ald›ğ› kararla yok
say›ld›.
Kaynakça: ‹nbaş›, 16. YBKayseri, s. 45; ‹. Demir,
Kayseri Temettuat Defteri I, s. 79, Kayseri 1998;
Cömert, 19. Y.Kayseri, s. 225; Yedekçioğlu,
K.Ağz› II Sözcükler, s. 179.

CÜRCÜRÜK MESCİDİ
Melikgazi ‹lçesi, Emirağa Mahallesi’nde,
Badem Sokağ›’ndad›r. Kuzeyindeki avlu
ile birlikte, kuzey-güney doğrultusunda
dikdörtgen planl›d›r. Mescidin kuzeyinden avluya girilmektedir. Avlu ikiye bölünerek bat› yöne küçük bir oda yap›lm›şt›r. Avlunun kuzeybat› köşesinde
minber minare vard›r. Minber minareye
ç›kan merdiven mescidin kuzey duvar›na ve avlunun bat› duvar›na paralel bir
formdad›r. Minber minare demirden yap›lm›şt›r.

HÜSEYİN CÖMERT

CÜRCÜRLER MESCİDİ
Kayseri Merkez, Sahabiye Mahallesi’nde,
Buyurgan Sokağ›’nda bulunmaktayken
1994 y›l›nda y›k›larak yerine farkl› özellikler taş›yan yeni bir cami inşa edildi.
Orijinal yap›n›n ebatlar›, d›ştan d›şa
12,79 x 11,65 m olan kareye yak›n bir plana sahiptir. Caminin, ahşap kirişli ve toprak daml› üst örtüsünü ağaç yast›klara
dayanan alt› adet ahşap kolonun taş›d›ğ›,
harimin kuzeyinde ahşap kafesli kad›nlar
mahfeli yer ald›ğ› belirtilmektedir.
Kaynakça: H. Edhem, Kayseri (Göde); Özkeçeci, Cami ve Mescidler.
CEL‹L ARSLAN

Cürcürük Mescidi içi (C. Arslan)

Harimin girişi kuzeydendir. Dikdörtgen
formdaki harimin üzeri içten düz tavanl›
d›ştan kiremit kapl›, k›rma çat›l›d›r. Girişin üzerini kaplayan ahşap mahfile, girişin bat›s›ndaki merdivenle ç›k›lmaktad›r.
Mihrap mermerden, kürsü ve minber ahşaptan olup orijinal değildir. Harimin duvarlar› moloz taşt›r ve üzeri s›val›d›r. ‹çeride süsleme yoktur ve mescidin sade bir
görüntüsü vard›r. Üst döşeme betondur.
Bat›da ve güneyde ikişer, kuzeyde kap›n›n yan›nda bir penceresi vard›r. Mescit
içerisinde bir kenarda müstakil olarak
duran 38,5 x 29 cm ölçülerindeki mermer kitabede celi sülüs hatla iki sat›r hâlinde
“Mahalle-i Bektaşda Halil

Cürcürler Mescidi (Özkeçeci, Cami ve Mescitler)

Cürcürük Camii kitabesi (C. Arslan)
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Bin Mahmud Mâh-ı Cemâziye’l-Âhir
Sene 1123 (M 1711)”
yaz›l›d›r. Giriş kap›s› üzerinde bulunan
137 x 50 cm ebatl› mermer bir levhada ise
dendanlar aras›nda üç sat›rl›k ve alt› parça hâlinde yine sülüs hatla şunlar yaz›l›d›r:
“İnşâ-yı evvel
İnşâ-yı sânî
Mahalle-i Bekdaşda
Hamamcızâde
Halil Bin Mahmud sene 1123 (M 1711)
Seyyid Bin Hacı Hamdi Sene 1348 (M
1929)
‹kinci kitabeye göre de ilk banisi Mahmud oğlu Halil zikredildikten sonra H
1348 (M 1929) senesinde Hac› Hamdi oğlu Hamamc›zade Seyyid taraf›ndan ikinci
defa inşa edildi.
Kitabesinden anlaş›ld›ğ›na göre Cürcürük Mescidi H 1123 (M 1711) senesi cemaziyelâhir ay›nda (o zamanki ad›yla Bektaş
Mahallesi’nde) Mahmud oğlu Halil taraf›ndan yapt›r›ld›.
Kaynakça: Özkeçeci, Cami ve Mescidler, s. 42.
CEL‹L ARSLAN

CÜZZAMHANE (MECZUMİN ZAVİYESİ)
Kayseri’de cüzzam (lepra) hastalar› için
yap›lm›ş koruma ve tecrit yeri (tekke, zaviye). Halk aras›nda ad› miskin olan hastal›ğa yakalananlar›n bulunduğu binaya,
ayn› zamanda Miskinler Tekkesi de denirdi. Hastal›ğ›n bulaş›c› olmas› ve ilerlemiş durumlarda hastalar›n kötü bir görünüme bürünmüş olmas› sebebiyle Roma Döneminde bunlar lanetlenmiş insanlar olarak kabul edilir ve tenha yerlerde kale gibi yap›lara hapsedilirler,
uzaktan yiyecekleri ve sular› temin edilir di. IV. yüzyılda Doğu Roma’nın
Hıristiyan Bizans’a dönüşmesi esnasında Kayseri’deki meş-hur Hıristiyan
Metropolit Büyük Basi-leios* şehrin
kapıları önüne yaptırdığı binaların
arasında teşkilatlı bir cüzzam hastanesi
bulunmakta idi. Türkler zaman›nda, Selçuklu, Beylikler ve Osmanl› Dönemle-

Cürcürük Mescidi (C. Arslan)

rinde bu insanlar hasta olarak kabul edilip onlar şehir içinde yapt›r›lan dinlenme yerlerinde (cüzamhane) korunur, her
türlü ihtiyaçlar› devlet ve vak›flarca karş›lan›r, ancak hastal›k bulaş›c› olduğu
için bunlar›n halk içine kar›şmalar›na
müsaade edilmezdi. Konya Merkezi’nde
bütün teferruat›yla bildiğimiz cüzamhanenin bir benzeri de Kayseri’de bulunmakta idi. Kayseri Cüzamhanesine ait
en eski bilgileri, Dulkadiroğlu Hasan
Bey’e ait, Kayseri’de kurulmuş bulunan
Meczumin Zaviyesi Vakf› ile elde etmekteyiz. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in Selçuklu Tababeti isimli eserinde verdiği
bilgilere göre Hasan Bey Kayseri’deki
Meczumîn Zaviyesi (Cüzaml›lar Tekkesi)’ne Salkon (Salkuma, şimdi Gürp›nar)
Köyü’nün gelirlerini vakfetti.
Kayseri Vak›flar Bölge Müdürlüğü Arşivi’nde bulunan 1332 (M 1916) tarihli evrak, o tarihte Miskinler Zaviyesi Zaviyedar›, Kayseri’nin Tac-› K›z›l Mahallesi’nden Nuh Naci’nin vak›f hesab›nda
görünen yanl›şl›ğa verdiği cevab› ihtiva
etmektedir. Bu cevapta vakf›n vakfiyesinin Defter-i Hakanî’de kay›tl› olduğunu
ve tescilli bir suretinin de kendinde bulunduğunu ifade etmektedir. Vakfiyeye
göre Salkuma ve Seferler köylerinin aşar
vergilerinin zaviyenin yemek ihtiyaçlar›na ait olduğu belirtilen yaz›da maalesef
şimdi yok olmuş olan zaviyenin nerede
olduğu ve burada kimlerin kald›ğ› belir-
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tilmemiştir. Çok önemli olan vakfiyenin
arşivde kay›tl› olduğu belirtildiğine göre
Vak›flar Genel Müdürlüğü kay›tlar›nda
araşt›rma yapmak gerekmektedir.
16. Yüzy›l Vak›f Tahriri’nde Kayseri’de
Hasan Bey Zaviyesi’nden bahis bulunmaktad›r. Ancak bu kay›tlarda vak›f köyleri aras›nda Salkuma’n›n ismi geçmemektedir (Burada okunan Salur Köyü
acaba Salkuma olarak yaz›l› olup da yanl›ş m› okunmuştur, belli değildir). Yine
bu kay›tlarda cüzaml›lara ait hiçbir bahis
yoktur ve dinî faaliyet gösterilen mutat

zaviyelere ait bilgiler bulunmaktad›r. Bugün bir k›s›m halk aras›nda Gesi Beldesi
yak›n›nda, Belasi (Balâ Gesi) Deresi kenar›nda sarp bir yerde bulunan manast›r
kal›nt›s›n›n cüzaml›lara ait olduğu yanl›ş
ve mesnetsiz olarak söylenmektedir.
Kaynakça: Süheyl Ünver, Selçuklu Tababeti, Ankara 1940 s. 100; Mehmet Çay›rdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV ve XVI. Yüzy›llarda Yap›ld›ğ› Anlaş›lan ‹lk Osmanl› Yap›lar›”, Vak›flar
dergisi, S. XIII, s. 532-533; Yasemin Demircan,
Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vak›flar›, Kayseri 1992, s. 20-21.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

Ç
ÇADIRLI, EMİN
Öğretim üyesi, fizikçi (Kayseri, 1965–).
Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Anabilim Dal› Öğretim Üyesidir. ‹lk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlad›. Erciyes Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden mezun oldu (1989). Ard›ndan Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans (1992) ve doktoras›n› tamamlad› (1997). Bu arada çeşitli liselerde fizik öğretmenliği yapt› (1991-1994).
Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde araşt›rma görevlisi
olarak çal›şt› (1994-1998). Ard›ndan yard›mc› doçent (1998-2006) ve doçent oldu (2006). 1998’den itibaren Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik
Bölümünde görev yapmaktad›r.
YAYIN KURULU

ÇAĞ bk. EV
ÇAĞAN, DENİZ MUSTAFA
Gazeteci, TV programcısı (Almanya/
Heidelberg, 1977–). Almanya’dan ailesi
ile birlikte 1980’li yıllarda kesin dönüş
yaptı. Kılıçarslan İlkokulunu (1987), Dedeman Ortaokulunu (1990) ve Kayseri
Şeker Lisesini bitirdi (1993). Eskişehir
Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler
Bölümünden mezun oldu. Aile şirketi
olan Çağan grubunda yöneticilik yaptı.
Bu grubun sahip olduğu Kanal 38* adlı
TV kanalının genel müdürü oldu. İdarecilikle birlikte bu kanalda “Objektif Bakış” , “Güncel” gibi programlar hazırladı.
Kayseri Erciyesspor* da yönetim kurulu
üyeliği ve genel sekreter olarak görev aldı. Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin*
2008 yılında yapılan olağan genel kuru-

lunda genel sekreterliğe seçildi. Sarı basın kartı sahibi, evli üç çocuk babasıdır.
YAYIN KURULU

ÇAĞIRAN, ÖNDER
Öğretim üyesi, edebiyatç› (Felâhiye,
1962–). Kastamonu Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesidir. Felâhiye’de Kanuni Süleyman ‹lkokulunu ve Felâhiye Ortaokulunu bitirdi. Konya ‹vriz Öğretmen Lisesinden mezun oldu (1979). Atatürk Üniversitesi Kâz›m Karabekir Eğitim Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyat› Bölümünde lisans
eğitimini tamamlad› (1984). Nusaybin Lisesinde edebiyat öğretmenliği yapt›
(1985-1987). ‹nönü Üniversitesinde Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümünde araşt›rma görevlisi olarak görev
ald› (1987-1995). Yüksek lisans çal›şmas›n› Felâhiye Ağz› Üzerine Bir ‹nceleme
(1987-1989) adl› teziyle bitirdikten sonra
Ahmed-i Dâ’î, T›bb-› Nebevî, ‹mlâ-Fonetik-Morfoloji-Karş›laşt›rmal› Metin-‹ndeks ve Sözlük (1989-1992) adl› çal›şmas›yla doktoras›n› verdi. Gazi Üniversitesi
Kastamonu Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde yard›mc› doçent (19952005), ard›ndan doçent oldu. Şiir ve yaz›
çal›şmalar› 1982 y›l›ndan itibaren Türk
Edebiyat›, Kastamonu Eğitim, Erciyes,
Kardeş Ağ›zlar gibi gazete ve dergilerde
yay›mland›. Ayr›ca Kardeş Ağ›zlar Türk
Lehçe ve Şiveleri dergisinde editörlük
görevini üstlendi (1997-1998). ‹LESAM
üyesidir. Evli ve iki çocuk babas›d›r.
Eserleri: T›bb-› Nebevî/Türkiye Türkçesi
ile Metin (1996); Hüzün Yaprağ›ndan
Birkaç Sat›r (1997); Ata Yurdundan Türkmen Türkçesi Metinleri (1998); Türk Dili
Üzerine Araşt›rmalar, ‹ncelemeler (1999);

Önder Çağıran

Deniz Mustafa Çağan
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Ferişteoğlu Sözlüğü Üzerine Bir Dil ‹ncelenmesi (2000); Türkmen Türkçesi
Araşt›rmalar› (2004)
C‹HAD ŞAH‹NO⁄LU

Behçet Kemal Çağlar

ÇAĞLAR, BEHÇET KEMAL
Şair ve yazar (Erzincan/Tepecik Köyü,
23 Temmuz 1908 - ‹stanbul, 24 Ekim
1969). Ailesi aslen Bünyan ilçesinin
Büyük Bürüngüz* köyündendir. ‹lk öğrenimine Bolu ‹maret Mektebinde başlad›.
Babas›n›n Konya’ya atanmas› üzerine
burada Numune Mektebine devam etti,
ertesi y›l Konya Sultanisinin (lisesi) ilk
k›sm›na başlad›. Bu arada babas› önce
Kudüs’e, sonra Kayseri-Sivas Muhacirin
Ziraat Memurluğu ile Kayseri’ye atand›.
Eğitimine Kayseri’deki Terakki Mektebinin üçüncü s›n›f›ndan devam etti. Daha
sonra Kayseri Sultanisine (lisesine) devam etti (1918). Onuncu s›n›f› okurken
Zonguldak Maden Mühendisi Mektebi
için aç›lan s›nav› kazand› (1925). Bu
okuldan mezun olduktan sonra (1929),
Sanayi Vekâleti Maadin Dairesi merkez
mühendisi olarak göreve başlad› (1930).
Ankara Erkek Lisesinin orta k›sm›nda
matematik dersleri verdi. Askerliğini yaparken Yedek Subay Okulunda Cumhuriyet’in 10. y›l dönümü için yazd›ğ› marş
birinci oldu (1933). Cambridge Üniversitesinde halk edebiyat› ve gazetecilik üzerine incelemeler yapt› (1934). Yurda döndüğünde Halkevleri Müfettişliği görevine
getirildi (1935-1941). Halkevlerinin kapat›lmas›ndan sonra bu kültür ocaklar›n›n
yerini tutmak üzere, 27 May›s Darbesi’nin ard›ndan kurulan Türk Kültür Derneklerinde ön s›ralarda yer ald›; genel
başkanl›ğ›n› yapt› ve bu kuruluşun yay›n
organ› olan Dernek dergisini yönetti. Büyük Millet Meclisinde Erzincan Milletvekili olarak hizmet etti (1949’a kadar). IX.
Dönem seçimlerinde Kütahya’dan milletvekili aday› olmuşsa da adayl›ğ› kabul
edilmedi (1950). Siyasi yaşam›n›n ard›ndan ‹stanbul’a yerleşerek Vatan gazetesinde yaz›lar yazd› ve Şad›rvan adl› haftal›k bir dergi ç›kard›. ‹stanbul Radyosu
Edebî Dan›şman› oldu. Robert Kolejinde
edebiyat öğretmeliği yapmaya başlad›

(1953). Türk Dil Kurumunun Yönetim
Kurulu Üyeliğinde bulundu (1954-1969).
Yurt ve Ulus gazetelerinde “Ankaral›
Âş›k Ömer” mahlas› ile şiirler yazd›.
Eserlerinden baz›lar›: Erciyes’ten Kopan
Ç›ğ (1932); Attila (1935); Hasan Âli Yücel
(1937); Hür Mavilikte (1947); Dolmabahçe’den An›tkabir’e (1955); Tar›k (1960);
Dünyadan 40 Olay (1964); Atatürk Denizinden Damlalar (1967); Battal Gazi Destan› (1968); Bugünün Diliyle Atatürk’ün
Söylevleri (1968)
Kaynakça: Enver Naci Gökşen, Behçet Kemal
Çağlar, Türk Dil Kurumu Yay›nlar›, Ankara
1970, s. 15-27.
YAYIN KURULU

ÇAĞLIKASAP, MEHMET
Yazar, şair (Kayseri, 1945–). ‹lkokul mezunudur. Küçük yaşta bas›mevi işçisi
olarak çal›şmaya başlad›. Şiir, öykü ve fikir yaz›lar› yazd›. ‹lk şiiri Filiz dergisinde
yay›mland› (1969). Çok yönlü bir sanatç›
olan Çağl›kasap, Kayseri’de arkadaşlar›yla birlikte 7 say› yay›mlanan Ozanca
(1976) ve 50 say› yay›mlanan Hâkimiyet
Sanat (1976) dergilerini ç›kard›. Yaz› ve
şiirleri Ozanca, Hâkimiyet Sanat, Varl›k,
Dönemeç, Saçak, Türkiye Yaz›lar›, Edebiyat Cephesi dergilerinde yay›mland›.
Önceleri şiirlerinde insan›n doğal olgular
karş›s›ndaki umars›zl›ğ›n› işledi, daha
sonra toplumcu gerçekçi bir çizgiye ulaşmaya çal›şt›.
EM‹R KALKAN

ÇAKALOZ (ÇAKALIZ) MAHALLESİ
Hat›roğlu Camii* önünden Asri Mezarl›ğa giden yolun sol tarafında bulunan eski
bir mahalleydi. 1872 y›l› itibar›yla 5 hane
Ermeni ve 98 hane Müslüman nüfus bulunuyordu. Mahalle’de harap durumda
bir adet hamam, Mahalle’nin ad›yla an›lan Çakaloz Camii, S›byan Mektebi ve
mescit vard›. Mahalle’de bulunan sokak-
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lar›n adlar›: Sürmelioğlu Sokağ›, Çakalozcami Sokağ›, Ç›kmaz Sokak, Hac›ağa
Sokağ›, Mataraçeşmesi Sokağ› ve Çakalozçeşmesi Sokağ›. Son düzenlemelerde
mahalle kald›r›lm›şt›r.
Kaynakça: Yedekçioğlu, K.Ağz› II Sözcükler, s.
182; Çay›rdağ, KTA, s. 374; Cömert, 19. Y.Kayseri, s. 112.
HÜSEYİN CÖMERT

ÇAKALOZ (ÇAKALIZ) CAMİİ
Emirağa Mahallesi, Naz›mbey Caddesi’nde yer almaktad›r. Kitabesine göre
cami, H 990 (M 1375) tarihinde inşa
edilmiş, 1955 y›l›nda kare planlı, kubbe
olarak yeniden yapılmıştır. Yaklaş›k 7 m
çap›ndaki kubbe kasnak üzerine oturmaktad›r. Kubbe betonarme yap›lm›ş
kurşunla kaplanm›şt›r. Caminin duvarlar› kesme taşlardan inşa edilmiştir. Giriş
kap›s› ve pencereler d›şar› doğru (5 cm
kadar) ç›k›nt›l› bir şekilde farkl› taşlardan
pervazl› olarak yap›lm›şt›r.
Caminin mihrab› gri renkli mermerden,
geniş bir şekilde yap›lm›şt›r. Yuvarlak kemerli olan mihrap nişi, daha önce Otmanoğlu ve Peynirli camilerinde görüldüğü
gibi kare formlu mermer parçac›klarda
şekillendirilmiştir.
Caminin sağ köşesindeki sade işçilikli ahşap minber de mihrapla ayn› tarihlerde
yap›lm›şt›r. Mihrab›n iki yan›nda üstte birer küçük pencere bulunmaktad›r. Önce-

Çakaloz Camii minber minaresi (C. Arslan)

Çakaloz Camii (C. Arslan)

ki eserlerde görüldüğü gibi Çakal›z Camii’nde de altta dikdörtgen formlu büyük ve
üstte yuvarlak kemerli küçük pencereler
yer al›r. Bundan hareketle doğu cephesinde üç büyük, üç küçük; bat›da iki büyük,
iki küçük; kuzeyde de iki büyük pencere
bulunmaktad›r. Kubbe kasnağ›ndaki küçük pencereler de sekiz adettir.
Bina içerisinde yuvarlak formlu iki beton
kolona oturan betonarme mahfile sağ arkadaki on bir basamakl› demir bir merdivenle ç›k›l›r.
Camiye sonradan ilave edilen son cemaat mahalli, camiden daha dar bir alanda,
sekiz yuvarlak sütun, sekiz sivri kemer
şeklinde inşa edilmiştir. Üzeri betonla
düz bir şekilde örtülmüştür. Üç taraf› demir doğramal› camekânla kapat›l›rken
girişin solundaki bölüm, imam odas› olarak düzenlenmiştir.
Caminin kuzeybat› köşesine bitişik olarak kesme taştan kare bir kaideye oturan
büyük taş minare, 1963 y›l›nda inşa edilmiştir.
Çakal›z Camii minber minaresi, bugün
cami girişinin sağ›nda kuzeydoğu köşeye
yerleştirilmiş olan minber minarenin, eski hâli hakk›nda “camiden kalan avlu duvar› üzerinde, kuzeybat› köşede yerden
2,70 m yükseklikteki bir kaide üzerinde
inşa edildiği ve avluya girişte sağ köşeye
düşen bu minareye önceleri 13 basamakl› bir merdivenle ç›k›l›rken, 1973 y›l›nda
buraya kömürlük yapma bahanesiyle
mevcut taş merdivenin kald›r›ld›ğ›, seyyar merdivenle ç›k›lmak zorunda kal›nd›ğ›” belirtilen minareye bugün 10 basa-

Çakaloz Camii planı
(İ. Özkeçeci)
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makl› taş bir merdivenle ç›k›lmaktad›r.
Minare krem renkli kesme taş malzemeden inşa edilmiştir.
Alt› adet silmeli alt›gen minare sütunlar›
yekpare taştan yap›lm›şt›r. Sütunlar alt›gen kare kaideler üzerinde yükselmektedir. Alt›genin köşeleri kaval silmelerle
hareketlendirilmiştir. Sütun başl›klar›
k›vr›ml›-geçmeli motiflerle bezenmiştir.
Minarenin kemer düzenlemesi konikçe
silinmiş iki dişli sivri kemer formunda
olup Hunat ve Gülük minarelerinin kemerleriyle ayn› forma sahiptir. Tavan d›şar› doğru ç›k›nt›l› saçak kenarlar› atlamal› olarak yerleştirilmiş dişlerle tezyin
edilmiştir.
Peteği iki parçadan oluşan, oldukça büyük tek bir parça taştan yap›lm›şt›r. Külah›, alt›gen olup üç parça taştan oluşmaktad›r. Üzerinde birkaç parça silme vard›r.
Alttan yukar› doğru konik biçimde sivrilen külah›n birinci taş›nda, alt› adet, ikinci taş›nda üç adet küçük pencere yer almaktad›r. Bunlar kuş evi olup içteki kubbeli tavanla irtibatl›d›rlar. Külah›n üst
bölümü k›r›lm›ş olarak günümüze ulaşm›şt›r. Alemi günümüze ulaşmam›şt›r.
Yap›da süs unsuru bulunmamaktad›r ve
duvarlar› kesme taştan, mihrab› mermerden yap›lm›şt›r. Mihrap al›nl›ğ›ndaki kitabesinden 990 tarihi inşa edilen cami
1375, yani 1955 y›l›nda yeniden yapt›r›lm›şt›r.
Kaynakça: Esma Güleç, Kayseri Minareleri, (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), EÜSBE, Kayseri
2006, s. 93-95; Erkiletlioğlu, Geniş Kayseri , s.
374; Özkeçeci, KCMM, s. 58; Özkeçeci, Cami
ve Mescidler, s. 44.

bilgilerden öğrenmekteyiz. Çeşmenin
bütün cephesi 1997 y›l›nda t›raşlanarak
elden geçirilmiştir. Eserin tamam›nda
düzgün kesme taş malzeme kullan›lm›şt›r. Kitabesi mermerdir.
Tek kemerli ve bağ›ms›z 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 yap›lm›ş ayaklar üzerine oturmaktad›r. Üzengi noktas›n›n alt›ndan başlayan kenar silmeleri, saçak k›sm›n› da tamamen dolaşmaktad›r. Niş içerisinde
bulunan ayna taş›n›n üstü betonla s›vand›ğ› için üzerinde bulunan lüleleri iptal
edilmiştir. Orijinal lüle deliklerinin hemen üzerine aç›lan iki deliğe musluk
bağlanm›şt›r. Nişin doğu ve bat›s›nda yer
alan sekiler de zeminin zaman içerisinde
dolmas›ndan dolay› çukurda kalm›şt›r.
Çeşme nişi içerisinde bulunan 0,75 x
0,35 m ölçülerindeki iki sat›r kitabe, dört
adet kartuş içerisine sülüs yaz›yla yaz›lm›şt›r.
Okunuşu:
‘Ammere fîhâzihi’l- İmâre / Murâd
bin Oduncu
Ba’dehû sene el- hicre / sene tis’îne ve
tis’a mie.
Anlam›: Bu yap›y›, Hicretten sonra dokuz
yüz doksan y›l›nda Oduncu oğlu Murad
yapt›.

CELİL ARSLAN

Çakaloz Camii Çeşmesi planı
(M. Denktaş)

ÇAKALOZ (ODUNCU) CAMİİ ÇEŞMESİ
Gubaroğlu Mahallesi’ndeki Çakaloz Camii’nin avlusunun kuzeydoğu köşesine
yerleştirilen çeşme, halk aras›nda Oduncu ya da Çakaloz Çeşmesi ad›yla an›lmaktad›r. Çeşme günümüzde de kullanılmakta olup orijinal hâlini korumuştur.
Çeşme H 990 (M 1582) y›l›nda Oduncu
oğlu Murad taraf›ndan inşa ettirilmiştir.
Çeşmenin H 1306 (M 1388) tarihinde
onar›ld›ğ›n›, H 1318 (M 1900) tarihli Ankara Vilayeti Salnamesi Defterleri’ndeki

Çakaloz (Oduncu) Camii Çeşmesi
(M. Denktaş)
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Çakaloz Camii kitabesi (M. Denktaş)

Kenar ve saçak silmeleri d›ş›nda çeşmede süs unsuru bulunmamaktad›r.
Camide 1888 tarihinde yap›lan onar›mlarda nelerin yap›lm›ş olduğunu bilemiyoruz. Çeşmede, 1970’li y›llarda yap›lan
onar›mlar esnas›nda ayna taş›n›n üzeri
betonla s›vanm›ş, orijinal lüleleri iptal
edilmiş, zeminine beton dökülmüştür.
Eserin önündeki siperlik de 1950’li y›llarda yap›lan onar›mlar esnas›nda çeşmeye
ilave edilmiş olmal›d›r. H 1067 (M 1657)
tarihli 66/1 Numaral› Kayseri Şer’iyye Sicili Defteri’ndeki 189 numaral› belgeden
anlaş›ld›ğ›na göre, Oduncu oğlu, Caferbey ve Dünürcü çeşmelerinin mütevellileriyle bu çeşmelerin bulunduğu mahalle
halk› mahkemeye giderek Hisayünlü Mahallesi’nde ikamet eden ‹brahim Bey’in
evinin bahçe duvar›n›, halk›n gelip gittiği
yolu içerisine alacak şekilde genişlettiğini
ve bahsi geçen çeşmelerin, su yollar›n›n
avlu içerisinde kalmas› sonucu zarara uğrad›klar›n› ve mağduriyetlerinin giderilmesi için Mimar Baş› Ömer ve Subaş› Yusuf önderliğinde bir heyetin inceleme yaparak mağduriyetlerinin giderilmesi için
talep de bulunduklar› anlaş›lmaktad›r.
Kaynakça: Mehmet Çay›rdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV ve XVI. Yüzy›llarda Yap›ld›ğ› Anlaş›lan ‹lk Osmanl› Yap›lar›”, Vak›flar dergisi,
(Ankara 1981), S 13, s. 555; Denktaş, Su Yap›lar›,
s. 46-48; R›dvan Yurtlak, 66/1 Numaral› Kayseri Şer’iyye Sicili (H.1067/ M. 1657) Transkripsiyon ve Değerlendirmesi, (Bas›lmam›ş Yüksek
Lisan Tezi), EESBE, Kayseri 1998, s. 203-204;
Uygur Kocabaşoğlu, Murat Uluğtekin, Salnamelerde Kayseri, Osmanl› ve Cumhuriyet Döneminin Eski Harfli Y›l›klar›nda Kayseri, Kayseri
1998, s. 139.
MUSTAFA DENKTAŞ

ÇAKIROĞLU, NECİBE
Öğretim üyesi, mimar mühendis (Çanakkale/Gelibolu, 1921 - 16 Ekim 1997). İlk ve
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ortaokulu Gelibolu'da, lise öğrenimini ise
Konya Lisesi'nde tamamladı. Maarif Vekâleti'nin (Milli Eğitim Bakanlığı) açmış
olduğu sınavı kazanarak mimarlık öğrenimi için Almanya'ya gitti (1939). Öğrenimini 1943 yılına kadar Berlin Teknik Üniversitesi'nde sürdürdü. Daha sonra geçtiği
Stuttgart Teknik Üniversitesi'nden yılında
“mimar mühendis” olarak mezun oldu
(1944). 1944-5 yıllarında Prof. Bonatz'ın
asistanlığını yaptı. 1945-6 yıllarında İstanbul Yapı Usta Okulu İnşaat Stajyer Öğretmeni olarak çalıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Bina
Bilgisi II Kürsüsü'ne asistan olarak girdi
(1946). Kayseri Evleri başlıklı çalışması/yayınıyla doçent unvanını aldı (1951).
Kayseri evlerini ve yapım tekniklerini
araştırırken yapılarda dikkatini çeken yerel bir bağlayıcı malzemenin özellikleri
üzerine B. Postacıoğlu ve N. Ortabaşı ile
birlikte hazırladığı Kayseri Puzolanları kitabı Kayseri bölgesine ilişkin ikinci yayınıdır. Çalışma alanı olarak daha çok eğitim
yapıları üzerinde yoğunlaştı. Bu konuda
çok sayıda toplantıya katıldı, uluslararası
okul yapıları konferanslarında ülkemiz
adına tebliğler sundu. Mimarlar Odası'nın
ilk kadın üyesi olarak, odaya 7 numara ile
kayıtlıdır. İTÜ'den emekli oldu (1988).
Eserleri: Kayseri Evleri (1952); Kayseri
Puzolanları (Bekir Postacıoğlu ve Naci
Ortabaşı ile birlikte) (1960); Okul Yapıları (1962); Okul Yapılarının Programlanması Orta Öğretim (1973); Kentsel Yaşam ve Kent Sevgisi (1981)
YAYIN KURULU

ÇAKMAKOĞLU, SABAHATTİN
‹ç ‹şleri ve Milli Savunma Bakan› (‹ncesu,
1930–). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini (1953) ve Hukuk Fakültesini (1956) bitirdi. 1957’de Kozakl› Kaymakaml›ğ›na atand›. S›ras›yla Kozakl›,
Gülşehir, Ürgüp, Ç›ld›r, Bayburt ve Konya Ereğli Kaymakaml›ğ›, Ankara Vali
Yard›mc›l›ğ› ve Gümüşhane, Isparta,
Edirne, Gaziantep ve Mersin Valiliği görevlerinde bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğüne (1988), Başbakanl›k Müsteşarl›ğ›na (1990), ‹ç ‹şleri Bakanl›ğ› Müs-

Necibe Çakıroğlu

Sabahattin Çakmakoğlu
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teşarl›ğ›na getirildi (1991). 20 Ekim 1991
Milletvekili Genel Seçimleri münasebetiyle bağ›ms›z ‹ç ‹şleri Bakanl›ğ›na atand›. Anavatan Partisinde siyasete başlad›
(1993). Milliyetçi Hareket Partisine geçti
(1996). MHP’den Kayseri Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi (1999). 28
May›s 1999’da Milli Savunma Bakanl›ğ›
görevine atand›. 2002 seçimlerinde
MHP’nin baraj altında kalması nedeniyle
meclise giremedi. 2007 yılında yapılan
seçimlerde yeniden Kayseri Milletvekili
seçildi. MHP Genel Başkan Yard›mc›s›
ve evli iki çocuk babasıdır.
EM‹R KALKAN

Mehmet Çalık

ÇALIK, MEHMET
Belediye Başkan› (Kayseri, 1912 - Ankara,
17 Kas›m 1976). Kayseri Lisesinden mezun olduktan sonra ticarete at›ld› (19321933). 1946’da DP’nin kuruluşunda görev ald›. 27 May›s 1960’ta nezarette 77
gün gözalt›nda tutuldu. Suçsuz bulununca serbest b›rak›ld›. Taş›n›r taş›nmaz tüm
mal varl›ğ›yla ilgili yap›lan soruşturmada
herhangi bir gayrimeşru mal varl›ğ›na
rastlanmad›ğ›ndan mallar› üzerine konulan ihtiyati tedbir kald›r›ld›. 27 May›s
Darbesi’nden sonra kurulan Adalet Partisinin kuruluşunda emeği geçti. Kayseri’de iki dönem Belediye Başkanl›ğ› yapt›
(20 Eylül 1963’ten 2 Haziran 1968’e kadar ve 2 Haziran 1968’den 9 Kas›m
1973’e kadar). Bildiği doğrular› uygulama
konusundaki tavizsiz ve mert kişiliği,
kendi partisi olan Adalet Partisinde dahi
onun aleyhine çal›şan bir grubun ortaya
ç›kmas›na sebep oldu. Nitekim 1973 yerel seçimlerinde Adalet Partisi onu Kayseri Belediye Başkanl›ğ› için aday göstermeyince bağ›ms›z aday olarak seçimlere
girdi. Adalet Partisi de Hac› Mustafa
Ömerli seçimlere kat›l›nca CHP’li aday
Niyazi Bahçecioğlu’nun işi daha da kolaylaşt›. 1973 seçimlerini kaybetti. Bu seçimi kaybetmesinde en büyük etken, gecekondu bölgelerine belediye hizmeti
götürülmeyeceği karar›n› almas›d›r.
Kayseri’nin yerel yönetiminde emeği en
çok geçen başkanlar›ndand›r. Onun döneminde Kayseri çok önemli gelişmeler

kaydetti. 27 May›s Darbesi’nin etkisiyle
ekonomik aç›dan zor günler geçiren Kayseri Belediyesinden alacağ› olanlar, Belediye’nin mallar›na ve gelirlerine icra yoluyla haciz koydurdu. Belediye’den alacağ› olanlarla görüşen Çal›k, önce hacizleri
kald›rtt›. Daha sonra yeni gelir kaynaklar›
temin ederek kamulaşt›rma işlerini h›zland›rd›. Evleri veya toprağ› istimlak edilenlere ya başka yerden arsa verildi ya da
gerekirse üzerine borçland›r›lmak suretiyle ev verildi. Belediye’yi ekonomik olarak k›sa zamanda rahatlatt›. Kayseri’nin
en önemli sorunlar›ndan olan kanalizasyon işine el att›. Hamamlar›n pis sular›n›n
ve evlerden ç›kan at›klar›n insanlar›n sağl›ğ›n› tehdit etmeyecek ve koku yaymayacak bir biçime getirilmesi için kanalizasyon şebekesini yapt›rd›. Kayseri’nin ihtiyac› olan içme suyunun sağlanmas› konusunda özel bir gayreti oldu. Kimi zaman
bizzat kendisi de yeni su kaynaklar› aramaya ç›kard›. Germiralt› denilen bölgedeki su kaynağ›n›n Kayseri’nin ana su şebekesine bağlanmas›n› sağlayarak mevcut
su kaynağ›n› iki kat›na ç›kartt›. Kayseri’nin sosyal alanda gelişimi için de çaba
sarf etti. 10 Temmuz 1967’de hizmete giren Anadolu Fuar› onun zaman›nda aç›ld›. Şehrin temizliği konusunda da yeni bir
süreç başlatt›. ‹lkel arabalarla toplanan
çöplerin şehrin çeşitli yerlerinde biriktirilmesi şeklindeki sistem yerine, motorlu
araçlar›n çöp toplamak için kullan›ld›ğ›
ve dar sokaklara da girilebilmesini sağlayan arabalar›n sat›n al›nd›ğ› yeni bir model, Kayseri’de temizlik işlerinde kullan›lmaya başland›. Çöplerin bir yerde toplan›p depolanmas› için şehir çöplüğü kuruldu. Şehir içi ulaş›m konusunda da
önemli ad›mlar atarak Belediye’ye 55 tane otobüs ald›. Ayr›ca, ar›zalanan araçlar›n tamiri için Belediye Otobüs Tamirhanesini kurdu. ‹tfaiye hizmetlerinde kullan›lan araçlar›n say›s›n› art›rd›ğ› gibi bugün hâlâ kullan›lan ‹tfaiye Binas›’n› yapt›rd›. Talas Caddesi üzerine kurduğu asfalt şantiyesiyle şehrin asfalt yollarla kaplanmas›nda ciddi bir katk› sağlad›. Döneminde, Kayseri’nin şehrin düzenli bir şekilde şehirleşebilmesi için gereken kamu-
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laşt›rmalara h›z verildi. Fevzi Çakmak,
K›l›çarslan ve Mimarsinan Mahallelerinde h›zl› bir yap›laşma faaliyeti oldu. Şehrin düzenli bir şekilde yap›laşmas›n› önleyen, siluetinin bozulmas›na sebep olan
gecekondulaşmaya kesinlikle karş› ç›kan
Mehmet Çal›k, gecekondu bölgelerine
belediye hizmeti götürmeme karar› ald›.
Kayseri’de yaşl›lar›n kalabileceği bir huzurevi için de çaba sarf eden Mehmet Çal›k, Karpuzatan’da Belediye’ye ait bir huzurevinin yap›lmas›n› sağlad›. Kayseri’deki camilerin yak›nlar›na yapt›rd›ğ› şad›rvan ve tuvaletler sebebiyle Kayseri halk›,
Çal›k için “Şad›rvan Mehmet” lakab›n›
kullan›yordu. Erciyes Üniversitesine ait
bugünkü arazinin kamulaşt›r›lmas› konusunda da çok önemli katk›lar› oldu. Başlang›çta sadece T›p Fakültesi olarak kurulan fakat bugün Türkiye’nin büyük üniversitelerinden biri hâline gelen Erciyes
Üniversitesinde Mehmet Çal›k’›n önemli
katk›lar› vard›r. Çevre düzenlemesi, park
ve bahçelerin ağaçland›r›lmas› konusunda da gayretli olan Çal›k, Beştepeler Park›’n›n ağaçland›r›lmas›, Gültepe ve Mimarsinan Parklar›n›n yeniden düzenlenmesi, Fevzi Çakmak ve Sanayi Semtlerine
yeni parklar yap›lmas› gibi birçok çal›şmaya Kayseri Belediye Başkan› olarak
imza att›. Evli ve beş çocuk babas›yd›.
Kaynakça: Satoğlu, Ansiklopedi; Erkiletlioğlu.
KYTN; Muhsin ‹lyas Subaş›, Bu Şehrin Hikâyesi,
Kayseri Ticaret Odas› Yay›nlar›, Kayseri 2003;
Çal›şkan, Kayseri Belediyesi; Day›oğlu, Belediye
Başkanlar›; Kayseri ‹li Y›ll›ğ›, 1968; Kalkan-Birol- Yerlikhan, Meşhurlar; Şükrü Karatepe, Kendini Kuran Şehir, ‹z Yay›nc›l›k, ‹stanbul 2001.
ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

ÇALIK, VEDAT
Eğitimci, Şair (P›narbaş›, 1970–). Rize,
Yozgat ve Kayseri’de çeşitli ilköğretim
okullar›nda s›n›f öğretmenliği yapt›. Yaz›lar›n› Ortadoğu, Halka ve Olaylara Tercüman, Sesleniş, Yeniçağ, K›z›l Elma,
Kurultay, Avşar Elleri, Genç Arkadaş gibi dergi ve gazetelerde yay›mlad›. “Ozan
Erbabi” mahlas›yla tan›nd›. Evli ve üç çocuk babas›d›r.
Eserleri: Gül Ektim Mezarl›ğa (1997)
YAYIN KURULU

Ahmet Rifat Çalıka

ÇALIKA, AHMET RİFAT
Kayseri Milletvekilli ve belediye başkan›
(Kayseri, 1888 - ‹stanbul, 23 Şubat 1963).
Alay Kâtibi Çal›kağazade Mustafa Rahmi
Bey ile Vesile Han›m’›n oğludur. ‹lk ve
orta öğrenimini ‹stanbul, Kandiye (Girit)
Drama ve Selanik Askerî Rüştiyesinde tamamlad›ktan sonra Adana ‹dadisinden
mezun oldu. Lise sonras› ‹stanbul Hukuk
Mektebine girdi. Burada okurken Drama
Liva Evrak Kalemi mümeyyizliğiyle devlet hizmetine girdi (1904). Bidayet Mahkemesi zab›t kâtibi oldu (1905). Selanik
ve ‹stanbul’da çeşitli devlet görevlerinde
bulundu. Adliye Nezareti Sicil Kaleminde kâtip olarak görevliyken ‹stanbul Hukuk Mektebini bitirdi (1911). Maydos
(Eceabat) Bidayet Mahkemesi Savc›l›ğ›na
atand› (1913). Balkan Harbi’nde görev ald›. Daha sonra Kayseri’ye dönerek iki
dönem Kayseri Belediye Başkan› seçildi
(1914-1916, 1916-1919). Başkanl›ğ› döneminde Kayseri’deki Müdafaa-i Hukuk
Cemiyetinin kuruluşuna öncülük etti.
Görevi s›ras›nda Bünyan bölgesindeki
tehcir hareketinde görev ald› ve tehcire
tâbi halk›n mal ve can güvenliğini sağlad›
(1915). Belediye başkanl›ğ› döneminde
Kayseri, Anadolu’nun bütün şehirlerinde
olduğu gibi Birinci Dünya Savaş›’n›n ortaya ç›kard›ğ› açl›ğ›n ve yoksulluğun kol
gezdiği şehirlerden biridir. Hat›ralar›nda
çektiği s›k›nt›lar› şöyle ifade etmektedir.

Vedat Çalık
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Ahmet Rifat Çalıkaʼnın 1947 yılında TBMMʼye verdiği el yazısı ile özgeçmişi
(TBMM Arşivi)

“…akşamdan ekmek bekleyip sabaha ç›kanlar›, ç›kamay›p ölenleri gördüm.
Ölenleri kald›rd›m ve kalanlar›n yaralar›na merhem olmaya çal›şt›m. Belediye nam›na birçok defalar bulduğum zahireye
askerler el koydu.” demektedir. Başkanl›ğ› s›ras›nda hay›r hizmetleri yan›nda birçok önemli hizmetin yap›lmas›na imkân
sağlad›. Bunlardan baz›lar› Kale ‹çi’ndeki
evlerin boşalt›l›p Kale’nin restore edilmesidir. Kale civar›nda Şule Park›’n›
yapt›r›p içine “Şehzade Çeşmesi”* olarak
adland›r›lan çeşmeyi yapt›rd›. O da kad›nlar› temizlik işlerinde kullanmak zorunda kald›. Kayseri’de kurulan cemiyetlere destek oldu veya kuruluşuna kat›ld›.
Bunlardan biri Muin-i Fukara Cemiyeti*

diğeri de 1919 y›l›nda kurulan Kayseri
Tan›şma Yurdudur*. Belediye Başkanl›ğ›n› yürütürken Son Osmanl› Mebusan
Meclisine Kayseri’den mebus seçildi
(1919). Meclis’in feshinden sonra Kayseri’ye döndü. Sivas Kongresi’nden sonra
Millî Mücadele’ye kat›larak Müdafaa-i
Hukuk Cemiyetinde çal›şt›. Heyet-i Temsiliye’nin talimat›na uyarak Ankara’ya
geldi ve TBMM Genel Kurulu’na Kayseri Milletvekili olarak kat›ld› (1920). Meclis’te Tapu-Kadastro, Bütçe ve Say›ştay
komisyonlar›nda çal›şt›. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun kurulmas›ndan sonra ‹kinci Grup’un kurucular› aras›nda yer ald›. Meclis’teki muhalefeti temsil eden bu grubun temsilcisi olarak Adliye Vekilliğine seçildi (1922). Dönem sonuna kadar bu görevi yürüttü.
Meclis’in erken seçim karar› al mas›
(1923) ve ‹kinci Grup’un seçimlere kat›lmama düşüncesine rağmen Kayseri’den
adayl›ğ› için başvuru yap›ld›. Hat›ralar›nda bu konuyla ilgili olarak şunlar› söylemektedir: “Kayseri halk›n›n 300 imzal›
başvuru ile adayl›ğ›m konuldu. Seçim
çevresinde bulunmad›ğ›m hâlde, milletvekili seçilenlerin üç beş oy noksan› oy
ald›m; fakat az›nl›kta kald›m kalmasa
idim de yine milletvekilliğinden çekilecektim. Karar›m kesindi.” Çal›ka, siyasete girmeme karar›nda ›srar etti. Rifat
Bey’in belgelerinde, Rauf (Orbay) Bey’in
Sivas Milletvekili olarak seçim bölgesinden Ankara’ya giderken Kayseri’ye uğrad›ğ› ve onu konuk ettiği yer almaktad›r.
Rifat Bey, Terakkiperver F›rkaya önemli
destek verebilirdi, ancak politikadan
uzak durmak isteyen Rifat Bey, kendisine
yap›lan teklifleri reddetti. Bütün bu gelişmelere rağmen halk›n ona ilgisi devam
etti. Üçüncü kez Belediye Başkan› oldu
(1924). Bir müddet sonra başkanl›ktan
ayr›ld› ve serbest çal›şt› (1925-1927). Bünyan ‹plik Fabrikas›n›n* kuruluşunda büyük hizmeti oldu ve ilk müdürlüğünü
yapt› (1927). Fabrikadaki müdürlük görevinden ayr› olarak, Kayseri’de özel bir
bankada murak›pl›k ve Kayseri K›z›lay
Şubesi Başkanl›ğ› görevini de yürüttü. Siyasi sebeplerle bu görevinden uzaklaşt›-
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r›ld› ve uzun süre işsiz kald› (1934-1938).
Uğrad›ğ› siyasi bask›lar devam edince
Adana’ya taş›nd› (1938) ve Adana Türk
Nebatî Yağlar› Fabrikas›n›n kuruluşunda
görev ald› (1939). Ortaklar›yla anlaşamay›nca ayr›larak Kayseri’ye döndü (1947).
Kayseri’deki gayrimenkullerini satarak
iki oğlunun yaşad›ğ› ‹stanbul’a taş›nd›.
Birinci Devre TBMM Üyelerine Vatani
Hizmet Maaş› Bağlanmas›na ‹lişkin Kanun geçimini rahatlatt›. 1950 y›l›nda Şişli’de küçük bir ev alarak son y›llar›n› orada geçirdi. Prostat kanserinden vefat
edinceye kadar burada yaşad›. Cenazesi
Kayseri’ye getirilerek o zamanki hükümetin Başbakan Yard›mc›s› Turhan Feyzioğlu’nun*, şehrin ileri gelenlerinin ve
halk›n kat›ld›ğ› bir törenle Asri Mezarl›k’ta toprağa verildi. Ayşe Kürkçüoğlu
ile ilk evliliğinden (1917) bir oğlu oldu,
eşinin ölümü üzerine Hafize Talasl›oğlu
ile ikinci evliliğini yapt› (1924). Bu evlilikten de biri erkek diğeri k›z iki çocuğu daha oldu.
Kaynakça: TBMM Arşivi, Özgeçmiş; Çoker, TPT
(1919-1923), III. s. 641-642; Ahmet Demirel, Birinci Meclis’te Muhalefet ‹kinci Grup, ‹letişim
Yay›nlar›, ‹stanbul 1994; Mehtap Dağc›, Ahmet
Rifat Çal›ka Hayat› ve Faaliyetleri (1888-1963),
(Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), 2004; Çal›şkan, Kayseri Belediyesi; Day›oğlu, Belediye Başkanlar›; Ömer Hurşit Çal›ka, Kurtuluş Savaş›nda
Adalet Bakan› Ahmet Rifat Çal›ka’n›n An›lar›, ‹stanbul 1992.
YAYIN KURULU

ÇALIKA, ÖMER HURŞİT
Maliyeci, yazar (Kayseri, 1918–). Kayseri
eski milletvekillerinden Ahmet Rifat Çal›ka’n›n oğludur. Kayseri Lisesini bitirdi
(1936). Siyasal Bilgiler Okulundan mezun oldu. Maliye Vekâleti stajyer memurluğuna tayin edilerek devlet hizmetine
girdi (1940). ‹stanbul Defterdarl›ğ› Muamele Vergileri Şubesinde tahakkuk memurluğuna nakledildi (1941). Bu görevdeyken aç›lan s›nav› kazanarak Maliye
Müfettiş Muavinliğine atand› (1942). Maliye Müfettişliğine terfi ederek Maliye Bakanl›ğ› Bütçe ve Mali Kontrol (1951), Hazine Genel Müdür Muavinliklerine nakledilip yükseltildi (1952). Peşinden Mil-
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letleraras› ‹mar ve Kalk›nma Bankas›nda
ekonomi uzmanl›ğ› (1954), ayn› bankan›n Şube Müdürlüğü (1960) ve Afrika
Dairesi Direktör Yard›mc›l›ğ› görevlerinde bulundu (1966). Dünya Bankas›ndan
emekliye ayr›ld› (1980). Ayn› Banka’da
müşavirliğe devam etti (1980-1995). Evli
ve iki çocuk babas›d›r.
Eserleri: Büyük ‹ktisatç›lar›n Temel Doktrinleri (çeviri, 1949); Türkiye ‹ktisadi
Kalk›nmas› Hakk›nda Barker Misyonu
Raporu (çeviri, 1951); Amerika Birleşik
Devletleri Amme ‹daresi’nde Personel
Rejimi (1953); Ekvador: Kalk›nma Sorunlar› ve Yollar› (Heyet Raporu, 1979);
Kurtuluş Savaş›’nda Adalet Bakan› Ahmet Rifat Çal›ka’n›n An›lar› (1992)
Kaynakça: Mücellidoğlu, Mülkiyeliler, C. V. s.
2428.
YAYIN KURULU

ÇALIŞ, MUSTAFA
Öğretim üyesi, hekim (Kayseri, 1971–).
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›
Öğretim Üyesidir. ‹stanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa T›p Fakültesinde yüksek lisans›n› tamamlad› (1994). Ayn› üniversitede doktoras›n› yapt› (1998). Şişli Etfal
Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde uzman
olarak göreve başlad› (1998-2000). Ard›ndan öğretim görevlisi olarak Erciyes
Üniversitesi T›p Fakültesi, Fiziksel T›p ve
Rehabilitasyon Anabilim Dal›na geçti
(2000). Ayn› Bölüm’de yard›mc› doçent
(2002), sonra doçent (2005) oldu. Ayr›ca Türkiye Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon
Derneği, Osteoporoz Derneği, Kayseri
Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Derneği,
Türk T›bbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği gibi kuruluşlarda üyeliği bulunmaktad›r.
Eserleri: Ulusal ve uluslararas› hakemli
dergilerde makaleleri ve bildirileri yay›mlanm›şt›r.
YAYIN KURULU

ÇALIŞKAN, NECMETTİN
Araşt›rmac› yazar (Kayseri, 1931 - Kayseri, 2002). Kayseri’de uzun y›llar beledi-

Ömer Hurşit Çalıka
(Kayseri Meşhurları)
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Recep Çalkaner
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yede hizmet yapm›ş, Kayseri kültürüne
hizmet eden Necmettin Çal›şkan 1931 y›l›nda Kayseri’nin Gülük Mahallesi’nde
doğdu. ‹lkokulu Bozatl›paşa ‹lkokulunda,
orta ve lise öğrenimini Kayseri Lisesinde
tamamlad›. Kayseri’nin efsane belediye
başkan› Osman Kavuncu’nun belediye
başkanl›ğ› s›ras›nda (1950-1957) Belediyede memur olarak göreve başlad›. Başkanlardan Şahap Sicimoğlu Döneminde
Zab›ta Komiserliği, Mehmet Çal›k Döneminde de Zab›ta Müdürlüğü görevlerine getirildi. Niyazi Bahçecioğlu’nun ilk
döneminde de Başkan Yard›mc›l›ğ› ve
‹ktisat Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra 1979’da emekli oldu. Hüsamettin Çetinbulut Döneminde (19841989) Meclis Üyesi olarak belediyede
tekrar görev yapt›. Evli olan Necmettin
Çal›şkan’›n çocuğu olmad› ancak bir erkek çocuğunu evlatl›k yetiştirdi.
Necmettin Çal›şkan dürüst, soyad› gibi
gerçekten çal›şkan, ahlakl› ve dindar bir
kişiydi. Bu s›fatlar›yla Kayseri’de herkes
taraf›ndan tan›n›r ve sevilirdi. Fakirlere
yard›m toplar ve onlar› gizlice sevindirirdi. Eski eserlerle ve ibadethanelerle yak›ndan ilgilenirdi. Sivas Caddesi’nde bulunan evinin arkas›ndaki yeni yap›lan
‹mam›azam Camii’nin inşas›nda ve sonraki ihtiyaçlar›n›n karş›lanmas›nda çok
hizmetleri oldu. Yine Kapal› Çarş›’daki
Güngörmez Minareli Mescit’in Bay›nd›rl›kça yeniden onar›m›na büyük ilgi gösterdi.
Araşt›rmac› kişiliği onu hayat›n›n her safhas›nda Kayseri tarihi, bilhassa idarecileri
ve belediyesiyle ilgili belge toplamaya
yönlendirdi, bu hususta hiçbir fedakârl›ktan kaç›nmad›. Uzak illerde dahi eski idarecilerin yaşl› çocuklar›n› bulup onlardan
k›ymetli dokümanlar elde etti. Bütün bu
gayretlerinin semeresi olarak haz›rlad›ğ›
Kuruluşundan Günümüze Kayseri Belediyesi isimli k›ymetli eseri 1995 y›l›nda
Belediye taraf›ndan bast›r›ld›. M.
Çayırdağ ile birlikte 2000’li y›llar›n baş›nda iki y›l pazar günleri şehrin mahallelerini, camilerini, mescitlerini ve günümüze kalabilen bütün eski eser, mekân ve
hat›ralar›n›, yani yok olmakta olan eski

şehri yeni nesillere aktarmak ve en az›ndan mevcudun tespitini yapmak üzere televizyon programlar› yapt›, halk› bu şekilde bilgilendirerek kaybedilen değerlere
dikkatlerin çekilmesini sağlad›. Bu programlar ilgiyle takip edilmekte, Necmettin
Çal›şkan’›n bu konudaki derin bilgi ve haf›zas› hayretle karş›lanmaktad›r. 2002 y›l›nda kolon kanserinden, çal›şmalar›n›
yar›m b›rakarak ahirete intikal etti.
Kaynakça: Çal›şkan, Kayseri Belediyesi.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

ÇALKANER, RECEP
Şair, yazar (Kayseri, 1947–). ‹lkokuldan
sonra çal›şmaya başlad›. Bak›rc›l›k, torna, tesviye, nakliyatç›l›k, züccaciye imalat› ve pazarlamac›l›k yapt›. Emekli olmas›na rağmen, çal›şmaya devam ederek
Çalkaner patenti alt›nda ürünler yapmaya devam etti. Edebiyata olan merak› çocukluk y›llar›na rastlar. Çok say›da ödül
ve plaketleri bulunmaktadır. Şiirleri
1970’li y›llardan itibaren Erciyes, Filiz,
Şu Bizim Kayseri, Ozan, Çemen, Ana,
Gürp›nar, Simav, Sevgi Yolu, ‹remcik,
Ece, Akis, Yeni Ufuklar, Kurultay, Erciyes Üniversitesi, Şeker Fabrikas›, Bal Çocuk gibi çeşitli dergi ve bültenlerde; Türkiye, Tercüman, Günayd›n, Hâkimiyet,
Ak›n Günlük, Gündem, Star, Anadolu
Haber ve diğer mahallî gazetelerde yay›mland›. Dokuz şiiri Mustafa Uyan taraf›ndan Türk Sanat Müziği tarz›nda bestelendi, alt› şiiri ise Yunus Karaca taraf›ndan Türk Halk Müziği tarz›nda notaya
al›nd›. Anasam Marş› (Anadolu ‹lim ve
Edebiyat Eseri Sahipler Meslek Birliği)
dâhil olmak üzere on beş güftesi mevcuttur. Genel Merkezi Kayseri’de olan Anasam’›n* kurulmas›na büyük destek verdi
ve bir süre Başkan Yard›mc›l›ğ› yapt›.
Pek çok antoloji ve ansiklopedide yer ald›. TRT ve mahallî televizyonlarda programlar yapt›. Kayseri Kültür ve Turizm
Derneği Sanat Kolu Başkan› olan Çalkaner’in 4 de CD’si bulunmaktad›r.
Eserleri: Hasret (1980), Gönülden Gönüle 1-2, Anadolu Hececileri 1-2-3-4, Aslan Gayserilim 1-2-3-4.
ÂLİM GERÇEL
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ÇAMAN bk. YEMEK KÜLTÜRÜ
ÇAMLIBEL, FARUK NAFİZ
Şair, yazar (‹stanbul, 18 May›s 1898 - 8
Kas›m 1973). ‹lk ve orta öğrenimini Bak›rköy Rüştiyesi ile Hadîka-i Meşveret
‹dadisinde tamamlad›. Yükseköğrenim
için girdiği T›p Fakültesini bitiremeden
ayr›ld›. Ati (‹leri) gazetesi yaz› heyetinde
çal›şt› (1917-1918). Ayn› gazetenin temsilcisi olarak Ankara’ya gitti (1922). Daha
sonra Kayseri (1922-1924), Ankara (19241932) ve ‹stanbul’da (1932-1946) edebiyat öğretmeni olarak çal›şt›. 1946’da siyasi hayata at›larak Demokrat Parti ‹stanbul Milletvekili seçildi. 27 May›s 1960 ‹htilali’ne kadar aral›ks›z bu görevi sürdürdü. ‹htilalde diğer DP milletvekilleriyle
birlikte tutuklanarak Yass›ada’ya gönderildi. On beş ay tutuklu kald›ktan sonra
mahkemece suçsuz görülerek beraat etti.
Son y›llar›n› ‹stanbul Arnavutköy’deki
evinde geçirdi. Anadolu’ya gidişi, Ankara
ve Kayseri’de geçirdiği günler onu Cumhuriyet Türkiye’sinin temellerinin at›ld›ğ›
y›llar içinde yeşeren memleket edebiyat›na yöneltti. ‹şte bu y›llarda “Han Duvarlar›” adl› ünlü şiirini, Kayseri Lisesine tayin olmas› üzerine Kayseri’ye giderken
kaleme ald›. Ayn› zamanda Kayseri Lisesi Marş›’n› yazd›. Bu arada Şark Vilayetlerini Tetkik Cemiyeti Üyesi olarak Sivas,
Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Trabzon ve Kastamonu gibi illeri dolaşmas›,
Anadolu’yu daha yak›ndan tan›mas›na
sebep oldu. Anadolu (1924), Türk Yurdu
(1925), Tâvus (1925), Güneş (1927), Hayat
(1926-1928), Meş’ale (1928), Muhit
(1929), Anayurt (1933), Yedigün (19381942), Yeni Mecmûa (1939), Akbaba ve
Karikatür dergilerinde yazd›. Son döneminde yazd›ğ› şiirler Kubbealt› Akademi
Mecmuas›’nda yay›mland›. Samsun Vapuru’nda vefat etti.
Eserleri: Şark›n Sultanlar› (1918); Dinle
Neyden (1919); Gönülden Gönüle (1919);
Çoban Çeşmesi (1926); Suda Halkalar
(1928); Bir Ömür Böyle Geçti (1932);
Elimle Seçtiklerim (1935); Boğaziçi Şark›s› (Sadettin Kaynak’la beraber, 1936);
Akarsu (1936); Tatl› Sert (1938); Ak›nc›

Faruk Nafiz Çamlıbel - Kayseri Lisesinde görev yaptığı yıllarda
(Y. Özmerdivenli Arşivi)

Türküleri (1938); Heyecan ve Sükûn (seçmeler, 1959); Han Duvarlar› (1969); ‹lk
Göz Ağr›s› (1922); Sevk-i Tabiî (1925); Canavar (1925); Ak›n (1 932); Özyurt (1932);
Kahraman (1933); Ateş (1939); Dev Aynas› (1945); Yayla Kartal› (1945); Numaralar
(1928); Bir Demette Beş Çiçek (1933);
Yang›n (1931); Kanbur (1922); Y›ld›z Yağmuru (1936); Ayşe’nin Doktoru (1949).
Kaynakça: TDEA, C. II. s. 114-115.
YAYIN KURULU

ÇANAKÇIOĞULLARI
Kayseri’de XVIII. yüzy›lda önem kazanm›ş bir ailedir. Aileden Çanakç›oğlu
Alemdar Mehmed Ağa’n›n ismine, 1771 y›l›nda, Kayseri’de başlayan Kanl› Kad›oğlu isimli eşk›yal›k hareketlerinin ortadan
kald›r›lmas› için 1774 y›l›nda eşk›yan›n
görüldüğü yerde haber verilmesi taahhüdünü alan eşraf ve askerî idareciler aras›nda tesadüf edilmektedir. 1798 y›l›nda
Frans›z (Napolyon) Harbi için Kayseri’den toplanacak 600 adet süvarinin haz›rlan›p teçhiz edilmesi ve Şam cihetine
sevk için bir araya gelen Kayseri eşraf›
aras›nda Çanakç›oğlu Hac› Süleyman
Ağa’n›n da ismi geçmektedir. 1806 y›l›nda Kayseri’de vak›f kurup 1814 y›l›nda buna ilaveler yapan Güpgüpzade Hac› Mustafa Ağa’n›n vakfiyelerinde Çanakç›oğlu
Ahmed Ağa’n›n ismi mülk sahibi olarak
geçmektedir. 1820 y›l›nda Kayseri’deki
meşhur eşk›yal›k hareketi olan Akb›y›koğ-
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lu Hasan Ağa Vak’as›’nda*, eşk›ya baş›
Hasan Ağa, on dört adam›yla birlikte Ramazan ay›nda teravihten sonra Lalapaşa
Mahallesi’nde Molla Zâhid Efendi’nin
evini bas›p ev sahibini öldürmesi sırasında orada bulunan Çanakç›oğlu Hac› Feyzullah Ağa’y› da yaralad›lar. Kayseri’nin
1872 Vergi Tahriri’nde Kayseri’nin Yalman ve Gubaroğlu Mahalleleri’nde bu aile fertlerinin ismi geçmektedir.
Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu), s. 153;
Mehmet Çay›rdağ, Kayseri’de Güpgüpzâde Hac› Mustafa Ağa Vak›flar› (1806-1814), Kayseri
2002, s. 55; Cömert, 19. Y.Kayseri, s. 71, 72, 108.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ
I. Dünya Savaş› (1914-1918)’n›n en kanl›
muharebeleri Gelibolu Yar›madas›’nda,
Çanakkale’de gerçekleşmiştir. Vakti ile
Karasi Beyliği’nin arazisiyken, bu beyliğin ilhak›yla Osmanl› Devleti’nin “Kal’ay› Sultaniyye”si ve Avrupa’ya aç›lan kap›s› oldu. Çanakkale Savaşlar›, Osmanl›
Devleti’nin kuruluşunda ve y›k›l›ş›nda,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin doğuşunda ve Türk milletinin geleceğinin belirlenmesinde önemli rol oynad›. 1915 y›l›na gelindiğinde Çanakkale bir Kal’a-y›
Şarkiyye oldu, özgürlük ve bağ›ms›zl›ğ›n
emsalsiz mücadeleleri burada sergilendi.
Bat› dünyas›, 1683’te Viyana’da Osmanl›
Türkü’nün boynuna att›ğ› ölüm kemendini, I. Dünya Savaş›’nda çekme cesaretini kendinde buldu. Pek mağrurane ve nihai olarak Osmanl› Devleti’nin ve onun
şahs›nda Türk milletinin hesab›n› kapatmak üzere Çanakkale’ye gelenler, burada, hiç de hesap etmedikleri, muazzam
bir direnişle karş›laşt›lar. Çanakkale’de
tarihin seyri değiştirildi, Balkan Savaşlar›’nda Türk ordusunun aln›na sürülen
namus lekesi, Çanakkale’de temizlendi.
Çanakkale Muharebeleri 1915 y›l› Şubat
ay›nda başlad›, birinci safhas› 18 Mart’ta
“Deniz Zaferi” ile, 25 Nisan’da başlayan
ikinci safhas› da 1916 y›l› Ocak ay› ortalar›nda sonuçland›. Muharebelerin ikinci
safhas›nda kara, deniz ve hava unsurlar›
birlikte kullan›ld›ğ› gibi, her iki taraftan
bir milyonu aşk›n asker oldukça dar bir

alanda savaşmak zorunda kald›. Çanakkale Zaferi Osmanl› Devleti’ne çok pahal›ya mal oldu ancak Türk milletinin yeniden doğuşuyla sonuçland›. Çanakkale’ye
Osmanl› kimliğiyle gidip de hayatta kalabilenler ruhen Türk olarak ocaklar›na
döndüler. Yak›n bir gelecekte Millî Mücadele (1918-1922)’yi icra edecek olanlar,
kendileri için gerekli azim ve iradeyi,
iman ve ahlak›, nihayet Türklük gayesini
Çanakkale’de edindiler. Cumhuriyet’i
kuranlar, I. Dünya Savaş›’n›n, özellikle
Çanakkale Muharebelerinin muzaffer
kadrolar› ve “K›l›ç Art›klar›d›r”. Çanakkale Muharebelerini önemli ve eşsiz k›lan yönü, bu muharebelere Osmanl› coğrafyas›n›n her yan›ndan, her ocağ›ndan
ve her kuşaktan insanlar›n kat›lm›ş olmas›d›r. Yabanc›lara bağ›ml›l›ğ› yüz k›zart›c›l›k görenler, ölüme güle güle gitmesini
bildiler, milletin namus ve haysiyetini
çiğnetmediler.
Rivayetler muhtelif olmakla beraber Çanakkale’de, Osmanl› tebaas›ndan yaşlar›
16-60 aras›nda, yani 3 kuşak bir arada
375-400.000 asker şehit oldu. Bu arada
Osmanl› Devleti’nin I. Dünya Savaş› boyunca 3 milyondan biraz fazla insan›n› seferber ettiğini, bunlardan 550-600.000
kadar›n›n yurtlar›na dönebildiğini hat›rlatmakta yarar vard›r. Bütün zamanlarda
önemli bir yerleşim birimi olan, Anadolu’nun kalpgâh›ndaki Kayseri Merkez ve
bağl› yerleşim yerlerinden de I. Dünya Savaş›’na ve tabi Çanakkale Muharebelerine
iştirak etmiş, çok say›da muharip vard›r
ve bunlar›n 2127’si şehit olmuştur. Şehitlerden Çanakkale’ye ait olanlar›n›n say›s›
771 kişi olup, künyeleri aşağ›daki tabloda
verilmektedir. Şüphesiz Çanakkale’de ve
I. Dünya Savaş› cephelerinde şahadet
mertebesine erenlerin say›s› çok daha fazla olmal›d›r. Konuyla ilgili ayr›nt›l› araşt›rmalar yap›ld›ktan, özellikle devrin Vukuat
Defterleri’nin incelenmesinden sonra, daha sağl›kl› ve kesin denilebilecek sonuçlara ulaşmak mümkün olacakt›r.
Kaynakça: Birinci Dünya Savaş›nda Kayseri Şehidleri, hzl. Mustafa Keskin, . Erhan Yoska; .
Mustafa Demir (Ed.), Çanakkale Savaşlar› (5
Cilt), Değişim Yay›nlar›, ‹stanbul 2008.
MUSTAFA KESKİN
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Çanakkale Savaşıʼnda şehit
düşen askerlerin ailelerine
yardım etmek için 1915-1916
yıllarında Kayseriʼde dokunan
Osmanlı kağıt parası şeklinde
halı - Halının alt tarafında
“Evlad-ı Şehit Vergüsü”
yazmaktadır.
(Vedat Durusu halı
koleksiyonu - Tuzcu, Talas)

ÇANAKKALE ŞEH‹TLER‹ L‹STES‹
1. Ahmet Oğlu Er Abdi (? – 7 6 1915) 5. Kolordu’ya Mensup 3. F›rka S›hhiye Bölüğünde Şehit oldu.
2. Ali Oğlu Er Abdi (1294/1876 – 6 3 1915) Merkeztepe’de Şehit oldu.
3. Hasan Oğlu Er Abdulkadir (? – 30 5 1915) Cenup Grubu Sevk Mecruhin Hastanesinde Şehit oldu.
4. Abdullah Oğlu Er Abdullah (? – 19 9 1915) Akbaş Nakliyat Hastanesinde Şehit oldu.
5. Hasan Oğlu Abdurrahman (? – 9 6 1915) Hilal-i Ahmer T›p Fakültesi Hastanesinde Şehit oldu.
6. ‹smail Oğlu Abdurrahman (?- 9 6 1915) Hilal-i Ahmer T›p Fakültesi Hastanesinde Şehit oldu.
7. Aziz Oğullar›ndan Mehmetoğlu Er Abdülkerim (1294/1876 – 17 6 1915) Ar› Mevkiinde Şehit oldu.
8. Seyyit Mehmet Oğlu Çavuş Ahmet (1297/1879 – 25 2 1915) Süngü Harbinde Şehit oldu.
9. Ahmet Oğlu Er Ahmet (1295/1877- 22 4 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
10. Ali Oğlu Er Ahmet (1309/1891 – 25 8 1915) Hilal-i Ahmer Taksim Hastanesinde Şehit oldu.
11. ‹zmir oğullar›ndan Ali Oğlu Er Ahmet (1309/189 – 24 8 1915) Hilal-i Ahmer Taksim Hastanesinde Şehit oldu.
12. Veli Lakapl› Eyüp Oğlu Er Ahmet (1301/1883 -? 4 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
13. Hac› Mehmet Oğlu Er Ahmet (1306/1888 – 28 4 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
14. Hüsamettin Oğlu Er Ahmet (1309/1891 – 15 6 1914) Haydarpaşa Hastanesinde Şehit oldu.
15. Hüseyin Oğlu Er Ahmet (1299/1881 – ? 4 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
16. Bayram Oğullar›ndan ‹brahim Oğlu Er Ahmet (1306/1888 – 16 9 1915) Yeşils›rt Muharebesinde Şehit oldu.
17. Şerbetçi Oğullar›ndan Mahmut Oğlu Er Ahmet (1301/1884 – 21 2 1915) Süngü Harbinde Şehit oldu.
18. Mehmet Oğlu Er Ahmet (1308/1890 – 15 7 1915) şarköy Hastahanesinde Şehit oldu.
19. Mehmet Oğlu Er Ahmet (? – 8 3 1915) Cenup Grubu Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
20. Mehmet Oğlu Er Ahmet (1303/1884 – 19 2 1915) Ar›burnu Kanl›tepe’de Şehit oldu.
21. Mehmet Oğlu Er Ahmet (1309/1891 – 28 9 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
22. Şeyh Lakapl› Mehmet Oğlu Er Ahmet (1299/1881 – 29 9 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
23. Mehmet Salih Oğlu Er Ahmet (1297/1879 – 20 9 1915) Yusufcuk Tepesi Muharebesinde Şehit oldu.
24. Musa Oğlu Er Ahmet (1302/1884 – 27 4 1915) Agadere’de 11.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
25. Mustafa Oğlu Er Ahmet (1309/1891 – 6 6 1915) Muş Menzil Hastahanesinde Şehit oldu.
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26. Mustafa Oğlu Er Ahmet (? – 18 2 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
27. Osman 0ğlu Er Ahmet (? – 21 4 1915) 9.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
28. Kasap Oğullar›ndan Şaban Oğlu Er Ahmet (1299/1881 – 25 5 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
29. Hac› Lakapl› Osman Oğlu Teğmen Ahmet Nazif (1310/1892 – 20 7 1915) Şahin M›nt›kas›nda Şehit oldu.
30. Onbaş› Ahmet (? – 29 2 1915) Şehit oldu.
31. Halil Oğlu Ali (? – 15 6 1915) Hilal-i Ahmer T›p Fakültesi Hastahanesinde Şehit oldu.
32. Ahmet Oğlu Er Ali (? – 11 6 1915) Akbaş Hastahanesinde Şehit oldu.
33. Durmuş Oğlu Er Ali (1298/1880 – 29 2 1915) Hilal-i Ahmer Kad›rga Hastahanesinde Şehit oldu.
34 Halil Oğlu Er Ali (1298/1880 – 25 5 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
35. Rençber Oğullar›ndan Hüseyin Oğlu Er Ali (1293/1875 – 1 10 1915) Düztepe’de Şehit oldu.
36. Güveli Oğlu Lakapl› ‹brahim Oğlu Er Ali (1294/1876 – 14 8 1915) Şimal Grubu Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit
oldu.
37. Mahmut Oğlu Er Ali (1308/1890 – 8 8 1915) 15.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
38. Çamsar› Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Ali (1299/1881 – 26 5 1915) Kirte’de Şehit oldu.
39. Mehmet Oğlu Er Ali (1296/1878 – 23 2 1915) Kale Merkez Hastahanesinde Şehit oldu.
40. Mustafa Oğlu Er Ali (1305/1887 – 1 8 1915) Haydarpaşa Hastahanesinde Şehit oldu.
41. Mustafa Oğlu Er Al (1309/1891 – 6 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
42. Mehdi Oğullar›ndan Osman Oğlu Er Ali (1300/1882 – 5 3 1915) Soğanl› Dere’de Şehit oldu.
43. Ömer Oğlu Ali Er (1292/187 – 2 11 1915) Gülhane Hastahanesinde Şehit oldu.
44. Seyit Ahmet Oğlu Er Ali (1308/1890 – 14 8 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
45. Eğri Mehmet Oğlu Er Ali Mesan (1296/1878 – 25 5 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
46. Mehmet Oğlu Er Alişan (1309/1891 – 22 4 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
47. Mehmet Oğlu Er Arif (1303/1884 – 26 5 1915) Şehit oldu.
48. Ali Mehmet Oğlu Er Arif (1308/1890 – 17 4 1915) Yüksek S›rtlar›ndaki Taarruzda Şehit oldu.
49. Mustafa Oğlu Er Aziz (1297/1879 – 16 6 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
50. Mehmet Oğlu Bekir (? – 20 9 1915) Gümüşsuyu Hastanesinde Şehit oldu.
51. Kuyumcu Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Çavuş Bekir (1295/1877 – 5 3 1915) Soğanl› Dere’de Şehit oldu.
52. Ömer Oğlu Er Bekir (1298/1880 – 22 3 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
53. Ömer Oğlu Er Bekir (1300/1882 – 19 4 1915) 5.Ordu Menzil Gelibolu Askeri Hastanesinde Şehit oldu.
54. Deveci Oğullar›ndan Recep Oğlu Er Bekir (1303/1884 – 27 5 1915) Kirte’de Şehit oldu.
55. Nuh Oğlu Çavuş Burhan (1294/1876 – 25 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
56. Hasan Oğlu Er Cafer (? – 18 10 1915) Akbaş Nakliye Hastahanesinde Şehit oldu.
57. Şahap Oğlu Er Celalettin (1299/1881 – 7 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
58. Karamercan Oğullar›ndan Ali Oğlu Onbaş› Cemal (1307/1889 – 16 2 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
59. Muharrem Oğlu Onbaş› Cemal (1306/1888 – 13 8 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
60. Osman Oğlu Er Devri (1307/1889 – 31 6 1915) Şehit oldu.
61. ‹hsan Oğlu Er Emin (1306/1888 – 9 11 1915) Çapa Hastahanesinde Şehit oldu.
62. Seyit Lakapl› Mehmet Oğlu Er Emir (1297/1879 – 25 2 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
63. Abdullah Oğlu Er Emir Ali (1302/1884 – 11 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
64. Hasan Oğlu Er Esat (1309/1891 – 5 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
65. ‹ncearap lakapl› Hac› Ali Oğlu Er Eyüp (1309/1891 – 13 1 1915) Manisa Sancağ› Milas Kazas› Mant›kas›nda Şehit oldu.
66. Ahmet Oğlu Er Fethi (? – 11 3 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
67. Kör Oğullar›ndan Hasan Oğlu Er Fettah (1294/1876 – 5 6 1915) Akbaş Nakliyat Hastahanesinde Şehit oldu.
68. Mehmet Ali Oğlu Er Feyzullah (1308/1890 – 14 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
69. Nuh Mehmet Oğlu Er Feyzullah (1308/1890 – 25 2 1915) Süngü Hücumunda Şehit oldu.
70. Ergenli Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Hac› (1297/1879 – 9 6 1915) Hilal-i Ahmer T›p Fakültesi Hastanesinde Şehit oldu.
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71. Babuççu Oğullar›ndan Ali Oğlu Er Hac› Ahmet (1299/1881 – 5 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
72. Kalemdar Oğullar›ndan Mehmet Ali Oğlu Er Hac› Ali (1306/1888 – 18 3 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
73. Çelebi Oğullar› Osman Oğlu Çavuş Hac› Bekir (1294/1876 – 3 2 1915) Ar›burnu Kocadere Kanl› Tepe’de Şehit oldu.
74. Ataullah Oğlu Onbaş› Hac› ‹smail (1297/1879 -24 5 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
75. Mehmet Oğlu Er Hac› Mehmet (1309/1891 – 3 9 1915) Kirte’de Şehit oldu.
76. Keçeciarnavuthac› Oğullar›ndan Osman Oğlu Er Hac› Mehmet(1296/1878 -19 9 1915) Mehmet Çavuş Siperleri Muharebesi’nde Şehit oldu.
77. Ahmet Oğlu Er Hac› Mustafa (1301/1884 – 24 9 1915) Taşk›şla Hastanesinde Şehit oldu.
78. Hac› Mehmet Oğlu Er Hac› Mustafa (1301/1884 – 24 9 1915) Taşk›şla Hastahanesinde Şehit oldu.
79. Ali Oğlu Er Hac› Osman (1300/1882 – 9 9 1915) Sevk Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
80. Küçük Baş Lakapl› Mehmet Oğlu Er Hakk› (1300/1882 – 12 9 1915) Şehit oldu.
81. ‹smail Fahri Oğlu Üsteğmen Hakk› Efendi (1300/1882 – 23 3 1915) Gülhane Hastahanesinde Şehit oldu.
82. Ali Osman Oğlu Er Halil (? – 19 2 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
83. Bekir Çavuş Oğlu Er Halil (? – 3 7 1915) Soğanl› Dere’de Şehit oldu.
84. Bekir Çavuş Oğlu Er Halil (1305/1887 – 1 7 1915) Şehit oldu.
85. Mehmet Oğlu Er Halim (? – 25 5 1915) 11.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
86. Tütüncü Oğulllar›ndan Ali Oğlu Er Halit (? – 7 3 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
87. Mehmet Oğlu Er Hamdi (1296/1878 – 19 9 1915) Süngü Bay›r› Muharebesinde Şehit oldu.
88. Mustafa Oğlu Er Hamdi (1303/1884 – 4 5 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
89. Şaban Oğlu Er Hamdi (1309/1891 – 28 5 1915) Damakç›l›k Mevkiinde Şehit oldu.
90. ‹smail Oğlu Er Hamza (1307/1889 – 12 2 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
91. Eğri Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Hamza (1309/1891 – 26 10 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
92. Eğri Oğullar›ndan Mehmet Ali Oğlu Er Hamza (1309/1891 – 31 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
93. Osman Oğlu çavuş Hasan (1306/1888 – 25 2 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
94. Abdülkerim Oğlu Er Hasan (1292/1875 – 19 2 1915) Kanl›tepe Mevkiğinde Ar›burnunda Şehit oldu.
95. Ali Oğlu Er Hasan (1304/1886 – 5 4 1915) Domuzderesinde Şehit oldu.
96. Haz›m Oğullar›ndan Haz›m Oğlu Er Hasan (1297/1879 – 5 9 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
97. ‹brahim Oğlu Er Hasan (? – 30 8 1915) Gümüşsuyu Hastahanesinde Şehit oldu.
98. ‹lyas Oğlu Er Hasan (1307/1889 – 5 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
99. Ayşeci Oğullar›ndan ‹smail Oğlu Er Hasan (1309/1891 – 19 6 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
100. Mehmet Oğlu Er Hasan (1308/1890 – 19 4 1915) Tiryanda Fil Çiftliğinde Şehit oldu.
101. Mehmet Oğlu Er Hasan (1300/1882 – 31 8 1915) 15.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
102. Mehmet Oğlu Er Hasan (1300/1882 – 3 9 1915) Cenup Grubu Sevk Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
103. Mehmet Ali Oğlu Er Hasan (1299/1881 – 30 4 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
104. Musa Oğlu Er Hasan (1300/1882 – 15 6 1915) Şimal Grubu Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
105. Mustafa Oğlu Er Hasan (1297/1879 – 6 6 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
106. Usta Mehmet Oğlu Er Hasan (1296/1878 – 30 4 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
107. Çonkar Oğullar›ndan Mustafa Oğlu Onbaş› Hasan (1301/1884 – 17 4 1915) Reşadiye’de Şehit oldu.
108. Mehmet Oğlu Er Hasan Hüseyin (? – 11 6 1915) Karabiga Hastahanesinde Şehit oldu.
109. Mehmet Oğlu Çavuş H›d›r (1308/1890 – 2 10 1915) Bahrisefid Boğaz› Mevki Müstahkem Merkezde Şehit oldu.
110. Ali Oğlu Üsteğmen Hilmi Efendi (? – 13 2 1915) Kumkale Muharebesinde Şehit oldu.
111. Çolak Oğullar›ndan ‹brahim Oğlu Er Himmet (1300/1882 – 7 9 1915) Şehit oldu.
112. Hamit Oğullar›ndan Hüseyin Oğlu Er H›z›r (1297/1879 – 1 10 1915) Yeşils›rt Muharebesinde Şehit oldu.
113. Ahmet Oğlu Er Hüseyin (1297/1879 – 21 1 1916) Gümüşsuyu Hastahanesinde Şehit oldu.
114. Ali Oğlu Er Hüseyin (1302/1884 – 30 8 1915) Asmal›dere Şehit oldu.
115. Hac› Emin Oğlu Er Hüseyin (1293/1875 – 27 4 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
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116. Halil Oğlu Er Hüseyin (? – 27 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
117. ‹brahim Oğlu Er Hüseyin (1308/1890 – 25 2 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
118. Mustafa Oğlu Er Hüseyin Er (? – 22 3 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
119. Mehmet Oğlu Teğmen Hüseyin Ağa Teğmen (? – 5 3 1915) Kanl›tepe Muharebesinde Şehit oldu.
120. Ali Oğlu Er ‹brahim (1303/1884 – 3 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
121. Ethem Oğlu Er ‹brahim (1306/1888 – 4 6 1915) Kireçtepe Civar›nda Şehit oldu.
122. Deveci Oğullar›ndan Hal›k Oğlu Er ‹brahim (1303/1884 – 5 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
123. Osman lakapl› Hüseyin Oğlu Er ‹brahim (? – 22 7 1915) Şehit oldu.
124. Demir Ali Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er ‹brahim (1296/1878 – 15 8 1915) Taşk›şla Hastahanesinde Şehit oldu.
125. Tevfik Oğlu Er ‹brahim (1301/1884 – 25 2 1915) Süngü Harbinde Şehit oldu.
126. Yusuf Oğlu Er ‹brahim Ağa (1294/1876 – 30 6 1915) Kanl›s›rt’ta Şehit oldu.
127. Osman Oğullar›ndan Abdullah Oğlu Başçavuş ‹smail (1291/1874 – 2 9 1915) Mehmet Çavuş Siperleri Muharebesinde Şehit oldu.
128. Gülabad Oğullar›ndan Arif Oğlu Er ‹smail (1308/1890 – 14 9 1915) Mehmet Çavuş Siperleri Muharebesinde Şehit
oldu.
129. Hasan Oğlu Er ‹smail (? – 18 2 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
130. Hasan Oğlu Er ‹smail (1302/1884 – 30 4 1915) Şehr-i Eman›n Hasköy Nisa Hastahanesinde Şehit oldu.
131. ‹brahim Oğlu Er ‹smail (1307/1889 – 15 7 1915) Kayal› Tepe’de Şehit oldu.
132. Muharrem Oğullar›ndan Muharrem Oğlu Er ‹smail (? – 30 1 1916) Ziyarettepesi’nde Şehit oldu.
133. Koyunc› Oğullar›ndan Osman Oğlu Er (1301/1884 – 30 4 1915) Kanl›dere’de Şehit oldu.
134. Ömer Oğlu Er ‹smail (1294/1876 – 2 6 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
135. Seyit Oğlu Er ‹smail (1301/1884 – 6 6 1915) 11.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
136. Zeynel Oğlu Er ‹smail (1297/1879 – 25 2 1915) Kirte’de Şehit oldu.
137. Halil Oğlu Er ‹zzet (1297/1879 – 22 9 1915) Taşk›şla Hastahanesinde Şehit oldu.
138. Hasan Hüseyin Oğlu Er ‹zzet (? – 26 5 1915) Cenup Grubu Sevk Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
139. Ömer Oğlu Er ‹zzet (? – 10 6 1915) Cenup Grubu Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
140. Turan Oğullar›ndan Ali Oğlu Çavuş Kahraman (1296/1878 – 11 9 1915) Kirte’de Şehit oldu.
141. ‹kiz Oğullar›ndan Ali Oğlu Er Kas›m (1308/1890 – 14 4 1915) Galatasaray Harp Hastahanesinde Şehit oldu.
142. Ali Oğlu Er Mahmut (?- 19 2 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
143. Hac› Oğullar›ndan Halil ‹brahim Oğlu Er Mahmut (1305/1887 – 27 8 1915) Şahin M›nt›kas›nda Şehit oldu.
144. Mehmet Oğlu Er Mahmut (1301/1884 – 14 6 1915) 11.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
145. Osman Oğlu Er Mahmut (?- 5 6 1915) Cenup Grubu Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
146. Kürt Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Mehma (1306/1888 – 29 9 1915) Hilal-i Ahmer Beyoğlu Hastahanesinde Şehit
oldu.
147. Sulaca Oğullar›ndan Ali Oğlu Mehmet (?- 30 5 1915) Şehit oldu.
148. Ali Oğlu Mehmet (1304/1886 – 20 8 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
149. Mükrimin Oğlu Mehmet (?- 26 5 1915) Şehit oldu.
150. Aişeci Lakapl› Yusuf Oğlu Mehmet (1305/1887 – 27 5 1915) Seddülbahir’de Kereviz Deresi’nde Şehit oldu.
151. Abdulkadir Oğlu Er Mehmet (1290/1873 – 13 10 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
152. Abdullah Oğlu Er Mehmet (? – 7 10 1915) 15.F›rka S›hhiye Bölüğünde Şehit oldu.
153. Ahmet Oğlu Er Mehmet (? – 4 5 1915) Cenup Grubu Sevk Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
154. Ahmet Oğlu Er Mehmet (1301/1884 – 25 5 1915) Kirte’de Şehit oldu.
155. Ahmet Oğlu Er Mehmet (1309/1891 – 12 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
156. Kahya Oğullar›ndan Ali Oğlu Er Mehmet (1301/1884 – 12 5 1915) Kerevizdere’de Şehit oldu.
157. Ali Oğlu Er Mehmet (1297/1879 – 30 8 1915) S›ğ›ndere’de Şehit oldu.
158. Karg›n Oğullar›ndan Ali Oğlu Er Mehmet (1296/1878 – 3 10 1915) Düztepe Muharebesinde Şehit oldu.
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159. Ali Oğlu Er Mehmet (1301/1884 – 5 6 1915) 11.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
160. Ali Oğlu Er Mehmet (1308/1890 – 2 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
161. Ali Oğlu Er Mehmet (1307/1889 – 25 9 1915) Şehit oldu.
162. Himmet Lakapl› Ali Oğlu Er Mehmet (1296/1878 – 28 6 1915) Seddülbahir’de Kereviz Deresi’nde Şehit oldu.
163. Arif Oğlu Er Mehmet (1298/1880 – 13 9 1915) Akbaş Nakliyat Hastahanesinde Şehit oldu.
164. Dede Mehmet Oğullar›ndan Dede Oğlu Er Mehmet (1295/1877 – 27 2 1915) Meydan-› Harpte Şehit oldu.
165. Hac› Halil Oğlu Er Mehmet (? – 26 10 1915) 11.Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
166. Hac› ‹brahim Oğlu Er Mehmet (1291/1874 – 18 9 1915) Siper Muharebesinde Şehit oldu.
167. Hac› Mehmet Oğlu Er Mehmet (? – 21 4 1915) 9.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
168. Hac› Osman Oğlu Er Mehmet (1309/1891 – 28 5 1915) Damakç›l›k Mevkiinde Şehit oldu.
169. Çal Lakapl› Halil Oğlu Er Mehmet (1302/1884 – 10 7 1915) Kireç Tepe’de Şehit oldu.
170. Kürek Lakapl› Halil Oğlu Er Mehmet (1309/1891 – 29 9 1915) Şehit oldu.
171. Tatar Oğullar›ndan Hasan Oğlu Er Mehmet (? – 9 7 1915) Beyoğlu Hilal-i Ahmer Hastahanesinde Şehit oldu.
172. Hasan Oğlu Er Mehmet (1298/1880 – 26 10 1915) Topçu Mektebi Hastahanesinde Şehit oldu.
173. Hasan Oğlu Er Mehmet (1297/1879 – 15 4 1915) S›ğ›ndere’de Şehit oldu.
174. Sakar Oğullar›ndan Hasan Hüseyin Oğlu Er Mehmet (1295/1877 – 25 3 1915) Meydan-› Harpte Şehit oldu.
175. ‹brahim Oğlu Er Mehmet (1308/1890 – 22 4 1915) S›ğ›ndere’de Şehit oldu.
176. Zaim Oğullar›ndan Kamil Oğlu Er Mehmet (1301/1884 – 30 5 1915) Şahin Dere’de Şehit oldu.
177. Mehmet Oğlu Er Mehmet (1298/1880 – 11 3 1915) Kirte’de Şehit oldu.
178. Mehmet Oğlu Er Mehmet (? – 1 11 1915) Haydarpaşa Mecruhin Sevk Komisyonunda Şehit oldu.
179. Mehmet Oğlu Er Mehmet (?- 14 6 1915) Cenup Grubu Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
180. Had› Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Mehmet (1295/1877 – 20 4 1915) Kanl›dere’de Şehit oldu.
181. Pasl› Oğullar›ndan Muhsin Oğlu Er Mehmet (1296/1878 – 1 7 1915) 5.Ordu-y› Hümayun Menzil Hastahanesinde Şehit oldu.
182. Mustafa Oğlu Er Mehmet (1308/1890 – 14 6 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
183. Mustafa Oğlu Er Mehmet (1303/1884 – 30 11 1915) Gümüşsuyu Hastahanesinde Şehit oldu.
184. Çetlek Oğullar›ndan Mustafa Oğlu Er Mehmet (1301/1884 – 8 6 1915) Akbaş Hastahanesinde Şehit oldu.
185. Mustafa Oğlu Er Mehmet (? -14 3 1915) Hilal-i Ahmer T›p Fakültesi Hastahanesinde Şehit oldu.
186. Zor Ad› Lakapl› Mustafa Oğlu Er Mehmet (? – 28 5 1915) Şehit oldu.
187. Mustafa Oğlu Er Mehmet (? – 25 7 1915) Şehit oldu.
188. Mükremin Oğlu Er Mehmet (? – 26 5 1915) Tekirdağ Hastanesinde Şehit oldu.
189. Nuh Oğlu Er Mehmet (1310/1892 – 27 8 1915) Gülhane Hastahanesinde Şehit oldu.
190. Nuh Oğlu Er Mehmet (1294/1876 – 31 6 1915) Kanl›s›rt’ta Şehit oldu.
191. Numan Oğlu Er Mehmet (1306/1888 – 16 7 1915) Kale-i Sultaniye Mevki Hastahanesinde Şehit oldu.
192. Osman Oğlu Er Mehmet (?- 9 7 1915) Şimal Grubu Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
193. Osman Oğlu Er Mehmet (?- 10 4 1915) 9.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
194. Osman Oğlu Er Mehmet (1300/1882 – 25 7 1915) Hapishane-i Umumi Hastahanesinde Şehit oldu.
195. Gölsöz Oğullar›ndan Osman Oğlu Er Mehmet (1307/1889 – 26 4 1915) S›ğ›ndere’de şehit oldu.
196. Ömer Oğlu Er Mehmet (1297/1879 – 20 6 1915) 11.F›rka Ağ›r Mecruhin Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
197. Ömer Oğlu Er Mehmet (1302/1884 – 0 4 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
198. Ömer Oğlu Er Mehmet (?- 26 5 1915) Cenup Grubu Sevk Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
199. R›za Oğlu Er Mehmet (? -19 2 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
200. Samur Oğlu Er Mehmet (1304/1886 – 8 7 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
201. Şaban Oğlu Er Mehmet (1305/1887 – 3 3 1915) Haydarpaşa Hastahanesinde Şehit oldu.
202. Nalbant Lakapl› Şaban Oğlu Er Mehmet (1307/1889 – 2 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
203. Şemun Oğlu Er Mehmet (1301/1884 – 15 4 1915) S›ğ›ndere Muharebesinde şehit oldu.
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204. Adanal› Oğullar›ndan Veli Oğlu Er Mehmet (1301/1884 – 5 8 1915) Rami Gaziler Hastahanesinde Şehit oldu.
205. Yakup Oğlu Er Mehmet (1306/1888 – 26 8 1915) Sar›tepe Şehit oldu.
206. Ahmet Oğlu Er Mehmet Ali (1293/1875- 21 9 1915) Cenup Grubu Sevk Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
207. ‹dris Oğlu Er Mehmet Osman (?- 28 5 1915) 11.Kolordu Cenup Grubu Sevk Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
208. Ahmet Oğlu Er Mehmet Seyit (1314/1896 – 24 5 1917) 1.Kolordu Hastahanesinde Şehit oldu.
209. Ahmet Oğlu Er Memiş (1308/1890 – 20 10 1915) Şehir Emaneti Mecruhin Askeri Hastahanesinde Şehit oldu.
210. Hayran Oğullar›ndan Ali Oğlu Er Mevlüt (1299/1881 – 0 5 1915) Şehit oldu.
211. Cemal Oğlu Er Muharrem (?- 13 7 1915) 5.Kolordu’ya Mensup 3.F›rka S›hhiye Bölüğünde Şehit oldu.
212. Mehmet Oğlu Mustafa (1307/1889 – 2 6 1915) Şehit oldu.
213. Mustafa Oğlu Başçavuş Mustafa (?- 21 3 1915) Gelibolu Hastahanesinde Şehit oldu.
214. Eyüplü oğllar›nadan Ahmet Oğlu Er Mustafa (1294/1876 – 20 9 1915) Mehmet Çavuş Siperleri Muharebesinde Şehit oldu.
215. Ali Oğlu Er Mustafa (?- 9 9 1915) Sevk Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
216. Ali Oğlu Er Mustafa (1303/1884 – 17 7 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
217. Bekir Oğlu Er Mustafa (1312/1894 – 23 3 1915) 18.F›rka S›hhiye Bölüğünde Şehit oldu.
218. Bekir Oğlu Er Mustafa (1292/1875 – 23 2 1915) Seddülbahir’de Kereviz Deresi’nde Şehit oldu.
219. Alemdar Oğullar›ndan Bekir Oğlu Er Mustafa (1309/1891 – ? 9 1915) Kirte’de Şehit oldu.
220. Bekir Oğlu Er Mustafa (? – 23 2 1915) Şehit oldu.
221. Cafer Oğlu Er Mustafa (1292/1875 – 1 6 1915) Kireçtepe civar›nda Şehit oldu.
222. Karaosman Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Mustafa (1306/1888 –13 4 1915) Şimal Grubu Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
223. Mehmet Oğlu Er Mustafa (?- 19 2 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
224. Mehmet Oğlu Er Mustafa (1307/1889 – 3 6 1915) 11.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
225. Mehmet Oğlu Er Mustafa (1301/1884 – 8 9 1917) Gelibolu Hastahanesinde Şehit oldu.
226. Memiş Oğlu Er Mustafa (? – 28 8 1915) 16.S›hhiye Bölüğünde Şehit oldu.
227. Keleş Oğullar›ndan Mustafa Oğlu Er Mustafa 1300/1882 – 6 3 1915) Merkeztepe Şehit oldu.
228. Rüstem Lakapl› Mustafa Oğlu Er Mustafa (1298/1880 –1 6 1915) Şimal Grubu Ağ›r Mecruhin 1.Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
229. Yusuf Oğlu Er Mustafa (1308/1890 – 24 3 1915) Kirte’de Şehit oldu.
230. Vartuvar Oğlu Er Nazar (1303/1884 – 20 7 1915) Çatal S›rt Muharebesinde Şehit oldu.
231. Abidin Oğlu Er Nazif (1302/1884 – 28 8 1915) 11.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
232. Hac› Kerim Oğullar›ndan Ahmet Oğlu Er Nazif (1292/1875 – 18 9 1915) Yeşils›rt Muharebesinde Şehit oldu.
233. Ali Oğlu Er Nazif (1308/1890 – 30 4 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
234. Salih Oğlu Er Nazif (1304/1886 – 6 3 1915) Merkeztepe’de Şehit oldu.
235. Nakil Oğlu Er Nuh (?- 18 2 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
236 Hac› Hüseyin Oğullar›ndan Kadir Oğlu Er Nuh Mehmet (1301/1884 – 27 5 1915) Kirte’de Şehit oldu.
237 Ağal› Oğullar›ndan Şeyh Ahmet Oğlu Er Nuh Mehmet (1308/1890 – 17 4 1915) Reşadiye’de Şehit oldu.
238. Yakup Oğlu Er Numan (1301/1884 – 17 7 1915) Gümüşsuyu Hastahanesinde Şehit oldu.
239. Hüseyin Oğlu Er Nuri (1307/1889 – 12 6 1915) Şehit oldu.
240. Şakir Oğlu Er Nuri (1302/1884 – 5 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
241. Hüseyin Oğlu Osman (1300/1882 – 26 5 1915) Şehit oldu.
242. Köse Mehmet Oğullar›ndan Raşit Oğlu Çavuş Osman(1293/1875 –27 2 1915) Mekteb-i Sultan-i Hilali Ahmer Hastahanesinde Şehit oldu.
243. Abdullah Oğlu Er Osman (1292/1875- 16 6 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
244. Ali Oğlu Er Osman (1307/1889 – 5 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
245. Mevlevi Şeyhi Ataullah Oğlu Er Osman (1306/1888 – 18 10 1915) Seddülbahir’in Kirte Muharebesinde Şehit oldu.
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246. Çavuş Oğlu Er Osman (?- 21 2 1915) Soğanl› Derede 15.S›hhiye Bölüğünde Şehit oldu.
247. ‹smail Oğlu Er Osman (1298/1880 – 28 5 1915) Kanl›s›rt’ta Şehit oldu.
248. Topaç Oğullar›ndan ‹smail Oğlu Er Osman (1294/1876 – 2 9 1915) Hilal-i Ahmer Taksim Hastahanesinde Şehit oldu.
249. Kadir Oğlu Er Osman (1294/1876 – 24 9 1915) Tekirdağ Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
250. Mehmet Oğlu Er Osman (1308/1890 – 3 9 1915) Mehmet Çavuş Siperleri Muharebesi’nde Şehit oldu.
251. Musa Oğlu Er Osman (1296/1878 – 25 5 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
252. Mustafa Oğlu Er Osman (1303/1884 – 10 9 1915) Sevk Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
253. Şaban Oğlu Er Osman (1302/1884 – 26 8 1915) Kanl›dere’de Şehit oldu.
254. Şaban Oğlu Er Osman (? -25 8 1915) Şehit oldu.
255. Nalbant Oğullar›ndan Yusuf Oğlu Er Osman (1303/1884 – 10 3 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
256. Melik Lakapl› ‹brahim Oğlu Ömer (1297/1879 – 1 6 1915) Seddülbahir’de Kereviz Deresi’nde Şehit oldu.
257. Gazi Oğlu Er Ömer (1304/1886 – 27 2 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
258. Hac› Oğlu Er Ömer (? -18 4 1915) 9.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
259. Halil Oğlu Er Ömer (1307/1889 – 5 3 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
260. Mutaf Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Ömer (1309/1891 – 5 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
261. Nas›r Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Ömer (1296/1878 – 18 4 1915) Keçi Dere Muharebesinde Şehit oldu.
262. Musa Oğlu Er Ömer (1295/1877 – 26 5 1915) Kirte’den Şehit oldu.
263. Sağ›r Oğullar›ndan Mustafa Oğlu Er Ömer (1308/1890 – 13 8 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
264. Osman Oğlu Er Ömer (? – 19 2 1915) Kanl›tepe Muharebesi’nde Şehit oldu.
265. Tahir Oğlu Er Ömer (1297/1879 – 28 5 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
266. Mehmet Oğlu Ömer Efendi (1285/ 1868 – 20 8 1915) Çanakkale’de Şehit oldu.
267. Samar Oğullar›ndan ‹brahim Oğlu Er Raşit (1308/1890 – 25 5 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
268. Körismail Oğullar›ndan Ömer Oğlu Er Raşit (1307/1889 – 26 2 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
269. Hüseyin Oğlu Er Recep (1307/1889 – 3 5 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
270. Berber Oğullar›ndan Seyit Oğlu Er R›za (1298/1880 – 27 5 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
271. Ramazan Oğullar›ndan Ali Oğlu Er Salih (1289/1872 – 8 9 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
272. Bekir Oğlu Er Salih (? – 29 5 1915) Kostanbolu Kapl›ca Koyu’nda Şehit oldu.
273. Hüseyin Oğlu Er Salih (1302/1884 – 7 8 1915) Haydarpaşa Hastahanesinde Şehit oldu.
274. Mahmut Oğlu Er Salih (1304/1886 – 23 4 1915) S›ğ›ndere’de Şehit oldu.
275. Mehmet Oğlu Er Salih (? -24 6 1915) Cenup Grubu Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
276. Mehmet Oğlu Er Salih (1294/1876 – 25 6 1915) Şimal Grubu Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
277. Mehmet Oğlu Er Salih (1297/1879 – 8 11 1915) Çapa Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
278. Turan Oğlu Er Salih (1297/1879 – 25 2 1915) Mahalli Harpde süngü hücumunda Şehit oldu.
279. Çopur Oğullar›ndan Hasan Oğlu Er Salih Onbaş› (1304/1886 – 27 4 1915) Maltepe Hastahanesinde Şehit oldu.
280. Ahmet Oğlu Er Selahattin (1300/1882 – ? 4 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
281. Tufan Oğullar›ndan Hüseyin Oğlu Er Seyfullah (1307/1889 – 13 9 1915) Hilal-i Ahmer Taksim Hastahanesinde Şehit oldu.
282. Seyit Ali Oğlu Er Seyit Mehmet (1293/1875 – 5 3 1915) Merkeztepe’de Şehit oldu.
283. Mehmet Oğlu Er Süleyman (1295/1877 – 1 9 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
284. Yusuf Oğlu Er Süleyman (1300/1882 – 6 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
285. Hac› Oğlu Er Şaban (1298/1880 – 12 10 1915) Mekteb-i Harbiye Hastahanesinde Şehit oldu.
286. Halil Oğlu Er Şaban (1303/1884 – 27 3 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
287. Mehmet Oğlu Er Şaban (1302/1884 – 6 3 1915) Merkeztepe’de Şehit oldu.
288. Mehmet Oğlu Er Şaban (1291/1874 – 24 2 1916) Zeytinburnu Hastahanesinde Şehit oldu.
289. Paşa Oğullar›ndan Mustafa Oğlu Er Şaban (1307/1889 – 2 1 2 1915) Mahalli Harpte süngü hücumunda Şehit oldu.
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290. Duran Oğlu Er Şükrü (1297/1879 – 8 6 1915) Çapa Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
291. Hüseyin Oğlu Er Şükrü (1295/1877 – 23 2 1915) Soğanl› Dere’de 15.S›hhiye Bölüğünde Şehit oldu.
292. Hüseyin Oğlu Er Şükrü (1299/1881 – ?) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
293. Mehmet Oğlu Er Şükrü (1306/1888 – 1 10 1915) 4.S›hh›ye Bölüğü Hastahanesinde Şehit oldu.
294. Mehmet Oğlu Er Şükrü (1297/1879 – 14 11 1915) Hilal-i Ahmer Darüşşafaka Hastahanesinde Şehit oldu.
295. Emir Baş Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Şükrü (1303/1884 – 2 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
296. Mehmet Oğlu Er Şükrü (1297/1879 – 18 3 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
297. Osman Oğlu Er Şükrü (? -5 6 1915) Cenup Grubu Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
298. Şeyh Mehmet Oğlu Er Şükrü (? – 26 3 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
299. Turfan Oğlu Çavuş Tevfik (1307/1889 – 18 2 1915) Gülhane Hastahanesinde Şehit oldu.
300. Hüseyin Oğlu Er Tevfik (1307/1889 – 4 6 1915) 11.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
301. Mustafa Oğlu Er Tevfik (1296/1878 – 21 2 1915) süngü hücumunda Şehit oldu.
302. ‹smail Oğlu Er (1290/1873 – ? ? 1915) Kirte’de Şehit oldu.
303. Hüseyin Oğlu Er Vahdi (1302/1884 – 22 10 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
304. Bekir Oğlu Er Veli (1295/1877 – 28 8 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
305. Süleyman Oğlu Er Yahya (1305/1887 – 7 9 1915) Şimal Grubu Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
306. Mehmet Oğlu Er Yakup (1306/1888 – 25 8 1915) Cenup Grubunda Şehit oldu.
307. Mustafa Oğlu Er Yakup (1298/1880 – 23 2 1915) Kirte’de Şehit oldu.
308. Süleyman Oğlu Er Yaşar (1309/1891 – 5 3 1915) Merkeztepe’de Şehit oldu.
309. Mustafa Oğlu Er Yunus (1299/1881 – 4 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
310. Abdullah Oğlu Er Yusuf (? – 12 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
311. Korucu Oğullar›ndan Hamdi Oğlu Er Yusuf (1300/1882 – 25 2 1915) Mahalli Harpte süngü hücumunda Şehit oldu.
312. Demirci Oğullar›ndan Hamdi Oğlu Er Yusuf (1300/1882 – 25 2 1915) Mahalli Harpte süngü hücumunda Şehit oldu.
313. Hüseyin Oğlu Er Yusuf (? – 19 2 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
314. Kandemir Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Yusuf (1297/1879 – 14 6 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
315. Hac› Ömer Oğullar›ndan Mustafa Oğlu Er Yusuf (1307/1889 – 13 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
316. Kad› Oğullar›ndan Muhsin Oğlu Er Zekeriya 1299/1881 – 20 5 1915) Karakilise Muharebesinde Şehit oldu.
317. ‹brahim Oğlu Er Zülfikar (1308/1890 – 26 3 1915) Domuzderesi’nde Şehit oldu.
318. Bünyanl› Bölükbaş Oğullar›ndan Ali Oğlu Er Abdullah (1303/1884 – 25 2 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
319. Bünyanl› Seyfi Ali Oğlu Er Abdullah (1308/1890 – 6 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
320. Bünyanl› Mehmet Oğlu Er Ahmet (1299/1881 – 25 2 1915) Kirte’de Şehit oldu.
321. Bünyanl› Habip Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Ahmet (1302/1884 – 25 5 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
322. Bünyanl› Bölük Baş› Oğullar›ndan Mustafa Oğlu Er Ahmet (1308/1890 – 12 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
323. Bünyanl› Bölükbaş Oğullar›ndan Mustafa Oğlu Er Ahmet 1299/1881- 12 10 1915) Asmadere Muharebesinde Şehit
oldu.
324. Bünyanl› Osman Oğlu Er Ali (1296/1878 – 27 2 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
325. Bünyanl› Seyit Ahmet Oğlu Er Ali (1308/1890 – 10 8 1915) 15.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
326. Bünyanl› Ahmet Oğlu Er Durmuş (1300/1882 – 17 4 1915) Kerevizdere’de Şehit oldu.
327. Bünyanl› Bekir Lakapl› Mustafa Oğlu Er Durmuş (1303/1884 – ? 5 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
328. Bünyanl› ‹brahim Oğlu Er Hac› Haf›z (? – 21 3 1915) Şimal Grubu Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
329. Bünyanl›Türkmen Lakapl› Salibli Oğlu Er Hac› Mehmet (1299/1881 – 3 11 1915) Gelibolu Muharebesinde Şehit oldu.
330. Bünyanl› Bekirefendi Oğullar›ndan Şevki Oğlu Er Hac› Mehmet (1309/1891 – ? ? 1915) Çanakkale’de Şehit oldu.
331. Bünyanl› Çelebi Oğullar›ndan Süleyman Oğlu Er Hamdi (1308/1890 – 10 3 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
332. Bünyanl› Şaban Oğullar›ndan Ahmet Oğlu Er Haşim (1303/1884 – 25 2 1915) süngü hücumunda Şehit oldu.
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333. Bünyanl› Mustafa Oğlu Er Hüseyin (1298/1880 – 3 9 1915) Meydan Harbinde Sarg› Merkezinde Şehit oldu.
334. Bünyanl› ‹brahim Oğlu Er ‹brahim (1305/1887 – 27 2 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
335. Bünyanl› Tiryaki Lakapl› Hasan Oğlu Er ‹smail (1302/1884- 8 10 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
336. Bünyanl› Çolak Lakapl› Himmet Oğlu Er ‹smail (1299/1881 – 29 5 1915) Şehit oldu.
337. Bünyanl› Serban Lakapl› Salih Oğlu Er Mahmut Ahmet (1301/1884 – 10 10 1915) Meydan-› Harpte Şehit oldu.
338. Bünyanl› Şarl› Lakapl› Hüseyin Oğlu Er Mehdi (1301/1884 – 22 7 1915) Anafartalar’da Şehit oldu.
339. Bünyanl› Kara Bekir Oğullar›ndan Ahmet Oğlu Er Mehmet (1295/1877 – 7 6 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit
oldu.
340. Bünyanl› Çalap Lakapl› Ahmet Oğlu Er Mehmet (1299/1881 – 25 5 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
341. Bünyanl› Ağça Lakapl› Hasan Oğlu Er Mehmet (1299/1881 – 25 5 1915) Meydan-› Harpte Şehit oldu.
342. Bünyanl› Hac› Ömer Lakapl› Mahmut Oğlu Er Mehmet (1309/1891 – 7 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
343. Bünyanl› Mehmet Oğlu Er Mehmet (1301/1884 – 27 6 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
344. Bünyanl› M›s›rl› Lakapl› Mehmet Oğlu Er Mehmet (1304/1886 – 23 4 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
345. Bünyanl› Kethüda Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Mehmet (1295/1877 – 8 4 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
346. Bünyanl› Balc› Oğullar›ndan Durdu Mehmet Oğlu Er Muhsin (1305/1887 – 21 2 1915) Meydan-› Harpte Şehit oldu.
347. Bünyanl› Ali Oğlu Er Mustafa (1308/1890 – 15 12 1915) Mekteb-i Harbiye Hastahanesinde Şehit oldu.
348. Bünyanl› Koçak Lakapl› Ali Oğlu Er Mustafa (1298/1880 – 23 2 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
349. Bünyanl› Köşker Oğullar›ndan Musa Oğlu Er Mustafa (1295/1877 – 13 11 1915) Hastahanede Şehit oldu.
350. Bünyanl› Osman Oğlu Er Mustafa (1299/1881 – 31 6 1915) Kirte’de Şehit oldu.
351. Bünyanl› Hafit Oğullar›ndan Osman Oğlu Er Mustafa (1301/1884 – 9 6 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
352. Bünyanl› Aş›k Oğullar›ndan Abdullah Oğlu Er Mükremin (1299/1881 – 22 3 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
353. Bünyanl› Süleyman Oğlu Er Numan (1309/1891 – 4 11 1915) Mekteb-i Harbiye Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
354. Bünyanl› Topaç Lakapl› Emin Oğlu Er Osman (1299/1881 – 23 3 1915) Soğanl›dere Muharebesinde Şehit oldu.
355. Bünyanl› Halil Oğlu Er Osman (1296/1878 – 30 5 1915) Şahintepe’de Şehit oldu.
356. Bünyanl› Bekir Çelebi Oğullar›ndan ‹smail Oğlu Er Osman (1296/1878 – 33 5 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
357. Bünyanl› Kara Ali Oğullar›ndan Mustafa Oğlu Er Salahattin (1304/1886 – 26 3 1915) 15.F›rka S›hhiye Bölüğünde
Şehit oldu.
358. Bünyanl› Mustafa Oğlu Er Süleyman (1307/1889 – 22 5 1915) Çanakkale’de Şehit oldu.
359. Bünyanl› Bağc› Oğullar›ndan Sad›k Oğlu Er Şehrettin (1307/1889 – 8 9 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
360. Develili Tekkenişin Oğullar›ndan Emrullah Oğlu Er Abdulhalim (1290/1873 – 30 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
361. Develili Ahmetpaşa Oğullar›ndan Hac› ‹brahim Oğlu Abdulkadir (1291/1874 – ? 8 1915) Şehit oldu.
362. Develili Yakup Lakapl› Ali Oğlu Er Abdulkadir (1307/1889 – 12 2 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
363. Develili Yahya Oğullar›ndan Emrullah Oğlu Er Abdulkadir (1301/1884 – 1 3 1915) Şehit oldu.
364. Develili Uzun Oğullar›ndan Hüseyin Oğlu Er Abdulkadir (1288/1871 – 21 2 1915) Kerevizdere’de Şehit oldu.
365. Develili Ömer Oğlu Er Abdulkadir (26? – 3 5 1915) 18.Kolordu 52.F›rka S›hhiye Bölüğünde Şehit oldu.
366. Develili Emin Oğlu Er Abdullah (1299/1881 – 3 7 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
367. Develili Uzun Oğullar›ndan ‹brahim Oğlu Er Abdullah (1294/1876 – 8 7 1915) Bahriye Merkez Hastahanesinde Şehit oldu.
368. Develili Develizade Oğullar›ndan Ömer Oğlu Başçavuş Ahmet (1299/1881 – 14 6 1915) Anafartalar Muharebesinde
Şehit oldu.
369. Develili Mahmut Efendi Oğullar›ndan Ali Oğlu Er Ahmet (1308/1890- 21 2 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
370. Develili Bekir Oğlu Er Ahmet (1295/1877 – 28 8 1915) Akbaş Nakliyat Hastahanesinde Şehit oldu.
371. Develili Yakup Oğullar›ndan Bekir Oğlu Er Ahmet (1298/1880 – 8 5 1915) Çifte Havzalar’da Şehit oldu.
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372. Develili Ali Oğullar›ndan Bekir Oğlu Er Ahmet (1295/1877 – 28 8 1915) Akbaş Hastahanesinde Şehit oldu.
373. Develili Hatip Oğullar›ndan Duran Oğlu Er Ahmet (1305/1887 – 11 6 1915) Şehit oldu.
374. Develili Hac› Oğlu Er Ahmet (1295/1877 – 26 6 1915) Akbaş Nakliyat Hastahanesinde Şehit oldu.
375. Develili Hac› Bekir Oğlu Er Ahmet (? – 28 8 1915) Akbaş Hastahanesinde Şehit oldu.
376. Develili Mehmetağa Oğullar›ndan Halit Oğlu Er Ahmet (1295/1877 – 23 3 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
377. Develili Abdulvahap Oğullar›ndan Hasan Oğlu Er Ahmet (1303/1884 – 21 2 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
378. Develili Hasan Oğlu Er Ahmet (1292/1875 – 2 3 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
379. Develili Abdulvahap Oğullar›ndan Hasan Oğlu Er Ahmet (1304/1886 – 21 2 1915) Soğanl› Dere’de Şehit oldu.
380. Develili Gedik Oğullar›ndan Hüseyin Oğlu Er Ahmet (1292/1875 – 18 2 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
381. Develili Mahmut Oğlu Er Ahmet (1308/1890 – 18 2 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
382. Develili Mehmet Oğlu Er Ahmet (1305/1887 – 24 6 1915) Hilal-i Ahmer T›p Fakültesi Hastahanesinde Şehit oldu.
383. Develil Yakup Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Ahmet (1309/1891 – 9 9 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
384. Develili Evli Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Ahmet (1300/1882 – 29 4 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
385. Develili Yakup Oğlu Er Ahmet (1298/1880 – 25 5 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
386. Develili Koca Hamdi Oğullar›ndan Yusuf Oğlu Er Ahmet (1298/1880 – 17 6 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit
oldu.
387. Develili Ali Oğlu Er Ali (1295/1877 – 6 9 1915) Sevk Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
388. Develili Ethem Oğlu Er Ali (1297/1879 – 21 4 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
389. Develili Mant› Oğullar›ndan Hac› Hüseyin Oğlu Er Ali (1299/1881 – 25 9 1915) Kirte’de Şehit oldu.
390. Develili Kerim Oğullar›ndan Hasan Oğlu Er Ali (1293/1875 – 8 8 1915) Hilal-i Ahmer Beyoğlu Hastahanesinde Şehit
oldu.
391. Develili Kad› Oğullar›ndan Hasan Oğlu Er Ali (1304/1886 – 25 5 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
392. Develili Hasan Hüseyin Oğlu Er Ali (1306/1888 – 4 5 1915) Cenup Grubu Sevk Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
393. Develili ‹biş Oğlu Er Ali (? – 25 6 1915) 5.Kolordu’ya Mensup 3.F›rka S›hhiye Bölüğünde Şehit oldu.
394. Develili Kara Hasan Oğullar›ndan ‹brahim Oğlu Er Ali (1299/1881 – ?) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
395. Develili Hac› Mahmut Lakapl› Mahmut Oğlu Er Ali (1297/1879 – ? 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu
396. Develili Seyit Oğullar›ndan Mehmet Ali Oğlu Er Ali (1295/1877 – 22 6 1915) Kanl› Harpte Şehit oldu.
397. Develili Selli Ömer Oğullar›ndan Mehmet Ali Oğlu Er Ali (1299/1881 – 23 6 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit
oldu.
398. Develili Gök Oğullar›ndan Mustafa Oğlu Er Ali (1303/1884 – 6 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
399. Develili Veli Oğlu Er Ali (1305/1887 – 17 1 1915) 5.Kolordu Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
400. Develili Emir Oğullar›ndan ‹brahim Oğlu Er Battal (1297/1879 – ?) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
401. Develili Bekir Oğlu Er Bekir (1301/1884 – 15 4 1915) S›ğ›ndere Muharebesinde Şehit oldu.
402. Develili Hac› Bekir Efendi Lakapl› Halil Oğlu Er Bekir (1298/1880 – 5 3 1915) Merkeztepe’de Şehit oldu.
403. Develili Hasan Oğlu Er Bekir (? – 25 2 1915) Mahalli Harpde süngü hücumunda Şehit oldu.
404. Develili ‹brahim Oğlu Er Bekir (1295/1877 – 8 9 1915) Sevk Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
405. Develili Delib Oğullar›ndan Salih Oğlu Er Bekir (1302/1884 – 21 2 1915) Soğanl›dere Muharebesinde Şehit oldu.
406. Develili Mehmet Oğlu Er Burhan (?- 21 9 1915) Akbaş Nakliyat Hastahanesinde Şehit oldu.
407. Develili Ahmet Oğlu Er Cafer (1298/1880 – 8 5 1915) Bombatepesi’nde Şehit oldu.
408. Develili Ali Oğlu Er Cafer (1307/1889 – 30 3 1915) Maltepe Hastanesinde Şehit oldu.
409. Develili ‹smail Baş Oğullar›ndan Mustafa Oğlu Er Derviş (1297/1879 – 23 3 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
410. Develili Ali Oğlu Er Durmuş (1303/1884 – 6 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
411. Develili Ali Oğlu Er Durmuş (1298/1880 – 14 6 1915) Şimal Grubu Ağ›r Mecruhin 1.Seyyar Hastahanesinde Şehit
oldu.
412. Develili Aziz Oğlu Er Durmuş (1302/1884 – 25 5 1915) Kirte’de Şehit oldu.
413. Develili Hac› Mustafa Oğlu Er Durmuş (1298/1880 – 3 4 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
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414. Develili Solak Oğullar›ndan Osman Oğlu Er Durmuş (1298/1880 – 3 4 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
415. Develili Çolak Oğullar›ndan Osman Oğlu Çavuş Durmuş Ali (1299/1881 – 3 4 1915) Seddülbahir Muharebesinde
Şehit oldu.
416. Develili Yaşma Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Emin (1297/1879 – 7 6 1915) 5.F›rka 4.Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
417. Develili Mehmet Oğlu Er Feyzullah (1295/1877 – 2 4 1915) Şimal Grubu Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
418. Develili Şaban Oğlu Er Hac› Ali (1296/1878 – 18 6 1915) Haydarpaşa Hastahanesinde Şehit oldu.
419. Develili Halil Oğlu Er Hac› Hüseyin (1290/1873 – 4 10 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
420. Develili Ömer Ağa Oğullar›ndan Feyzullah Oğlu Er Hac› ‹brahim (1308/1890 – 30 91915) Feriköy Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
421. Develili Gözüküçük Oğullar›ndan Muhsin Oğlu Er Haf›z Ali (1306/1888 – 13 9 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
422. Develili Ebil Oğullar›ndan Hüseyin Oğlu Er Haf›z Boşu (1297/1879 – 30 6 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
423. Develili Ali Oğlu Er Halil (1309/1891 – 9 9 1915) 11.F›rka Cenup Grubu Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
424. Develili Mehmet Oğlu Er Halil (1304/1886 – 21 7 1915) 11.Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
425. Develili Mustafa Oğlu Er Halil (1307/1889 – 17 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
426. Develili Osman Oğlu Er Halil (1298/1880 – 25 2 1915) Kirte’de Şehit oldu.
427. Develili Seyit Lakapl› Recep Oğlu Er Halil (1304/1886 – 15 4 1915) S›ğ›ndere’de Şehit oldu.
428. Develili Hac›mehmet Lakapl› Seyit Oğlu Er Halil (1302/1884 – 9 9 1915) 11.Sevk Mecruhin Hastahanesinde Şehit
oldu.
429. Develili Hüseyin Oğlu Onbaş› Halil (1309/1891 – 25 6 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
430. Develili Emrullah Oğlu Er Halim (1295/1877 – ? 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
431. Develili Durmuş Lakapl› ‹brahim Oğlu Er Halit (1293/1875 – 26 5 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
432. Develili Ali Oğlu Er Hamza (1303/1884 – 6 3 1915) Merkeztepe’de Şehit oldu.
433. Develili Ali Oğlu Er Hasan (1302/1884 – 25 5 1915) Kirte’de Şehit oldu.
434. Develili Aşlamal› lakapl› Durmuş Oğlu Er Hasan (1295/1877 – 25 5 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
435. Develili ‹sakahya Oğullar›ndan Hasan Oğlu Er Hasan (1307/1889 – 10 6 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
436. Develili Mazlum Oğlu lakapl› Hüseyin Oğlu Er Hasan (1308/1890 – 3 4 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
437. Develili Bozdoğanl› Oğullar›ndan ‹brahim Oğlu Er Hasan (1297/1879 – 26 6 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit
oldu.
438. Develili Mehmet Oğlu Er Hasan (1296/1878 – 30 4 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
439. Develili Mustafa Oğlu Er Hasan (? – 19 4 1915) Tiryanda Fil Çiftliğinde Şehit oldu.
440. Develili Mustafa Oğlu Er Hasan (1304/1886 – 10 7 1915) 11.Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
441. Develili Sait Oğlu Er Hasan (1295/1877 – 17 10 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
442. Develili Ahmet Oğlu Er Hüseyin (1307/1889 – 16 6 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
443. Develili Ali Oğlu Er Hüseyin (? – 10 6 1915) Cenup Grubu Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
444. Develili Abidin Oğullar›ndan Halil Oğlu Er Hüseyin (1290/1873 – 4 10 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
445. Develili Hasan Oğlu Er Hüseyin (1296/1878 – 11 5 1915) Süngü Bay›r› Muharebesinde Şehit oldu.
446. Develili Hasan Oğlu Er Hüseyin (1293/1875 – 16 9 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
447. Develili Bozdoğanl› Lakapl› ‹brahim Oğlu Er Hüseyin (1297/1879 – 3 4 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
448. Develili ‹brahim Oğlu Er Hüseyin (? – 30 8 1915) Gümüşsuyu Hastahanesinde Şehit oldu.
449. Develili Mehmet Oğlu Er Hüseyin (1298/1880 – 25 5 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
450. Develili Gök Hasan Oğullar›ndan Ömer Oğlu Er Hüseyin (?- 4 7 1915) Şahin M›nt›kas›’nda Şehit oldu.
451. Develili Süleyman Oğlu Er Hüseyin (1304/1886 – 25 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
452. Develili Demirci Oğullar›ndan Yusuf Oğlu Er Hüseyin (1296/1878 – 17 4 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
453. Develili Hasan Oğlu ‹brahim (1303/1884 – 20 8 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
454. Develili Hüseyin Oğlu ‹brahim (1297/1879 – 8 7 1915) Şehit oldu.
455. Develili Ahmet Oğlu Er ‹brahim (1289/1872 – 7 10 1915) Feriköy Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
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456. Develili Kara Ahmet Oğullar›ndan Ali Oğlu Er ‹brahim (1307/1889 – 27 6 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
457. Develili Ali Oğlu Er ‹brahim (? – 30 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
458. Develili Mehmet Oğlu Er ‹brahim (?- 27 5 1915) Cenup Grubu Sevk Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
459. Develili Çolak Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er ‹brahim (1309/1891 – 13 12 1914) Seddülbahir Muharebesinde Şehit
oldu.
460. Develili Süleyman Oğlu Er ‹brahim (1299/1881 – 12 7 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
461. Develili Veli Oğlu Onbaş› ‹brahim (1308/1890 – 11 10 1915) Kirte’de 5.M›nt›kada Şehit oldu.
462. Develili Bayrakdar Oğullar›ndan Er ‹brahim Niyazi (1307/1889 – 30 4 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
463. Develili Hatip Oğullar›ndan Yusuf Oğlu Çavuş ‹smail (1296/1878 – 6 5 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
464. Develili Köse Oğullar›ndan Bektaş Oğlu Er ‹smail (1296/1878 – 11 10 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
465. Develili Durmuş Oğlu Er ‹smail (1291/1874 – 2 6 1915) Akbaş Hastahanesinde Şehit oldu.
466. Develili Babuh Oğullar›ndan Hasan Hüseyin Oğlu Er ‹smail (? – 13 7 1915) Şahintepe M›nt›kas›nda Şehit oldu.
467. Develili Mehmet Oğlu Er ‹smail (1297/1879 – 5 5 1915) Cenup Grubu Sevk Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
468. Develili Gaz Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er ‹smail (1304/1886 – 17 6 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
469. Develili Çand›r Oğullar›ndan Osman Oğlu Er ‹smail (1301/1884 – 25 5 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
470. Develili Şakir Oğlu Er ‹smail (1306/1888 – 28 6 1915) 11.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
471. Develili Dursuncu Oğullar›ndan Ahmet Oğlu Er Kadir (1294/1876 – 20 3 1916) Galatasaray Harp Hastahanesinde
Şehit oldu.
472. Develili Hüseyin Oğlu Er Kadir (1288/1871 – 28 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
473. Develili Kerim Oğlu Er Kerim (1308/1890 – 20 1 1916) Beyoğlu Hastahanesinde Şehit oldu.
474. Develili Ahmet Oğlu Er Mahmut (?- 1 6 1915) Cenup Grubu Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
475. Develili Kadir Oğlu Er Mahmut (1304/1886 – 4 9 1915) Gümüşsuyu Hastahanesinde Şehit oldu.
476. Develili Mehmet Oğlu Er Mahmut (1304/1886 -1 6 1915) Kirte’de Şehit oldu.
477. Develili Kocakahya Oğullar›ndan Ahmet Oğlu Er Mehmet (?- 29 4 1915) Seddülbahir Muharebesi’nde Şehit oldu.
478. Develili Ali Oğlu Er Mehmet (1307/1889 – 16 4 1915) Seddülbahir Muharebesi’nde Şehit oldu.
479. Develili Ali Oğlu Er Mehmet (1295/1877 – 25 2 1915) Kirte’de Şehit oldu.
480. Devlili Köşker Oğullar›ndan Ali Oğlu Er Mehmet (1297/1879 – 25 2 1915) Kirte’de Şehit oldu.
481. Develili Hasan Kahya Oğullar›ndan Ali Oğlu Er Mehmet (1307/1889 – 5 3 1915) Şehit oldu.
482. Develili Molla Dereli Lakapl› Arif Oğlu Er Mehmet (1305/1887 – 5 11 1915) Çapa Mecruhin Hastahanesinde Şehit
oldu.
483. Develili Bekir Oğlu Er Mehmet (1295/1877 – 11 9 1915) Kireç Tepe’de Şehit oldu.
484. Develili Durmuş Oğlu Er Mehmet (1294/1876 – 8 8 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
485. Develili Emin Oğlu Er Mehmet (1295/1877 – 6 8 1915) Mekteb-i Harbiye Hastahanesinde Şehit oldu.
486. Develili Hac› Halil Oğullar›ndan Halil Oğlu Er Mehmet (1298/1880 – 15 3 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
487. Develili Hasan Oğlu Er Mehmet (1296/1878 – 16 6 1915) Asmadere de Şehit oldu.
488. Develili Dede Oğullar›ndan Hüseyin Oğlu Er Mehmet (1297/1879 – 6 3 1915) Merkeztepe’de Şehit oldu.
489. Develili ‹smail Oğlu Er Mehmet (1306/1888 – 10 6 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
490. Develili Mahmut Oğlu Er Mehmet (1295/1877 -17 7 1915) 11.Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
491. Develili Mehmet Oğlu Er Mehmet (1297/1879 – 25 2 1915) Kirte’de Şehit oldu.
492. Develili Mustafa Oğlu Er Mehmet (? – 27 5 1915) 5.Kolordu’ya Mensup 3.F›rka S›hhiye Bölüğünde Şehit oldu.
493. Develili Saraç Lakapl› Mustafa Oğlu Er Mehmet (1290/1873 – 12 6 1915) Kanl›tepe’de Şehit oldu.
494. Develili Ömer Oğlu Er Mehmet (1301/1884 – 17 4 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
495. Develili Sak›z Lakapl› Ömer Oğlu Er Mehmet (1308/1890 – 5 3 1915) Merkeztepe’de Şehit oldu.
496. Develili Ömer Oğlu Er Mehmet (1303/1884 – 26 5 1915) Tekirdağ Hastanesinde Şehit oldu.
497. Develili Recep Oğlu Er Mehmet (1307/1889 – 9 9 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
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498. Develili Salih Oğlu Er Mehmet (1295/1877 – 8 3 1915) süngü hücumunda Şehit oldu.
499. Develili Çal›k Oğullar›ndan Süleyman Kahya Oğlu Er Mehmet (1305/1887 – 6 5 1915) Karakaş Tepelerde Şehit oldu.
500. Develili Çullu Oğullar›ndan Yusuf Oğlu Er Mehmet (1301/1884 – 25 2 1915) Şehit oldu.
501. Develili Ahmet Oğlu Er Mehmet Ali (1300/1882 – 22 4 1915) Triyandafil Çiftliğinde Şehit oldu.
502. Develili Bekir Oğlu Er Mehmet R›fat (1296/1878 – 10 9 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
503. Develili Hüseyin Kahya lakapl› Ali Oğlu Er Mevlüt (1307/1889 – 5 3 1915) Merkeztepe’de Şehit oldu.
504. Develili Kağ›dc› Oğullar›ndan Hasan Oğlu Er Mevlüt (1295/1877 – 14 3 1915) Gelibolu Hastahanesinde Şehit oldu.
505. Develili Mikdad Oğullar›ndan Hac› Yusuf Oğlu Mikdat (1294/1876 – ? 7 1915) Şehit oldu.
506. Develili Zeynel Oğlu Er Muhsin (1300/1882 – 10 6 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
507. Develili Hasan Hüseyin Oğlu Er Musa (1298/1880 – 11 7 1915) Cenup Grubu Sevk Mecruhin Hastahanesinde Şehit
oldu.
508. Develili Hasan Ağa Oğullar›ndan Ali Oğlu Çavuş Mustafa (1304/1886 – 6 5 1915) Karakaş Tepelerde Şehit oldu.
509. Develili Abdullah Oğlu Er Mustafa (1305/1887 – 28 5 1915) Cenup Grubu Sevk Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
510. Develili Ali Oğlu Er Mustafa (?- 30 5 1915) Cenup Grubu Sevk Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
511. Develili Kazma Oğullar›ndan ‹smail Oğlu Er Mustafa (1291/1874 – 26 5 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
512. Develili Musa Oğlu Er Mustafa (1303/1884 – 6 3 1915) Merkeztepe’de Şehit oldu.
513. Develili Kabakulak Oğullar›ndan Musa Oğlu Er Mustafa 1303/1884 – 5 3 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
514. Develili Sait Oğlu Er Mustafa (1297/1879 – 3 6 1915) Cesaret Tepesi’nde Şehit oldu.
515. Develili Yusuf Ali Oğlu Er Mustafa (1287/1870 – 6 3 1915)
516. Develili Aş›k Oğullar›ndan Yusuf Oğlu Onbaş› Mustafa (1307/1889 – 16 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit
oldu.
517. Develili Beye Bayrakdar Oğullar›ndan Er Niyazi (1307/1889 – 30 4 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
518. Develili Abdurrahman Oğlu Er Osman (?- 25 8 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
519. Develili Ali Oğlu Er Osman (1307/1889 – 19 9 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
520. Develili Aş›k Oğullar›ndan Ali Oğlu Er Osman (1302/1884 – 19 9 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
521. Develili Abdi Oğullar›ndan Hac› Mehmet Oğlu Er Osman (1305/1887 – 10 6 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit
oldu.
522. Develili Hac› Osman Oğlu Er Osman (1306/1888 – 15 6 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
523. Develili Mehmet Oğlu Er Osman (1309/1891 – ? 3 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
524. Develili Güdekoca Oğullar›ndan Mustafa Oğlu Er Osman (1297/1879 – 14 6 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit
oldu.
525. Develili Nebi Oğlu Er Osman (1301/1884 – 6 3 1915) Hilal-i Ahmer T›p Fakültesi Hastahanesinde Şehit oldu.
526. Develili Deli Oğullar›ndan Nebi Oğlu Er Osman (1300/1882 – 5 6 1915) Şahin Dere’de Şehit oldu.
527. Develili Osman Oğlu Er Osman (1308/1890 – 22 3 1915) S›ğ›ndere’de Şehit oldu.
528. Develili Salih Oğlu Er Osman (1301/1884 – 23 4 1915) Bahriye Merkez Hastahanesinde Şehit oldu.
529. Develili Yakup Oğlu Er Osman (1296/1878 25 5 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
530. Develili Abdulkadir Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Ömer (1295/1877 – 1 9 1915) Mehmet Çavuş Siperleri Muharebesi’nde Şehit oldu.
531. Develili Çayc› Oğlu Lakapl› Mehmet Oğlu Er Ömer (1308/1890 – 4 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
532. Develili Murtaza Oğullar›ndan Sad›k Oğlu Er Raşit (1309/1891 – 5 7 1915) Soğanl› Dere’de Şehit oldu.
533. Develili Halit Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er R›fat (1308/1890 – 13 2 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
534. Develili Katibzade Lakapl› Salih Oğlu Onbaş› Sabri (1305/1887 – 5 3 1915) Merkeztepe’de Şehit oldu.
535. Develili Mustafa Oğlu Er Sad›k (1305/1887 – 18 6 1915) Tekirdağ Mecruhin Hastanesinde Şehit oldu.
536. Develili Ahmet Oğlu Er Salih (1303/1884 – 28 4 1915) Kanl›dere’de Şehit oldu.
537. Develili Zekat Oğullar›ndan Ahmet Oğlu Er Salih (1303/1884 – 27 4 1915) Kanl›dere’de Şehit oldu.
538. Develili Topalhasan Oğullar›ndan Durmuş Oğlu Er Salih (1295/1877 – 25 2 1915) Kanl›dere’de Şehit oldu.
539. Develili Topal Ali Oğullar›ndan ‹brahim Oğlu Er Salih (1293/1875 – 8 8 1915) Mehmet Çavuş Siperleri Muharebe-
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si’nde Şehit oldu.
540. Develili Çile Oğullar›ndan Salih Efendi Oğlu Er Salih (1305/1887 – 5 7 1915) Merkez Tepe Muharebesinde Şehit oldu.
541. Develili Karakebidli Oğullar›ndan Seyit Oğlu Er Salih (1301/1884 – 5 3 1915) Merkeztepe’de Şehit oldu.
542. Develili Hamza Oğlu Er Samur (1303/1884 – 25 5 1915) Kirte’de Şehit oldu.
543. Develili Ali Oğlu Er Süleyman (? – 10 5 1915) Haydarpaşa Hastahanesinde Şehit oldu.
544. Develili ‹smail Oğlu Er Süleyman (?- 4 6 1915) 16.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
545. Develili Kör Halit Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Süleyman (1304/1886 – 18 2 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit
oldu.
546. Develili Ağca Oğullar›ndan Yusuf Oğlu Er Süleyman (1301/1884 – ?) Soğanl› Dere’de Şehit oldu.
547. Develili Ağca Oğullar›ndan Yusuf Oğlu Er Süleyman (1300/1882 – 27 2 1915) Soğanl› Dere’de Şehit oldu.
548. Develili Mustafa Oğlu Er Şaban (1295/1877 – 21 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
549. Develili Osman Oğlu Er Şaban (1307/1889 – 25 5 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
550. Develili Kaba Sakal Oğullar›ndan Hüseyin Oğlu Er Şükrü (1303/1884 – 30 4 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit
oldu.
551. Develili Mandkemali Oğullar›ndan Ahmet Oğlu Er Tayyar (1304/1886 – 25 5 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
552. Develili Ağr›s Oğullar›ndan Samur Oğlu Er Turan (1299/1881 – 8 5 1915) Çifte Havzalar’da Şehit oldu.
553. Develili ‹biş Oğlu Er Vahit (1306/1888 – 20 3 1915) 5.Kolordu’ya Mensup 3.F›rka S›hhiye Bölüğünde Şehit oldu.
554. Develili Kör Kahya Habil Oğlu Er Veli (1301/1884 – 6 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
555. Develili Battal Hüseyin Oğullar›ndan Hasan Oğlu Er Yakup (1300/1882 – ? 3 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
556. Develili Ahmet Oğlu Er Yusuf (1296/1878 – 14 6 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
557. Develili Hac› Oğlu Er Yusuf (1296/1878 – 5 6 1915) Erdek Menzil Hastahanesinde Şehit oldu.
558. Develili Mustafa Oğlu Er Yusuf (1298/1880 – 6 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
559. Develili Abdullah Oğullar›ndan Mustafa Oğlu Er Yusuf (1300/1882 – 30 2 1915) Meydan-› Harpte Şehit oldu.
560. Develili Yusuf Oğlu Er Yusuf (1297/1879 – 22 6 1915) 11.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
561. Develili Küçük Hüseyin Oğullar›ndan Yusuf Oğlu Er Yusuf (1297/1879 – 10 6 1915) Anafartalar Muharebesinde
Şehit oldu.
562. Felahiyeli Murtaza Oğullar›ndan Ali Oğlu Er Mehmet (1299/1881 – 28 5 1915) Kanl›dere’de Şehit oldu.
563. Felahiyeli Ömer Oğlu Çavuş Osman (1295/1877 – 14 6 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
564. Felahiyeli Emin Oğlu Er Osman (1309/1891 – 8 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
565. Hac›larl› Ahmet Oğlu Er Ahmet (1308/1890 – 22 4 1915) Triyandafil Çiftliğinde Şehit oldu.
566. Hac›larl› Mustafa Oğlu Er Ahmet (1307/1889 – 28 4 1915) Ağadere’de 11.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
567. Hac›larl› Süleyman Oğlu Er Hamdi 1303/1884 – 25 5 1915) Kirte’de Şehit oldu.
568. Hac›larl› ‹brahim Oğlu Er ‹brahim (1296/1878 – 4 8 1915) Akbaş Nakliyat Hastahanesinde Şehit oldu.
569. Hac›larl› ‹smail Oğlu Er ‹smail (1308/1890 – 15 4 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
570. Hac›larl› ‹smail Oğlu Er ‹smail (1303/1884- 10 12 1915) Taşk›şla Hastahanesinde Şehit oldu.
571. Hac›larl› Mustafa Oğlu Er Mustafa (1306/1888 – 26 2 1915) Gülhane Hastahanesinde Şehit oldu.
572. Hac›larl› Osman Oğlu Mustafa (1299/1881 – 25 5 1915) Kirte’de Şehit oldu.
573. ‹ncesulu Çelebi Lakapl› Mustafa Oğlu Onbaş› Abdurrahman 1307/1889 – 4 3 1915) Seddülbahir Muharebesinde
Şehit oldu.
574. ‹ncesulu Bekir Oğlu Er Ahmet (1294/1876 – 9 7 1915) Mekteb-i Harbiye Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
575. ‹ncesulu Kezekçi Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Ali (1304/1886 – 10 6 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
576. ‹ncesulu Abdal Oğullar›ndan Mustafa Oğlu Er Ali (?- 30 6 1915) Cenup Grubu Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit
oldu.
577. ‹ncesulu Halil Oğlu Er Bekir (1305/1887 – 20 3 1915) Ağadere’de 11.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
578. ‹ncesulu Yusuf Oğlu Teğmen Esat (1298/1880 – 28 4 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
579. ‹ncesulu Sükünkeleş Oğullar›ndan Ahmet Oğlu Er Halil (1304/1886 – 25 5 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
580. ‹ncesulu Baki Oğullar›ndan Osman Oğlu Er Hasan (1296/1878 – 18 9 1915) Kireç Tepe’de Şehit oldu.
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581. ‹ncesulu Kolagözü K›rm›z› Oğullar›ndan Durmuş Oğlu Er Hasan Hüseyin (?- 26 5 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
582. ‹ncesulu Ömer Oğlu Er Hasan Hüseyin (1299/1881 – 18 3 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
583. ‹ncesulu Hasanömer Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Mustafa (1308/1890 – 15 9 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
584. ‹ncesulu Mehmet Oğlu Er Osman (1304/1886 – 29 9 1915) Davutpaşa Hastahanesinde Şehit oldu.
585. ‹ncesulu Bektaş Oğullar›ndan Mustafa Oğlu Ömer (1286/1869 – 28 6 1915) Kerevizdere Muharebesinde Şehit oldu.
586. ‹ncesulu Mustafa Oğlu Er Recep (1307/1889 – 10 4 1915) Kerevizdere Muharebesinde Şehit oldu.
587. ‹ncesulu Mehmet Oğlu Er Sait (1298/1880 – 30 4 1915) Gülhane Tebabet-i Askeriye Nazifan Mektede Şehit oldu.
588. ‹ncesulu Osman Oğlu Er Şakir (1295/1877 – 6 7 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
589. Kocasinan ilçesinden Ali Oğlu Er Ahmet (1309/1891 – 24 8 1915) Hilal-i Ahmer Taksim Hastahanesinde Şehit oldu.
590. Kocasinan ilçesinden Salih Oğlu Er Ahmet (1301/1884 – 9 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
591. Kocasinan ilçesinden Yunus Oğlu Er Ahmet (1296/1878 – 6 9 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
592. Kocasinan ilçesinden Kahya Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Arif (1303/1884 – 15 6 1915) Kerevizdere’de Şehit oldu.
593. Kocasinan ilçesinden Mehmet Oğlu Er Bekir (1306/1888 – 25 5 1915) Kirte’de Şehit oldu.
594. Kocasinan ilçesinden Ömer Oğlu Er Bekir (1298/1880 – 18 5 1915) Bal›k Tepede Şehit oldu.
595. Kocasinan ilçesinden Ali Baba Oğullar›ndan Ahmet Oğlu Er Çavuş (1304/1886 – 25 10 1915) Şehit oldu.
596. Kocasinan ilçesinden Mustafa Oğlu Çavuş Derviş (1296/1878 – 25 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
597. Kocasinan ilçesinden Bekir Oğlu Er Derviş 1303/1884 – 3 5 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
598. Kocasinan ilçesinden Mustafa Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Hac› Mehmet (1303/1884 – 30 8 1915) Kirte’de Şehit
oldu.
599. Kocasinan ilçesinden Ali Oğlu Er Halil (1304/1886 – 2 6 1915) Soğanl› Dere’de Şehit oldu.
600. Kocasinan ilçesinden Halil Oğlu Er Hasan (1309/1891 – 13 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
601. Kocasinan ilçesinden Mustafa Oğlu Er Hasan (1303/1884 – 21 2 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
602. Kocasinan ilçesinden Osman Oğlu Er Hasan (1309/1891 – 22 3 1915) Domuzderesi’nde Şehit oldu.
603. Kocasinan ilçesinden Mehmet Oğlu Er Hazim (1303/1884 – 7 9 1915) Kanl›dere’de Şehit oldu.
604. Kocasinan ilçesinden Abduddin Oğullar›ndan Osman Oğlu Er Hüseyin (1308/1890 – 28 3 1915) Domuzderesi’nde
Şehit oldu.
605. Kocasinan ilçesinden Ömer Oğlu Er Hüseyin (1308/1890 – 13 8 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
606. Kocasinan ilçesinden Ömer Oğlu Er Hüseyin (1299/1881 – 19 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
607. Kocasinan ilçesinden Hac› Mehmet Oğullar›ndan Sad›k Oğlu Er Hüseyin (1296/1878 – 5 3 1915) Soğanl› Dere’de
Şehit oldu.
608. Kocasinan ilçesinden Mehmet Oğlu Onbaş› Hüseyin (1299/1881 – 30 4 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
609. Kocasinan ilçesinden ‹brahim Oğlu Er ‹brahim (1301/1884 – 2 8 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
610. Kocasinan ilçesinden Ahmet Oğlu Er ‹smail (1301/1884 – 25 2 1915) Süngü Harbinde Şehit oldu.
611. Kocasinan ilçesinden Ahmet Oğlu Er ‹smail (1304/1886 – 25 2 1915) Şehit oldu.
612. Kocasinan ilçesinden Tiryaki Oğullar›ndan Hüseyin Oğlu Er ‹smail (1302/1884 – 10 6 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
613. Kocasinan ilçesinden Arap Oğullar›ndan Mehmet Rüstem Oğlu Er ‹smail (1296/1878 -27 61915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
614. Kocasinan ilçesinden Kel Mustafa Oğullar›ndan Abdullah Oğlu Er Mehmet (1298/1880 – 6 10 1915) Kirte’de 5.M›nt›kada Şehit oldu.
615. Kocasinan ilçesinden Akça Oğullar›ndan Hasan Oğlu Er Mehmet (1300/1882 – 25 5 1915) Kirte’de Şehit oldu.
616. Kocasinan ilçesinden Ömer Oğlu Er Mehmet (1296/1878 – 10 6 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
617. Kocasinan ilçesinden Selef Oğlu Er Mehmet (1300/1882 – 11 3 1915) Kirte’de Şehit oldu.
618. Kocasinan ilçesinden Mehmet Ali Oğlu Er Mustafa (1307/1889 – 25 5 1915) Gümüşsuyu Hastahanesinde Şehit oldu.
619. Kocasinan ilçesinden Hac› Osman Oğullar›ndan Hasan Oğlu Er Osman (1300/1882 – 27 5 1915) Kerevizdere’de Şehit
oldu.
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620. Kocasinan ilçesinden Hüseyin Oğlu Er Osman (1302/1884 – 23 11 1915) Validesultan Hastahanesinde Şehit oldu.
621. Kocasinan ilçesinden Hüseyin Oğlu Er Osman (?- 17 3 1915) Gülhane Hastahanesinde Şehit oldu.
622. Kocasinan ilçesinden Ahmet Oğlu Er Ömer (1304/1886 – 23 2 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
623. Kocasinan ilçesinden Keş Ahmet Lakapl› Ahmet Oğlu Er Ömer (1295/1877 – 1 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
624. Kocasinan ilçesinden Gams›z Oğullar›ndan ‹brahim Oğlu Er Ömer (1303/1884 – 28 3 1915) Domuzderesi’nde Şehit
oldu.
625. Kocasinan ilçesinden Mehmet Oğlu Er Ömer (1305/1887 – 22 3 1915) Kerevizdere’de Şehit oldu.
626. Kocasinan ilçesinden Halil Oğlu Er Rifat (?- 17 4 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
627. Kocasinan ilçesinden Davut Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er R›fat (1295/1877 – 5 3 1915) Merkeztepe’de Şehit oldu.
628. Kocasinan ilçesinden Hac› Osman Oğlu Er Sait (1296/1878 – 25 5 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
629. Kocasinan ilçesinden Şehri Oğullar›ndan Er Sükremi (1301/1884 – 31 10 1915) 51.F›rka Seyyar Hastahanesinde
Şehit oldu.
630. Kocasinan ilçesinden Arif Oğlu Er Süleyman (?- 6 4 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
631. Kocasinan ilçesinden Kulaks›z Oğullar›ndan Mustafa Oğlu Er Süleyman (1307/1889 – 14 10 1915) Kanl›dere’de
Şehit oldu.
632. Kocasinan ilçesinden Mehmet Oğlu Er Şakir (1297/1879 – 18 3 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
633. Kocasinan ilçesinden Ali Oğlu Er Şeyh Mehmet (1307/1889 – 19 6 1915) Yass›tepe’de Şehit oldu.
634. Kocasinan ilçesinden Haf›z Oğullar›ndan Ali Osman Oğlu Er Şükrü (1298/1880 – 10 6 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
635. Kocasinan ilçesinden Osman Oğlu Er Şükrü (1303/1884 – 11 6 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
636. Kocasinan ilçesinden Hamdi Oğlu Er Tevfik (1309/1891 – 22 8 1915) Mevki Müstahkem Kale-i Merkez Hastahanesinde Şehit oldu.
637. Kocasinan ilçesinden Süleyman Oğlu Er Veli (1294/1876 – 23 10 1915) Davutpaşa Hastahanesinde Şehit oldu.
638. Kocasinan ilçesinden Arif Oğlu Er Yusuf (?- 4 9 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
639. Melikgazi ‹lçesinden Mehmet Salih Oğlu Er Ahmet (1297/1879 – 20 9 1915) Yusufcuk Tepesi Muharebesinde Şehit
oldu.
640. Melikgazi ‹lçesinden Osman Oğlu Er Ali (1298/1880 – 19 5 1915)11.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
641. Melikgazi ‹lçesinden Ahmet Oğlu Er Hamdi (1302/1884 – 6 3 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
642. Melikgazi ‹lçesinden Abdullah Oğlu Er Hasan (1302/1884 – 6 3 1915) Merkeztepe’de Şehit oldu.
643. Melikgazi ‹lçesinde Ah Ak Oğullar›ndan Hamit Oğlu Er Hidayet (1305/1887 – 19 6 1915) Bahriye Merkez Hastahanesinde Şehit oldu.
644. Melikgazi ‹lçesinden Halil Oğlu Er ‹smail (1302/1884 – 22 4 1915) S›ğ›ndere’de Şehit oldu.
645. Melikgazi ‹lçesinden Musa Oğlu Er ‹smail (?- 5 11 1915) 15.F›rka Vekaleti Merkez Hastahanesinde Şehit oldu.
646. Melikgazi ‹lçesinden Mehmet Oğlu Er Mehmet (1301/1884 – 23 3 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
647. Melikgazi ‹lçesinden Mustafa Oğlu Er Mehmet (1310/1892 – 29 9 1915) Taşk›şla Hastahanesinde Şehit oldu.
648. Melikgazi ‹lçesinden Ömer Oğlu Er Mustafa (1309/1891 -18 4 1915) Gümüşsuyu Hastahanesinde Şehit oldu.
649. Melikgazi ‹lçesinden Hüseyin Oğlu Er Numan (1290/1873 -7 10 1915) Şarköy 5.Harp Hastahanesinde Şehit oldu.
650. Melikgazi ‹lçesinden Raşit Oğlu Er Osman (1297/1879 – 6 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
651. Melikgazi ‹lçesinde Nalbant Oğullar›ndan Musa Oğlu Er Recep (?- 22 10 1915) Kirte’de Şehit oldu.
652. Melikgazi ‹lçesinde Pare Oğullar›ndan Adil Oğlu Çavuş Reşit (1306/1888 – ?) Şehit oldu.
653. Melikgazi ‹lçesinden Hac› ‹smail Lakapl› Hac› Ali Oğlu Süleyman (1306/1888 – 18 7 1915) Soğanl› Dere’de Şehit oldu.
654. Melikgazi ‹lçesinden Mehmet Oğlu Er Tevfik (1295/1877 – 25 2 1915) Gülhane Hastanesinde Şehit oldu.
655. Melikgazi ‹lçesinden ‹brahim Oğlu Er Zülkarneyn (1308/1890 – 27 5 1915) Mekteb-i Harbiye Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
656 Melikgazi ‹lçesinden ‹brahim Oğlu Er Zülkarneyn (1309/1891 – 28 3 1915) Domuzderesi’nde Şehit oldu.
657. Merkez de Kay›tl› Recep Oğlu Er Hac› Mehmet (1307/1889 – 21 8 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
658. Merkez de Kay›tl› Kara Hasan Oğullar›ndan Osman Oğlu Er Mehmet (1303/1884 – 16 9 1915) Bahriye Merkez Hastahanesinde Şehit oldu.
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659. Merkez de Kay›tl› R›t›kç› Oğullar›ndan Nuh Oğlu Er Mustafa (1295/1877 – 4 6 1915) Çanakkale’de Şehit oldu.
660. Merkez de Kay›tl› Bekir Oğlu Başçavuş Osman (1306/1888 – 26 5 1915) Ar›burnu Şimalinde Çonak Dere Muharebesinde Şehit oldu.
661. Merkez de Kay›tl› Musa Oğlu Er Ömer (1292/1875 – 11 6 1915) Şimal Grubu Ağ›r Mecruhin 1.Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
662. Merkez de Kay›tl› Küçük Ali Oğullar›ndan Ahmet Oğlu Er Şaban (1302/1884 – 5 6 1915) Seddülbahir M›nt›kas›nda
Kerevizderesi’nde Şehit oldu.
663. P›narbaş›l› Asker Lakapl› Asker Oğlu Er Ahmet (1308/1890 – 5 1 1915) Şehit oldu.
664. P›narbaş›l› Karamusa Oğullar›ndan Osman Oğlu Onbaş› Ahmet (?- 28 3 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
665. P›narbaş›l› Osman Oğlu Er Ali (1293/1875 – 1 8 1915) Şimal Grubu Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
666. P›narbaş›l› Tahir Oğullar›ndan Lato Oğlu Başçavuş Ebu Bekir (1304/1886 – 29 9 1915) Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
667. P›narbaş›l› Ahmet Oğlu Er Hasan Çavuş (1292/1875 – 2 5 1915) Şehit oldu.
668. P›narbaş›l› Tatar Oğullar›ndan Hüseyin Oğlu Er Hüseyin (1306/1888 – ? ? 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
669. P›narbaş›l› Arzuman Oğullar›ndan ‹sa Oğlu Er ‹brahim (1306/1888 – 5 3 1915) Merkeztepe’de Şehit oldu.
670 P›narbaş›l› Hüseyin Oğlu Er Mehmet Ali (1292/1875 – 15 7 1915) Siper Muharebesinde Şehit oldu.
671.P›narbaş›l› Hac› Ali Oğullar›ndan Musa Çavuş Beslemesi Er Mehmet Ali (1305/1887 – 23 5 1915) Meydan Harbinde
Şehit oldu.
672. P›narbaş›l› ‹smail Oğlu Er Mustafa (1303/1884 – 4 3 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
673. P›narbaş›l› Ömer Oğlu Er Nahu (1295/1877 – 18 2 1915) Kanl›tepe’de Şehit oldu.
674. P›narbaş›l› Ahmet Oğlu Er Ömer (1306/1888 – 1 3 1915) Tekirdağ Merkez Hastanesinde Şehit oldu.
675. P›narbaş›l› Nene 0ğullar›ndan Kalender Oğlu Er Ömer (1292/1875 – 13 9 1915) K›zlarkale Muharebesinde Şehit oldu.
676. P›narbaş›l› Bekir Oğlu Er Vahit (1310/1892 – 27 9 1915) Hilal-i Ahmer Taksim Hastahanesinde Şehit oldu.
677. P›narbaş›l› Tüser Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Veli (1304/1886 – 17 6 1915) Şehit oldu.
678. P›narbaş›l› Gedik Abdi Oğullar›ndan Muhsin Oğlu Er Veli (1298/1880 – ? 9 1915) Siper Muharebesinde Şehit oldu.
679. Sar›oğlanl› Ahmet Oğullar›ndan Ali Oğlu Er Hasan (1309/1891 – ?) Kanl›dere’de Şehit oldu.
680. Sar›oğlanl› Kuyucu Oğullar›ndan Ali Oğlu Er Hüseyin (1308/1890 – 16 4 1915) Kanl›dere’de Şehit oldu.
681. Sar›oğlanl› Süleyman Oğlu Er Mehmet (1303/1884 – 12 4 1915) S›ğ›ndere Muharebesinde Şehit oldu.
682 Sar›oğlanl› ‹dris Oğlu Er Osman (1302/1884 – 28 4 1915) Ağadere’de 11.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
683. Sar›oğlanl› Emir Yusuf Oğlu Er Seyit Ali (1298/1880 – 30 5 1915) Damakç›l›k Mevkiinde Şehit oldu.
684. Sar›zl› Durmuş Oğlu Er Mustafa (1296/1878 23 4 1915) S›ğ›ndere’de Şehit oldu.
685. Talasl› Hac› Kadir Oğlu Er Abdil (1306/1888 – 3 6 1915) Kireçtepe’de Şehit oldu.
686. Talasl› Karaman Oğullar›ndan Mustafa Oğlu Er Ahmet (1300/1882 – 5 3 1915) Merkeztepe’de Şehit oldu.
687. Talasl› Kafç› Oğullar›ndan Burhan Oğlu Çavuş Ali (1298/1880 – ? 3 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
688. Talasl› Şihli Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Ali (1293/1875 -24 3 1915) S›ğ›ndere’de Şehit oldu.
689. Talasl› Hüseyin Oğlu Er Bayraktar (1301/1884 – 8 6 1915) Akbaş Nakliyat Hastahanesinde Şehit oldu.
690. Talasl› Mehmet Oğlu Er Derviş (1308/1890 – 6 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
691. Talasl› Süleyman Oğlu Er Halil ‹brahim (1292/1875 – 27 2 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
692. Talasl› Elli Alt› Oğullar›ndan Osman Oğlu Er Harun (1300/1882 – 17 7 1915) Şehit oldu.
693. Talasl› Derviş Oğlu Er ‹hsan (1307/1889 – 22 2 1915) Gülhane Hastahanesinde Şehit oldu.
694. Talasl› Abdil Oğullar›ndan Salih Oğlu Er Mahmut (1300/1882- 15 5 1915) Kirte’de Şehit oldu.
695. Talasl› Kantarc› Oğullar›ndan Ali Oğlu Er Mehmet (1292/1875 – 4 9 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
696. Talasl› Mehmet Oğlu Er Mehmet (1306/1888 – 30 4 1915) Kanl›dere’de Şehit oldu.
697. Talasl› Necip Oğlu Er Mehmet (1298/1880 – 18 2 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
698. Talasl› ‹mam Numan Oğlu Er Mehmet (1303/1884 – 25 7 1915) Soğanl› Dere’de Şehit oldu.
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699. Talasl› Emin Ağa Oğullar›ndan Ömer Oğlu Er Mehmet (1303/1884 – 21 7 1915) Şehit oldu.
700. Talasl› Süleyman Oğlu Er Mehmet (1301/1884 – 4 6 1915) Kireçtepe civar›nda Şehit oldu.
701. Talasl› Mehmet Oğlu Er Mustafa (1294/1876 – 3 6 1915) Şimal Grubu Ağ›r Yaral›lar Hastahanesinde Şehit oldu.
702. Talasl› Mehmet Oğlu Er Mustafa (1294/1876 – 3 6 1915) Şimal Grubu Ağ›r Mecruhin 1.Seyyar Hastahanesinde Şehit
oldu.
703. Talasl› Seyit Ahmet Oğullar›ndan Mustafa Oğlu Er Mustafa Er (1309/1891 – 31 11 1915) Gelibolu civar›nda Şehit oldu.
704. Talasl› Mustafa Oğlu Er Mustafa (?- 9 7 1915) Şahin M›nt›kas›nda Şehit oldu.
705. Talasl› Dur Hasan Oğlu Er Recep (1291/1874 – 27 3 1917) Gümüşsuyu Hastahanesinde Şehit oldu.
706. Talasl› Kas›m Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Salih (1301/1884 – 16 5 1915) Seddülbahir M›nt›kas›nda Kerevizderesi’nde Şehit oldu.
707. Talasl› Veli Oğullar›ndan Mükremin Oğlu Er Süleyman (1297/1879 – 8 6 1915) Şahintepe’de Şehit oldu.
708. Talasl› Yusuf Oğlu Er Yusuf (1301/1884 – ? 4 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
709. Tomarzal› Mustafa Oğlu Çavuş Abidin (1307/1889 – 14 4 1915) Galatasaray Harp Hastahanesinde Şehit oldu.
710. Tomarzal› Süleyman Oğlu Er Bayram (1303/1884 – 27 3 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
711. Tomarzal› Hac› Ali Oğlu Er Bekir (1298/1880 – 15 5 1915) Tekirdağ Hastahanesinde Şehit oldu.
712. Tomarzal› Hac› Ağa Oğullar›ndan Hüseyin Oğlu Onbaş› Bekir (1304/1886 – 4 3 1915) Ar›burnu Muharebesinde
Şehit oldu.
713. Tomarzal› Davut Lakapl› Salih Oğlu Er Hac› Ahmet (1296/1878 – 25 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
714. Tomarzal› Kara Ahmet Oğullar›ndan Mustafa Oğlu Er ‹brahim (1307/1889 – ?) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
715. Tomarzal› Süleyman Oğlu Er ‹brahim (1304/1886 – 6 3 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
716. Tomarzal› Kerim Oğlu Er Mahmut (1293/1875 – 25 2 1915) Tekirdağ Hastahanesinde Şehit oldu.
717. Tomarzal› Ahmet Oğlu Er Mehmet (1295/1877 – 13 6 1915) 16.F›rka Seyyar Hastahanesinde Şehit oldu.
718. Tomarzal› Aziz Oğlu Er Mehmet (1299/1881 – 25 5 1915) Kirte’de Şehit oldu.
719. Tomarzal› Bekir Oğlu Er Mehmet (1295/1877 – 25 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
720. Tomarzal› Şehirli Oğullar›ndan Mahmut Oğlu Er Mehmet (1309/1891- 3 4 1915) S›ğ›ndere’de Şehit oldu.
721. Tomarzal› Mürsel Oğlu Er Mehmet (1304/1886 – 25 2 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
722. Tomarzal› Nafi Oğlu Er Mehmet (1304/1886 – 28 2 1915) Ar›burnu Muharebesinde Şehit oldu.
723. Tomarzal› Mikdad Oğullar›ndan Yusuf Oğlu Er Mikdat (1294/1876 – 14 8 1915) Meydan-› Harpte Şehit oldu.
724. Tomarzal› Osman Oğlu Er Musa (1307/1889 – 25 2 1915) Kanl›dere’de Şehit oldu.
725. Tomarzal› Ali Oğlu Er Mustafa (1298/1880 – 23 3 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
726. Tomarzal› ‹smail Oğlu Er Mustafa (1290/1873 – 26 5 1915) Anafartalar’da Çimen Tepe’de Şehit oldu.
727. Yahyal›l› Ömer Oğlu Er Abdullah (1295/1877 – 4 9 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
728. Yahyal›l› ‹smail Oğlu Er Ahmet (1305/1887 – 25 2 1915) Kirte’de Şehit oldu.
729. Yahyal›l› Durmuş Hoca Oğullar›ndan Ahmet Oğlu Er Durmuş (1301/1884 – 25 5 1915) Kirte’de Şehit oldu.
730. Yahyal›l› Mahmut Oğlu Çavuş Emin (1295/1877 – 24 2 1915) Kirte’de Şehit oldu.
731. Yahyal›l› Hac› H›d›r Lakapl› Derviş Oğlu Onbaş› Hac› (1301/1884 – 23 9 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
732. Yahyal›l› Hasan Oğlu Er Halil (1306/1888 – 17 4 1915) Tiryanda Fil Çiftliğinde Şehit oldu.
733. Yahyal›l› Hazim Oğlu Onbaş› Hasan (1295/1877 – 3 9 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
734. Yahyal›l› ‹brahim Oğlu Er Hüseyin (1306/1888 – ? 4 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
735. Yahyal›l› Hüseyin oğlu Er Mehmet (1295/1877 – 25 2 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
736. Yahyal›l› Ali oğlu Er Osman (1300/1882 – 1 9 1915) Kirte’de Şehit oldu.
737. Yahyal›l› Sabul Oğullar›ndan Ali Osman Oğlu Er Veli (1303/1884 – 19 6 1915) Anafartalar Muharebesinde Şehit oldu.
738. Yeşilhisarl› Hoca Oğullar›ndan Ahmet Oğlu Er Ahmet (1306/1888 – 13 7 1915) Arıburnu Muharebesinde Şehit oldu.
739. Yeşilhisarl› Bekir Oğlu Er Ahmet (1294/1876 – 8 7 1915) Mekteb-i Harbiye Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
740. Yeşilhisarl› Ödemişli Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Ahmet (1300/1882 – 23 2 1915) Kirte’de Şehit oldu.
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741. Yeşilhisarl› Hac› Efendi Lakapl› Mehmet Oğlu Er Ali (1302/1884/1884 – 25 5 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
742. Yeşilhisarl› Hüseyin Oğlu Er Bilal Er (?- 14 9 1915) Mehmet Çavuş Siperleri Muharebesi’nde Şehit oldu.
743. Yeşilhisarl› Mehmet Oğlu Er Halil (1308/1890 – 9 7 1915) Şehir Emaneti Mecruhin Askeri Hastahanesinde Şehit oldu.
744. Yeşilhisarl› Hasan Baba Oğullar›ndan Abidin Oğlu Er Hasan (1297/1879 – 27 5 1915) Şehit oldu.
745. Yeşilhisarl› Gölcüklü Oğullar›ndan ‹brahim Oğlu Er Hasan (1304/1886 – 8 10 1915) Seddülbahir Muharebesinde
Şehit oldu.
746. Yeşilhisarl› ‹smail Oğlu Er Hasan (1295/1877 – 25 5 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
747. Yeşilhisarl› Şakir Oğlu Er Hasan (1305/1887 – 25 5 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
748. Yeşilhisarl› Değirmenci Oğullar›ndan Hasan Oğlu Er Hüseyin (1292/1875- 8 8 1916) Ağadere’de Şehit oldu.
749. Yeşilhisarl› Mehmet Oğlu Er Hüseyin (1307/1889 – 29 5 1915) Asmal›dere’de Şehit oldu.
750. Yeşilhisarl› Mehmet Oğlu Er Hüseyin (1303/1884 – 27 5 1915) Şimal Grubu Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit
oldu.
751. Yeşilhisarl› Değirmenci Oğullar›ndan Süleyman Oğlu Er ‹brahim (1297/1879 -11 4 1915) S›ğ›ndere Muharebesinde
Şehit oldu.
752. Yeşilhisarl› Serçeci Zade ‹brahim Efendi Oğlu Başçavuş ‹smail Sabri Efendi (1307/1889 – 19 5 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
753. Yeşilhisarl› Ahmet Oğlu Er Mehmet (1303/1884 – 24 7 1915) Mekteb-i Harbiye-Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
754. Yeşilhisarl› Aziz oğlu Er Mehmet (1299/1881 – 18 11 1915) Haydarpaşa Mecruhin Sevk Komisyonunda Şehit oldu.
755. Yeşilhisarl› Hac› Oğullar›ndan ‹sa Oğlu Er Mehmet (1295/1877 – 28 9 1915) Mehmet Çavuş Siperleri Muharebesi’nde Şehit oldu.
756. Yeşilhisarl› Mehmet Oğlu Er Mehmet (1290/1873 – 20 7 1915) Kireçtepe’de Şehit oldu.
757. Yeşilhisarl› Yaban Oğullar›ndan Mestan Oğlu Er Mehmet (1298/1880 – 12 6 1915) Meydan-› Harpte Şehit oldu.
758. Yeşilhisarl› Recep Oğlu Er Mehmet (1298/1880 – 2 5 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
759. Yeşilhisarl› Maz›l› Oğullar›ndan Sad›k Oğlu Er Mehmet (1302/1884 – 11 3 1915) Kirte Harbinde Şehit oldu.
760. Yeşilhisarl› Yakup Oğlu Er Mehmet (?- 5 11 1915) Haydarpaşa Mecruhin Sevk Komisyonunda Şehit oldu.
761. Yeşilhisarl› Sağ›rmehmet Oğullar›ndan Ali Oğlu Er Mehmet Ali (1307/1889 – 8 4 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit oldu.
762. Yeşilhisarl› Külah Oğullar›ndan Hac› Salih Oğlu Mustafa (1308/1890 – 9 10 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
763. Yeşilhisarl› ‹brahim Oğlu Er Mustafa (1306/1888 – 21 2 1915) Akbaş Hastahanesinde Şehit oldu.
764. Yeşilhisarl› Küçük Haf›z Lakapl› Mehmet Oğlu Er Mustafa (1298/1880 – 11 7 1915) Şehit oldu.
765. Yeşilhisarl› K›l›nç Oğullar› Salih Oğlu Er Mustafa (1308/1890 – ?) Kerevizdere Gece Muharebesinde Şehit oldu.
766. Yeşilhisarl› K›z›l Dirayetli Oğullar›ndan Abdullah oğlu Osman Er (1305/1887 – 27 9 1915) Ağ›r Mecruhin Hastahanesinde Şehit oldu.
767. Yeşilhisarl› Pideci Oğullar›ndan Durmuş oğlu Er Osman (1306/1888 – 16 4 1915) Seddülbahir Muharebesinde Şehit
oldu.
768. Yeşilhisarl› Tahtac› Oğullar›ndan Hüseyin Oğlu Er Osman (1305/1887 – 22 4 1915) Kerevizdere’de Şehit oldu.
769. Yeşilhisarl› Köroğlan Oğullar›ndan Mustafa Oğlu Er Osman (1300/1882 – 1915) Çanakkale’de Şehit oldu.
770. Yeşilhisarl› Halit Oğullar›ndan Mehmet Oğlu Er Osman (1305/1887 – 30 5 1915) Şahintepe’de Şehit oldu.
771. Yeşilhisarl› Süleyman Oğlu Er Recep (1294/1876 – 28 7 1915) Meydan Harbinde Şehit oldu.
MUSTAFA KESKİN
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Çandır-Orta Mahalle (TTK)

ÇANDIR MAHALLESİ
Ad›n› buraya yerleşen “Çandarl›” cemaatinden alm›şt›r. 1834 y›l› Temettuat’›nda
Hac›k›l›ç Mahallesi’ne tâbi cemaatler listesinde “Çandarl› Cemaati” 62 hane olarak gösterilmekteydi. 1872 y›l›nda kay›tlara “Yenice Çand›r Mahallesi” olarak
geçmiş ama yak›n zamana kadar Çand›r
Mahallesi olarak bilinmiştir. Şehrin kuzeyinde Gevhernesibe Şifahanesi’nin arkas›nda bulunuyordu. Belediye Meclisinin
25 Şubat 1988 tarihinde ald›ğ› çevre düzenlemesi karar›yla kald›r›ld›, yerine Mimarsinan Park› yap›ld›. Bugün bu ad› taş›yan bir mahalle yoktur. XIX. yüzy›l kay›tlar›nda 66 hane vard›. Mahalle’de Yenice Çand›r Camii ve Ağa Camii ad›yla
an›lan iki adet cami vard›. Kayseri’de bulunan üç adet bezirhaneden biri burada
yer al›rd›. Ayr›ca iki adet Güherçile Kârhanesi ve çok say›da samanl›ğ›n bulunduğu bir çiftçi mahallesiydi. Eski mahalle
tamamen yıkılarak ortadan kaldırıldı.
Yerine yeni binalar inşa edildi.

i’nin en erken VIII. yüzyılda inşa edildiği
düşünülmektedir. Yapının banisi ve mimari bilinmemektedir. Yapı üzerinde inşa tarihini verecek herhangi bir kitabe
bulunmamaktadır. Cami kuzeygüney
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. Caminin 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.
Caminin 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.
Caminin doğu cephesi tamamen moloz

Kaynakça: ‹smet Demir, Kayseri Temettuat Defteri, cilt I, Kayseri 1998; Cömert, 19.Y.Kayseri;
Yedekçioğlu, K.Ağz› II Sözcükler, s. 184.
HÜSEYİN CÖMERT

Çandır Camii planı
(İ. Özkeçeci)

ÇANDIR CAMİİ
Merkez, Çandır Mahallesin’de*, Mimarsinan Parkı içerisinde yer almaktır.
Günümüzde ibadete açık olan caminin
kitabesi yoktur, Kayseri’de ahşap kirişlemeli ve ahşap direkli mescitlerden tarihi
kesin olarak bilinen yapılarla olan benzerlikleri dikkate alarak, Çandır Cami-
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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 duvarının çeşme
ile birleştiği noktada caminin avlusuna
girişi sağlayan yuvarlak kemerli bir kapı
bulunmaktadır. Cephe duvarının bittiği
noktada sivri kemerli XX. yüzyılda inşa
edilmiş bir çeşme bulunmaktadır.
Caminin kuzey cephesi önüne bir sundurma yapılmıştır. Cephenin doğusunda
depo olarak kullanılan bir baraka yapılmıştır. Bu barakadan geçerek caminin
köşk minaresine ulaşılmaktadır. Köşk
minareye 20 basamakla çıkılmaktadır.
Minare tamamen yıkılmış olup geriye sadece minarenin oturduğu 20 basamakla
çıkılan kaide kısmı kalmıştır.
Caminin 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.
Caminin harimine yuvarlak formlu etrafı
ahşap lambrilerle çevrelenmiş bir kapıdan girilmektedir.
Harim kuzeygüney doğrultuda uzanmaktadır. Harim, mihraba paralel olarak atılmış ahşap hatılları taşıyan ikişerden üç
sıra ahşap sütunla üç bölüme bölünmüş-

Çandır Camii içi (C. Arslan)

Çandır Camii (M. Çayırdağ)

tür. Harimin üzeri kuzeygüney 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. Camide 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 Camii’nde* görmekteyiz. Hatıroğlu Camii’nde de mihrap üzerine yerleştirilmiş mavi beyaz renkte bitkisel süslemeli bir tabak yer almaktadır.
Caminin mermer minberi orijinal değildir.
Harimin kuzeyinde giriş kapısının doğu
ve batısı ahşap camekânlarla çerçevelenmiştir. Batıdaki ahşap camekânlı bölüm
imama odası olarak kullanılmaktadır. Bu
mekânın kuzey cephesi üzerinde dikdörtgen formlu bir pencere açılmıştır.
Cami hariminin kuzeyinde beton malze-
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meden 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.
Caminin inşa tarihini belirten bir kitabesinin bulunmaması kesin bir tarihlendirme çalışmasını zorlaştırmaktadır. Mahalle cami ve mescitleri çoğunlukla fonksiyonel olarak inşa edilmiş yapılardır. Bu
ibadethanelerin basit ve sade yapılmış olması da bu durumu ispatlamaktadır.
Çandır Camii’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.
Yapıda süs unsuru bulunmamaktadır.
Duvarları kesme taştan yapılan camide
üst örtüyü ahşap direkler taşımaktadır.
Kaynakça: Remzi Aydın, Kayseri Mihrabları,
(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi ), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya,
2006, s. 100; Özkeçeci , Cami ve Mescidler, s.
46; İlhan Özkeçeci, Kayseri’de Kültürel Mirasın
Geleceği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayını
Kayseri 1995, s. 9; Topçu, DTE, s. 6266. Mustafa Denktaş, Şıhlı Kasabası Yusuf Ağa Camii,
Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Armağanı Sanat
Yazıları, (editörler: M. Denktaş Y.Özbek), Kayseri 2001, s. 201206.
CELİL ARSLAN

Osman Çapacı
(Demirci Hoca)

ÇAPACI, OSMAN (DEMİRCİ HOCA)
Vaiz (Kayseri, 1919 – 26 Şubat 1998). İlkokulu dışarıdan bitirdi. Çeşitli ustaların
yanında demirciliği öğrendi ve usta oldu.
Bir ara hem demircilik yaptı ve hem de
ilim tahsiline devam ettiğinden “Demirci
Hoca” denildi ve hâlen Kayseri’de bu
isimle anılmaktadır. Babası Hoca Saadettin Efendi vefat ettikten sonra Hunat Camii İmamı Hafız Mahmut Kuşculu’dan
hafızlığını tamamlayıp icazet aldı. Hatıroğlu (Katırcıoğlu) Camii’ne* imtihanla
İmam oldu ve yine imtihanla vaizlik yetkisini aldı (1949). Kayseri merkez vaizliğini
kazandı (1959). 19601965 yıllar arasında

Taşcıoğlu Kur’an Kursu* Derneği Başkanlığını yaptı. Camiikebir Mahallesi’ne*
Tacettin Kur’an Kursu binasının satın
alınmasına sebep oldu ve faaliyete geçirdi. vaizlikten emekli oldu (1978). Birçok
hayırlı bina, çeşme, camii ve Kur’an Kursu’nun yapılmasına öncülük etti.
ÖMER ERDOĞAN

ÇAPANOĞLU MEHMED CELALEDDİN
PAŞA
Osmanl› devlet adam›. Çapanoğlu Süleyman Bey’in yirmi beş çocuğundan biri
olan Mehmed Celaleddin, Osmanl› Devleti’nin en kritik dönemlerinde önemli
vazifelerde bulunmuş bir devlet adam›d›r. Mehmed Celaleddin, III. Selim
(1789-1807), II. Mahmud (1808-1839) ve
Abdülmecid (1839-1861) Devirlerinde
birçok devlet hizmetlerinde bulundu. Oldukça kar›ş›k ve çalkant›l› bir dönemde
babas› Süleyman Bey’in tesiriyle 15 Nisan
1805’te (14 Muharrem 1220) vezirlik verilerek Sivas Valiliğine tayin olundu. Mehmed Celaleddin Paşa, 1808 Şubat’›nda
da Diyarbak›r Valiliğine tayin oldu. Ayn›
y›l Sivas Vilayeti’nin de kendisine b›rak›ld›ğ› bildirildi. 1816 Ağustos’unda Celaleddin Paşa, Erzurum Valiliğine tayin
olundu. Burada hakk›nda ölüm ferman›
bulunan ve ‹ranl›lardan da destek alan
‹brahim Paşa’n›n halli ve Rize ayan› Tuzcuoğlu Memiş’in bertaraf edilmesi işiyle
uğraşt› ve kendisine Şark Canibi Seraskeri unvan› verildi. 1818 Mart’›nda Karaman Valiliği görevine tayin oldu. Karaman yollar›n›n güven alt›na al›nmas› ve
asayişin sağlanmas› hususlar›nda önemli
çabalar harcad›.
1819 y›l›nda bu kez Adana Valiliğine atanan Celaleddin Paşa, bu görevini ifa
ederken Van, Diyarbak›r ve Halep’te büyük kar›ş›kl›klar ç›kt› ve ‹ranl›lar da Bağdat’a sald›rd›. Bütün bunlar›n yan› s›ra
Van Mutasarr›f› Mehmed Derviş Paşa ile
Muş Sancağ› Mutasarr›f› Selim Paşa’n›n
birbirlerine düşmanl›klar› çat›şmaya dönüşünce, bütün bu kar›ş›kl›klar› önlemek
için Adana Valisi Celaleddin Paşa’n›n
bölgeye kuvvet göndermesi, kar›ş›kl›klar›n önlenmesinde büyük rol oynad›. 1820
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Şubat’›nda tekrar Maraş’a ve Rakka’ya
vali olarak tayin edildi. Paşa, 1823 y›l›nda
tekrar Adana’ya vali olarak gönderildi.
1824 y›l›nda ise hükümet, dört valinin vezirliklerini kald›rd›. Bunlar aras›nda bulunan Celaleddin Paşa, Tokat’a sürgüne
gönderildi. 1827 y›l›nda Celaleddin Paşa
affedilerek Maraş Sancağ› kendisine verildi. Maraş’ta iyi bir düzen kuran ve halk› koruyan Celaleddin Paşa’ya Nisan
1828’de Kayseri Sancağ› da bağland›. Celaleddin Paşa, Ruslarla olan savaşta Niğbolu, Yeni Kale ve Eski Kale Muhaf›zl›ğ›
görevlerini üstlendi. Osmanl› Devleti’nin
çok güçsüz bir zaman›nda yap›lan bu savaşta, kardeşi Abdülfettah Efendi babas›ndan kalan servetten 10.000 alt›n› orduya sarf olunmak üzere devlete verdi.
Bu savaşta Türk askerleri baz› mevzi başar›lar gösterdilerse de yeni ordu teşkilat›n›n hâlen kurulamam›ş olmas›ndan, üst
üste mağlubiyetler yaşand›. Yeni Kale’nin düşmesinden dolay› Celaleddin
Paşa da suçlu bulununca vezirliği kald›r›ld› (Mart 1829) ve Tekirdağ’a sürgüne
yolland›. Paşa, ailesinden beş kişiyi alarak Tekirdağ’a gitti.
1842 Şubat’›nda Bozok ve Kayseri Sancağ› Ferikliği’ne atand› ise de bu görevinden ayn› y›l azledildi. Sert mizanc›ndan
dolay› vuku bulan şikâyetler, azlinde etkili oldu. 1846 y›l›nda tekrar Bozok ve Kayseri sancaklar›n›n baş›na gönderildiğinde yaş› 65’i geçmişti ve eski enerjisini yitirdiği gibi asabiyet hâlleri görülmekteydi. Bu görevden de ayn› y›l ayr›lmak zorunda kald›. Hatta bu son görevinde
mahkemeye sevk edildi. Mahkemenin
kendisi hakk›nda ne karar verdiği bilinmemekle beraber 1848 y›l›nda (27 Ramazan 1264) vefat etti. Mezar› Yozgat Çapanoğlu Camii’nin haziresinde babas›n›n
yan›ndad›r.
Mezar taş›nda şunlar yazl›d›r:
Hüvelbâkî
Merhum ve mağfur ilâ rahmeti
Rabbihil gafûr Abdülcebbar
Zâde Mehmed Celâleddîn Paşa
Rûhıyıçün el-fatihâ
H 1264 sene 27 Ramazan (M 1848)

Baz› tarihçiler Celaleddin Paşa’n›n ölümünü yanl›ş olarak 1846 yazar. Asl›nda
Paşa mezar kitabesinden de anlaş›lacağ›
gibi 1848’de öldü.
Kaynakça: Süleyman Duygu, “Osmanl› Devlet
Ricalinden Mehmed Celaleddin Paşa”, Türk
Kültürü, s. 147-148-149; Cevdet Tarihi, ‹stanbul
1309, VIII. 18; Mühimme Defteri No: 223, s.73;
Lütfi Tarihi, C.II.
S. BURHANETTİN AKBAŞ

ÇAPANOĞULLARI VE KAYSERİ
Çapanoğullar› Yozgat, Bozok, Yeni ‹l,
Ankara, Kayseri, Çank›r›, Amasya, Niğde, Çorum gibi geniş bir sahada hüküm
sürmüşlerdir. 1773 y›l›nda Kayseri Mütesellimi olan Zennecizade Seyyid Mustafa, bu görevden al›nd› yerine dergâh-›
mu’allâ kap›c›baş›lar›ndan Çapanzade
getirildi. Zennecizade Mustafa’n›n üzerindeki cizye borçlar› ve vergilerin, Zennecizade Mehmed’den arta kalan borçlar›n, birkaç seneden beri olan seferler sebebiyle “barut-i siyah›n” fazla gerekmesi
sebebi ile devlet tarafından bunlar›n acele gönderilmesi Çapanoğlu Mustafa
Bey’den istedi. Zennecizade Seyyid Mustafa* vefat edince onun devlete olan
13.500 kuruş cizye borcunun oğullar› Süleyman, Ali, Mehmed Emin’den, tahsili
için bu sefer de Çapanzade Süleyman
Bey’den yard›m istedi.
Devletin hazinesine önemli gelirler sağlamak hususunda Çapanoğlu Süleyman
Bey’in önemli katk›lar› oldu. Örneğin ağnam vergisinin toplanmas›nda Çapanzade Süleyman Bey’e büyük iş düşmüştü.
Kayseri’den koyun yollanmas› ve bedellerinin ödenmesi işine Çapanoğlu Süleyman Bey bak›yordu. 1768-1774 Osmanl›Rus Savaş›’ndan sonra Anadolu’daki askerlerin cepheye gitmelerinden dolay›
büyük bir otorite boşluğu meydana geldi.
Bundan dolay› Anadolu’nun birçok yerinde eşk›yal›k olaylar› cereyan etmekteydi. Devlet, Çapanzade Mustafa Bey’den
Kayseri-Bozok aras›ndaki iki yüzden fazla “kap›s›z levend” denilen eşk›yan›n yakalanmas›n› istemişti. Ayn› durum 1785
y›l›nda Çapanzade Süleyman Bey döneminde de devam etti ve devlet Çapanzadelere eşk›yal›klar› önlemek gibi bir gö-
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rev de yüklemişti.
1777’de Kayseri Sancağ›, Vezir Ali Paşa’ya verildi, o da Kayseri mütesellimliğine Çapanoğlu Mustafa Bey’i getirdi. Çapanoğlu Mustafa Bey de, Kayseri’ye vekil
olarak Kocaağazade Derviş Mehmed
Ağa’y› tayin etti. Bu tarihte ‹ran Muharebesi için devlet, Kayseri’den de 120 deve
istemişti. Ayn› tarihte Kayseri naipliğine
(kad› vekilliği) ‹sazade Mehmed Arif
Efendi, Kayseri Müftülüğüne de Sar›msakl›zade Hac› Ahmed Efendi tayin edildi. Sar›msakl›zade Hac› Ahmed Efendi’nin ölümüyle yerine Sar›msakl›zade
Ali Efendi Kayseri Müftülüğüne atand›.
Bu y›l ‹ran’a harp edilmesinin tabii sonucu olarak Kayseri sipahilerinin de Anadolu Seraskeri kumandas›nda sevk edilmesi için gelen ferman üzerine Kayseri’de eski müftü Vanl› Şeyh Abdurrahman, ulemadan Bozoklu Şeyh Mehmed,
Hac›larl› Şeyh Mehmed, Osman Efendioğlu Feyzullah, K›ğlamazzade Hac› Ali
Efendilerle memleketin ileri gelenlerinden Emirağazade Mustafa, Nakibüleşraf
Kaymakam› Koçzade Sâni ve Bahçecizade Feyzullah, Bektaşzade Mehmed, Torunağazade Hac› Osman, Sipahi Miralay›
D›razzade Hac› Ahmed, Çukurluzade
Hac› Osman, Çukurluzade Hac› Mustafa
ve Yeniçeri Serdar› Kara Mehmed Ağazade Ömer Ağalardan oluşan heyet, askerin nas›l sevk edileceğini görüşmek
üzere durumu müzakere ettiler.
1787 y›l›nda aç›lan Rusya ve Avusturya
Savaş› sebebiyle Kayseri’den yeniçeri ve
sipahilerin derhal cepheye sevk edilmesi
emredildi. Kayseri’nin ileri gelen ailelerinden Zennecizade Hac› Ahmed ile kardeşi Mustafa, Bektaşzade Mehmed, Akçakayal› Abbaszade Sad›k Ağalar yanlar›nda silahl› ikişer yüz atl›yla Edirne’de
orduya kat›ld›lar.
Gerek dağl› eşk›yas›n›n bertaraf edilmesinde gerekse devlete karş› asilik yapan
Anadolu Valisi Ali Paşa’n›n yakalanmas›nda Çapanzade Süleyman Bey, Kayseri
Mütesellimi ile birlikte hareket etti ve büyük bir güç sergiledi. Devlet, ‹stanbul Baruthanesi için gerekli olan güherçilenin
büyük bir k›sm›n› Kayseri’den temin edi-

yordu ve 1779 senesinde Kayseri’den güherçile temini işini Çapanzade Mustafa
Bey’e verdi. 1798 y›l›nda Kayseri’de yeniçerilerden baz›lar› Ermenilere karş› tecavüzde bulundular. Bunlar mahkeme edilerek cezaland›r›ld›klar› hâlde bir üst makamda davan›n yeniden görülmesi için
(temyiz) daval›lar ‹stanbul’a götürüldü.
Bunun üzerine yeniçeriler eşk›yal›klar›n›
daha da art›rd›lar ve devlet tedbir almak
zorunda kald›. Bunlar› teşvik edenin Saçan Hasanoğlu Hac› Ahmed Ağa olduğunun anlaş›lmas› üzerine bu şah›s yakalan›p hapsedildi. Bunun üzerine azg›nl›klar›n› daha da art›ran yeniçeriler ayakland›lar ve Cami-i Kebir’i sar›p Mütesellim
ile olay› tahkik eden Çapanzade Süleyman Bey’in mübaşiri Küçük Ali oğlu Osman Ağa’y› suçlayarak kendilerine teslim
edilmesini isteyen grup daha sonra mahkemeye de (mahkeme, Mahkeme Hanı’nda yapıldı. Bu han Raşit Efendi Kütüphanesi ile Cami-i Kebir’in önündeydi) sald›rd›. Bunun üzerine hapisteki elebaşlar›
Ahmed Ağa ç›kar›l›p kendilerine teslim
edildiği hâlde dağ›lmayan güruh, Mütesellim Konağ›’na ve Ermeni Baş Bezirganoğlu’nun evine sald›r›p yağmalarda bulundu ve ard›ndan Bezirganoğlu’nun evini yakt›.
Bunun üzerine işin tahkiki ve suçlular›n
cezaland›r›lmas› için Sadrazam Müdürdar› Mustafa Fehmi Efendi, Padişah emriyle Kayseri’ye gelerek araşt›rmalara
başlad› ve bu arada bir hayli kimseyi tevkif etti. Memleketin ileri gelenlerinden
Müftü Hisarc›kl›zade Mustafa, Gözübüyükzade ‹brahim*, Demircizade Süleyman ve Hac› Halil Efendi, Zennecizade
Hac› Ahmed, Emirağazade Mehmed
Emin Efendi, Cündi Beyzade Mehmed
Sad›k Bey, K›ğlamazzade Derviş Mustafa
Ağa, Mikdat Beyzade Yakup Bey, Mollazade Osman Efendi, Akçakayal› Abbaszade Salih Ağa, Ocakl› serdengeçtilerden
Yeniçeri Hac› Mehmed Ağa, Kenanzade
Hac› Mehmed Ağa, Arpac› Haf›z Ağa,
Hallaçzade Mehmed Ağa, Deveci Abdülkadir Ağazade Hac› Mustafa Ağa ve Keçecizade Mustafa Ağa ile Ermeni ve Rum
cemaatinin ileri gelenlerinden bir heyet
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kuran Mustafa Fehim Efendi, Çapanoğlu’nun memuru Osman Efendi’nin de haz›r bulunduğu toplant›da durum görüşüldü ve çal›nan eşyalar Bezirganoğlu’nun
damad› Agop’a iade edildi. Heyet, yang›n›n kar›ş›kl›ktan ve tedbirsizlikten ç›kt›ğ›na karar verdi, baz› suçlular da cezaland›r›larak hadiseler neticelendirilip tatl›ya
bağland›.
Devlet, yapacağ› seferler için asker temini işini o dönemin önemli hanedan ailelerinden Çapanzadeler vas›tas›yla yapmaktayd› ve Çapanzadeler de bu konuda
ciddi buyrultular yazarak ayanlar› harekete geçirmekteydi. M›s›r’›n Fransa taraf›ndan işgal edilmesi üzerine, Çapanzade
Süleyman’dan asker istendi, o da kaza
ayanlar› ve ileri gelenlerinin asker tertip
eylemeleri için buyrultular yazd›. 20 Eylül 1798’de Kayseri’nin mütesellimi Halil
Bey’e, Kayseri Sancağ›’n›n kazalar›n›n
ayanlar›na ve diğer görevlilere yazd›ğ›
buyrultuda, Frans›zlar üzerine yöneltilmek kayd›yla Kayseri Sancağ›’ndan istenilen 1000 piyade askerin kuvvetli bir
başbuğ nezaretinde acele yola ç›kar›lmas›n› duyuruyordu.
1799 Nisan’› ortalar›nda dergâh-› mu’allâ
kap›c›baş›lar›ndan Bozok ve Çank›r›
Sancaklar› Mutasarr›f›, Anadolu’nun en
büyük hanedanlar›ndan birinin baş› olan
Çapanzade Süleyman’a yaz›lan “emr-i
şerif”te, Frans›zlar›n ‹slam ülkesinden
kovulmas›yla ilgili hususlar hat›rlat›lmakta, Kayseri Kazas›’ndaki kuvvetli ailelerden asker istenmesi üzerinde durulmaktayd›. Bu ailelerin Bektaşzade Mehmed,
Feyzizade Mehmed, Güpgüpzade Hac›
Bekir, Gavremzade Hac› Salih, Hac› Dalyan, Çanakç›oğlu Hac› Süleyman, Akkaşoğlu, Kaytazoğlu, Abdüssamed ve kardeşi Mustafa gibi servet sahibi olmalar›
sebebiyle, din uğruna savaşmalar›n›n gerekli olduğu, alt› yüz piyade asker yaz›l›p
tedarik ve maiyetlerine al›p hareket etmeleri gerektiği, bu konuda özür ve sebep ileri sürülmemesi, askerlerin acele
düzenlenmesi bunun aksine hareket
edenlerin cezaland›r›lmas› gerektiği de
belirtilmekteydi.
Mir’at-i Kayseriyye ’de Ahmed Nazif

Efendi*, bu hadiseye değindikten sonra,
1000 nefer süvari, 1000 nefer piyade ve
400 de gönüllü neferin haz›rland›ğ›n›,
bu konuda Kayseri ileri gelenlerinin ellerinden geleni yapt›klar›n›, hatta birbirleriyle yar›ş edercesine çal›şt›klar›n› ifade
ediyor. Hac› Hasanzade Osman, Arpac›
Haf›z Mehmed Ağa ile Hasan Alemdar,
maiyetine verilen süvariler her neferi için
yüz yetmiş kuruş, piyadeler seksen kuruş
ve başbuğ da 4000 kuruş harc›raha bağland›lar ve bu para şehir Kethüdas› Yedekçizade Ömer ve Talasl›zade Mustafa
Ağalar ve H›ristiyan Kahyas› Osep marifetiyle tahsil edilerek başbuğa teslim edildi ve gerekli mühimmat haz›rlanarak
450 deve ile 25 Zilhicce 1213 (30 May›s
1799) tarihinde yola ç›k›ld›.
1803 y›l›nda (H 1218), Kayseri Mutasarr›fl›ğ›na Ömer Paşa tayin edildi; lakin daha Kayseri’ye ulaşmadan hakk›nda idam
ferman› ç›kar›ld› ve bu durumdan da
Ömer Paşa’n›n haberi oldu. ‹lgili ferman
Çapanzade Süleyman Bey’e ulaşt› ve
onun vas›tas›yla da Kayseri naibine duyruldu. Kendisine kastedileceğinden şüphelenen Ömer Paşa, önce Molu Köyü’ne
gizlice gitti, sonra Mütesellim Sad›k Ağazade Salih Ağa’n›n konağ›na misafir oldu. Yeniçeri Serdar› Kara Mehmed Ağazade Veli Ağa’n›n delibaş›s› marifetiyle
bu konağa bir bask›n yap›ld› ve Paşa yakalanarak Kayseri Kalesi’nin zindan›na
getirildi ve burada baş› vurularak idam
edildi.
Yine 1803 y›l›nda Sultan III. Selim’in büyük bir yeniliği olarak Yeniçeri Ocağ›’n›n
yerine Nizam-› Cedid Ordusu’nu kurmaya çal›şmas› neticesinde Kayseri’de de
Çapanzade Süleyman Bey’in desteğiyle
D›razzade ‹smail Ağa, asker toplamaya
başlad›; hatta bu ordu için devletin paras›yla bir de k›şla yapt›rd›.
Yeniçerilere karş› Nizam-› Cedid Ordusu’nun Kayseri’de kurulup başar›l› hizmetler vermesi yeniçeri zorbalar›n›n hoşuna gitmedi. Hac› Ömer Ağazade Abdullah Ağa, Sicim Ağas›n›n oğlu, Kazazoğlu Ahmed, Gül Sar›oğlu, Dandinoğlu,
Mumcu Memiş, Dilenci Ağas›n›n oğlu ve
Beyli Bayraktar gibi bir k›s›m eşk›yalar is-
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yana başlad›lar. Bunun üzerine, eşk›yan›n üzerine Çapanzade Süleyman Bey taraf›ndan kuvvet gönderilerek bu güruh
dağ›t›ld›, ancak bunlar Kayseri ahalisine
bir ay kadar eziyet etti ve bir hayli de para toplad›lar.
1809 y›l›nda devlet taraf›ndan Kayseri’de
barut hammaddesi olarak imal edilen güherçilenin yine Baruthane-i Âmire’ye teslimi istendi, güherçilenin hazineye gitmesini engelleyen Dandinoğlu ve Akb›y›koğlu Ankara’ya sürgün edildiler. 1810 y›l›nda yeniden başlayan ve Rumeli’de Silistre, Rusçuk, Yerköy ve Şumnu’yu istila
eden Ruslara karş› başlat›lan savaş için
Kayseri’den 500 deve, 500 seçilmiş piyade ve sipahi haz›rlamas› istenirken daha sonra Kayseri Sancağ›’nda eli silah tutan herkesin orduya kat›lmas› istendi. Bu
arada kumaş imalinden (pembecilerden)
al›nan vergilerle nüzul ve avar›z vergilerinin de gönderilmesi istendi. Kayseri Serdarl›ğ›na ‹brahim Ağa, mütesellimliğe de
Çapanzade Süleyman Bey getirildi. Şehir
yöneticilerinin gayretleriyle 108.000
k›yye güherçile ve 400 deve daha temin
edilerek cepheye gönderildi.
Kayseri’de yetiştirilmeye başlanan Nizam-› Cedid askerlerine karş› “Ocakl›
Ağalar›” denilen yeniçerilerin başlatt›klar› isyan haz›rl›ğ› dikkatleri celp etti. 1812
y›l›nda Kayseri Mutasarr›fl›ğ›na atanan
Vezir Karsl› Ali Paşa, Kayseri’ye gelirken
bu isyanc› güruh Erkilet’e çekildi, valiyi
karş›lamad›klar› gibi vilayetin askerlerini
dahi dağ›tt›lar. Bu sebeple Ali Paşa onlar› iyiliğe tutup itimat vererek şehre girdi
ve makam›na oturup kabullere başlad›.
Hemen ertesi gün ise Mollaoğlu’nu öldürterek asayişe başlad› ve bir ay içerisinde Deveci Kadir Ağa’n›n oğlu Hac›
Mustafa, Hac› Seyyid, Kazazoğlu Mehmed, H›d›rşah oğlu Hac› Ahmed, Karsl›
K›z›n›n oğlu ve Hac› Abdüssamedoğlu
Ömer Ağalar birer birer tevkif edilerek
idam edildi. Cesetleri ibret olmas› için At
Pazar› (Cumhuriyet Meydan›)’na* at›ld›.
Bunun üzerine bunlar›n kalan iki adam›
vilayete hücum etti ama derhal yakalanarak idam edildi ve cesetleri diğerlerinin
yan›na at›ld›. Bütün bu asilerin mallar› da

müsadere edildi ve evleri harap hâle getirildi.
Kayseri’de asayişi temin etmek hususunda Ali Paşa gibi Çapanzade Süleyman
Bey de kollar› s›vad›. Ali Paşa’n›n Kayseri’ye gelişi s›ras›nda görülen yeniçerilerden yirmi beşinin civar köylere kaçt›klar›
haberi al›nd› ve Çapanzade Süleyman
Bey adamlar›n› göndererek bunlar› köylerde yakalatt›. Yozgat’a getirilenlerden
Vahip Ağa’y› idam ettirdi, kalanlar› da Ali
Paşa’ya teslim etti. Ali Paşa, Çapanoğlu
Süleyman Bey’in yakalatt›ğ› bu yeniçerilerden Dandinoğlu Dandin, Nuh ve amcas› Sar› Bayraktar, Dülgeroğlu Hac›
Mehmed Ağa, Küçük Ali, Kazazoğlu Ahmed Ağa, Yapşakoğlu, Mucuroğlu Halil,
Yusuf Usta, Arap Osmanoğlu Mustafa,
Kazazoğlu’nun Bayraktar› ‹brahim ve Pabuççu Dellal› ‹brahim Bayraktar ve Deli
‹brahim Ağa’n›n seyisini idam ettirdi.
1813 y›l›nda Süleyman Bey’in vefat›ndan
sonra Çapanoğlu Ailesi’nin Kayseri’deki
hâkimiyeti de sona erdi. Süleyman Bey’in
ölümünden sonra Kayseri Mutasarr›fl›ğ›
da bir fermanla Ali Paşa’ya verildi. Süleyman Bey’in ölümünün Kayseri’deki ilk
izleri un fiyatlar›ndaki düşme oldu. Çünkü Süleyman Bey, yönetimi zaman›nda
Bozok’tan Kayseri’ye dakik (un) getirilmesini yasaklad›. Bu yüzden Kayseri’de
unun batman› 4 kuruşa yükseldi. Vefat›ndan sonra Ali Paşa bu yasağ› kald›r›nca
Kayseri’de unun fiyat› 2 kuruşa geriledi.
Başta Zennecioğullar› olmak üzere Kayseri ayanlar›, Kayseri Sancağ›’nda Kayseri d›ş›ndan birinin mütesellim olarak
atanmas›na karş› ç›kmalar›na rağmen
Çapanoğullar›n›n Kayseri Sancağ›’na
mütesellim ve mutasarr›f olmalar›na büyük bir tepki koyamad›lar. Çünkü bu dönemde Çapanoğullar› ‹ç Anadolu’nun en
güçlü hanedan› olduğu gibi, Kayseri’de
epey mukataalara sahipti. Başta yine
Zennecioğullar› olmak üzere Çapanoğullar›yla Kayseri ileri gelen aileleri aras›nda herhangi bir çat›şmaya rastlanmad›. Aksine birbirleriyle iş birliğine girdikleri görüldü. 1767’de geçici bir zay›fl›k
dönemi geçiren Çapanoğullar›, has›mlar›
Abaza Mehmed’e karş› Zennecioğulla-
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r›ndan yard›m ald›lar.
1797-1805 y›llar›nda Zennecioğullar›n›n
vergi ödemeyi ve güherçile nakletmeyi
ertelemeleri üzerine bunlar Çapanoğullar›n›n gücünden yararlanarak gecikme
süresinin uzamas›n› önlemeye çal›şt›.
Merkezî hükümet, yine Çapanoğullar›
vas›tas›yla Kayseri’deki baz› suçlular›
sürgüne gönderme ve ayaklanan Pasbanoğlu Osman Ağa ile Dağl› eşk›yas›na
karş› bu sancaktan asker sağlama yoluna
gitti. Öyle ki ayn› hükümet, delibaş›l›ktan
beylerbeyliğine yükselen Ömer Paşa’n›n
serkeşliği üzerine onu yok etmek için yine Çapanoğullar›n›n Kayseri’deki gücünden yararland›. Bab›âli, 1803’te
Ömer Paşa’ya Kayseri Sancağ›’n› verirken Çapanoğlu Süleyman Bey’e gizli bir
emir gönderdi. Bu emir üzerine Çapanoğlu’nun adamlar›, Kayseri’ye girdiği
gün Ömer Paşa’y› idam ettiler. Bütün
bunlar, Çapanoğullar›’n›n ‹ç Anado lu’daki ve Kayseri’deki gücünün birer
göstergesidir. 1740’l› y›llardan 1810’lu y›llara kadar sosyal, mali, siyasi ve askerî bir
güç olarak Çapanoğlullar› Kayseri’nin en
güçlü hanedan› durumunda oldu. 1828
y›l›nda Maraş ve Kayseri sancaklar› mutasarr›fl›ğ›na Çapanzade Mehmed Celaleddin Paşa* getirildi. Paşa da Kayseri
mütesellimliğine Mollazade Emin Efendi’yi tayin etti. Ayn› y›l içerisinde Çapanzade Mehmed Celaleddin Paşa’n›n babas›n›n ad›n› taş›yan oğlu Süleyman, Kayseri’de vefat etti, bu durum Paşa’y› derin
üzüntülere sevk etti. Paşa’n›n oğlunun
mezar› bugün Kayseri Müzesindedir ve
Hunat Camii’nin avlusundan 1938 y›l›nda Müze’ye taş›nd›.
1842 ve 1846 y›llar›nda Süleyman Bey’in
oğlu Mehmed Celaleddin Paşa, iki kez
Kayseri ve Bozok kaymakaml›klar›na
atanm›şsa da her iki zamanda da birer y›l›n› dolduramadan bu görevden uzaklaşt›r›ld›. Çapanoğlu Vezir Mehmed Celaleddin Paşa’n›n oğlu, Hasan Ziyaeddin
Bey’in 1880-1890 aras›nda yöneticilik
görevini üstlendiğine şahit oluyoruz.
Çapanoğlu ‹syan›’nda, Arapseyfi Geçidi’nde yenilerek kaçan Çapanoğlu Edip,
Celal, Salih ve Halid Beyler, isyan› bast›r-

mak üzere Çerkez Ethem kuvvetleriyle
birlikte hareket eden Aziziyeli Çerkez Şahin Bey taraf›ndan Kayseri’nin Aziziye
(P›narbaş›) ‹lçesi’ne kaç›r›larak Uzunyayla’da misafir edildi. Uzunyayla Çerkezleri, Çapanoğlu Ailesi’nin ileri gelenlerini
oldukça iyi karş›lad›lar. Çapanoğlu Edip
Bey’in muharebelerden yara ald›ğ› ve bu
şekilde Uzunyayla’ya geldiği anlaş›ld›.
Ankara Hükümeti, Çerkez Beylerine haber göndererek Çapanoğullar›n›n teslim
edilmesini istediyse de Çerkez Beyleri,
misafirlerini asla teslim edemeyeceklerini bildirdiler.
Tarihçi Ahmet Yaşar Ocak, Çerkezlerin
böyle bir tutum sergilemelerini, Çapanoğullar›n›n dedelerine Çerkezlerin minnet
duymalar›na bağlamaktad›r. Çünkü Sultan Abdülaziz Döneminde Rusya’dan göçen Çerkezleri devlet Uzunyayla’ya yerleştirmek istediğinde bölgede bulunan
Avşarlar›n mukavemetiyle karş›laşm›şlard›. Çapanoğullar›n›n dedeleri, Avşarlar›n bölgeden çekilerek Çerkezlerin yöreye iskân›n› sağlad›lar, hatta P›narbaş›
‹lçesi’nin ad›n› da değiştirerek bu tarihî
olay›n hat›ras›na “Aziziye” yapt›lar. Çapanoğullar›n›n Çerkezler’e s›ğ›nmalar›
bu yüzdendi.
Çapanoğullar›, 1921 y›l›nda af ç›k›ncaya
kadar Aziziye’de Uzunyayla’da Çerkezler’le birlikte yaşad›lar. Celal ve Edip
Beyler’in aff› söz konusu olunca da ‹stanbul’da kalmalar›na r›za gösterildiği için
‹stanbul’a gittiler. ‹syanda hiçbir rolü bulunmayan Çapanoğlu Salih Bey’e herhangi bir k›s›tlama getirilmediği için o
serbest kald›. Halid Bey ise aftan yararlanma f›rsat› bulamad›; çünkü Arapseyfi’de bulunan akrabalar›n› görmek için
Aziziye’den kaçarak gizlice Yozgat-Alaca
aras›nda bulunan Karatepe Köyü’ne geldi. Burada yap›lan bir ihbar sonucu yakaland› ve Amasya’ya götürüldü, burada ‹stiklal Mahkemesi taraf›ndan yarg›land›
ve idam edildi. Halid Bey ile birlikte yakalanan komiser muavini Yusuf Ziya Bey
ise, kad›n k›yafetleri giyerek kaçmay› başard› ve Suriye’ye s›ğ›nd›. Burada tehcir
s›ras›nda Yozgat’tan Suriye’ye göçen Kirkor isimli bir Ermeni taraf›ndan kendisi-
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ne ev ve çiftlik verilerek ölünceye kadar
orada yaşad›.
Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu); Ahmet Yaşar Ocak, “Millî Mücadele de Çapanoğlu
‹syan›”, TKAD, Ankara 1970-1973, c.7-10; Başbakanl›k Cumhuriyet Arşivi, Eski Defter, C. I,
Dosya 90-4, Karar: 181; Mehmet Çay›rdağ, Kayseri’de Güpgüpoğlu Hac› Mustafa Ağa Vak›flar›,
Kayseri 2002; Özcan Mert, “Kayserili Bir Âyân:
Zennecioğlu Seyit Mehmet Ağa,” KYTSB 2; Yücel Özkaya, Osmanl› ‹mparatorluğunda Ayanl›k,
TTK, Ankara 1994.
S. BURHANEDİN AKBAŞ
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Kâzım Çarman

ÇARMAN, KÂZIM
Öğretim üyesi, ziraatçi (Kayseri, 1961–).
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar›m Makinalar› Bölümü Öğretim Üyesidir. Öğrenimini Kayseri’de Fatih ‹lkokulunda (1972), Nazmi Toker Ortaokulunda (1975), Kayseri Lisesinde tamamlad›
(1978). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar›m Makinalar› Bölümünden mezun oldu (1983). Yüksek lisans›n› ayn›
üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü Tar›m Makineleri Anabilim Dal›nda tamamlad› (1985). Selçuk Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsünde Makine Anabilim
Dal›nda doktora çal›şmas›n› yap t›
(1988). Ard›ndan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar›m Makinalar› Bölü-

Çarşı Camii eski bir fotoğrafı (S. Topçu)

münde yard›mc› doçent (1989), doçent
(1993) ve profesör (1999) oldu.
Eserleri: Hayvansal Üretimde Mekanizasyon (1997); Ergonomi (2000).
YAYIN KURULU

ÇARŞI CAMİİ
Develi Merkez’de (Everek), Camiicedit
Mahallesi, Kağn› Sokak (Eski Saray Meydan›) üzerinde yer almaktayd›. Yap›dan
geriye sadece Seyrani’nin yazd›ğ› H 1299
(M 1882) tarihli kitabesi kald›. Kitabe günümüzde Develi Merkez’de yeni inşa
edilen Çarş› Camii’nin güney cephesinde
yer alan giriş kap›s› üzerine kondu. Kitabe asl›nda Develi Eski Hamam›’n›n (Seyrani Hamam›) ve Halasiye Medresesinin
bulunduğu Eski Saray Meydan›’ndaki
Çarş› Camii’ne aittir. Beş sat›rl›k inşa kitabesi taş üzerine yaz›lm›şt›r.
Kitabesi:
Yapdı Çarşı Camii’nin Esnafı Haffaf
bi-bedel
Secde-i şükretti Mevlâya ibâd-i müslimîn
Söyledi Seyrânî tam târihi esasın tarh edip
Oldu Enver Camii çarşı mertâf-ı müminîn
Ya mufettih el-ebvâb iftehlenâ hayre’l-bâb
Sene 1299
Caminin iki katl› olduğu ve tamamen
kesme taş malzemeyle inşa edildiği eski
fotoğraflar›ndan anlaş›lmaktad›r. Kitabe-
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Çarşı Camii kitabesi (S. Topçu)

den, caminin çarş› esnaf› taraf›ndan H
1299 (M 1882) tarihinde yapt›r›ld›ğ› anlaş›lmaktad›r. Caminin ne zaman ve neden
y›k›ld›ğ› bilinmemektedir.
Kaynakça: Topçu, DTE; Ahmet Gürlek, Develi
Fotoğraflar› (Albüm), Develi 2006, I. 57.
SULTAN TOPÇU

ÇATAK, ALİ bk. ÂŞIK ALİ ÇATAK
ÇAVUŞAĞA bk. BARSAMA

ÇAY BAĞLARI
Eski bağ semtlerinden birisidir. Bu bağlar
Ali Dağı’nın* kuzeydoğusu ile Billur Bağları*, Haymana ve eski hava alanı arasında yer alır. Semt ismini baharlarda, Kıranardı* Kasabası arkasında Erciyes eteklerinde karların erimesi ile akmaya başlayan ve on beş gün kadar sürekli olarak
akan, bugün Kayseri ve Talas’ın sınırını
belirleyen “Deli Çay” yatağından alır.
Kuvvetli yağmurlarda da buradan sel halinde sular akmaktadır. Semtte Kayserililerin ve Talaslıların birçok eski bağı ve
bağ evleri ile bunların yetiştirdiği yaşlı
ağaçlar bulunmaktadır. Bölgedeki yaygın
tabii ağaçlar palamut (meşe) ve dağdağan
(çitlenbik)dır. Yine Kayseri’de bulunan
eski vakıfların gelir getiren (akar) arazisi
de bu semtte bulunmaktadır. Kayseri’den
Tomarza’ya giden yol üzerinde tarihî Talas Köprüsü vardır.

Yüksel Çavuşoğlu

MEHMET ÇAYIRDAĞ

ÇAVUŞOĞLU, YÜKSEL
Kayseri Valisi (Muğla/Ula/Karabörtlen
Köyü, 1941–). ‹zmir Atatürk Lisesi Edebiyat Bölümünü bitirdi (1958). Siyasal Bilgiler Fakültesi, ‹dari Şubeden mezun oldu (1962). Muğla’da kaymakam aday›
olarak göreve başlad› (1962). Göynücek
(1964), Genç (1967), Şarki Karaağaç
(1968-1971), Hilvan (1971) Kaymakam›
olarak görev yapt›. Özlük ‹şleri Genel
Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü ve Genel Müdür Muavinliği yapt› (1973-1977).
Peşinden Ankara Vali Muavini (1977),
Özlük ‹şleri Genel Müdürlüğü başyard›mc›s› (1978) ve Bakanl›k Müşaviri oldu
(1978). Bu y›llara müteakip Özlük ‹şleri
Genel Müdürlüğü Vekilliğine (1979), ayn› kurumun Genel Müdürlüğüne (1980),
Çorum Vali Vekilliğine ve Valiliğine getirildi (1980). Belli bir süre Merkez Valisi
olarak görev yapt› (1980-1982). Ard›ndan Kayseri (1984), Samsun (1991) Valisi
olarak meslek hayat›na devam etti.
Buradan kendi isteği ile emekli oldu. Evli
ve bir çocuk babas›d›r.
Kaynakça: ‹çişleri Bakanl›ğ› Arşivi, 9107 numaral› Özlük Dosyas›; Mücellidoğlu, Mülkiyeliler,
C. VII. s. 4213.
YAYIN KURULU

ÇAYIRDAĞ, MEHMET
Araşt›rmac›, yazar (Talas, 1946–). ‹lk ve
orta öğrenimini Talas’ta, lise öğrenimini
Kayseri Lisesinde yapt›. ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu (1970). Üniversiteden
sonra Kayseri Müzesinde memur olarak
göreve başlad›. Askerlik dönüşünde ayn›
müzenin müdürlüğünü yapt›. Ard›ndan
Kayseri Vak›flar Bölge Müdür Yard›mc›l›ğ› (1978), Kayseri Kültür Müdürlüğü
(1980) ve Kayseri Vak›flar Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulundu (1985). Bu
görevleri esnasında çeşitli ortaöğretim
okullarında ve Erciyes Üniversitesinin
çeşitli fakülte ve yüksekokullar›nda Genel Türk Tarihi ve Cumhuriyet Tarihi
derslerini okuttu ve bu arada aynı üniversitenin Tarih Bölümünde yüksek lisans
eğitimini tamamlad›. Erciyes Üniversitesine uzman ve okutman olarak geçti
(1999). Buradan kendi isteği ile emekli
oldu (2002). 2006 y›l›ndan itibaren de
Kayseri Büyükşehir Belediyesinde Başkan Dan›şmanl›ğ› yapmaktad›r.
Kayseri tarihi ve genel tarih konular›nda
Belleten, Vak›flar, ‹stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih, Türk Etnoğraf-

Mehmet Çayırdağ
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ya dergileri, ‹stanbul Numismatik Bülteni
gibi ulusal süreli yay›nlarda makaleler yay›mlad›. Kayseri’de başta Erciyes olmak
üzere ç›kan dergilerde yay›n kurulu üyesi
ve yazar olarak bulundu. Diyanet Vakf›
‹slam Ansiklopedisi’ne madde yazd›. Ayr›ca Kayseri’de faaliyet gösteren derneklerde üye ve yönetici olarak görev ald›.
Vakfiyeler ve kitabeler üzerine yapt›ğ› çal›şmalarla Kayseri tarihinin ayd›nlat›lmas›na katk›da bulundu. Kayseri’yi, Türk ve
dünya kültür camias›na tan›tmaya ve bu
konuda çal›şma yapanlara destek olmaya
çal›şt›. Bu amaçla birçok ulusal ve uluslararas› kongrelerde tebliğler sundu. Evli
ve iki çocuk babas›d›r.
Eserleri: Seyyid Burhaneddin Hüseyin
(1987); Melikgazi Türbesi Rehberi ve Danişmendlilerin Kayseri’deki Eserleri
(1989); Kayseri Tarihi Araşt›rmalar›
(2001); Şeyh Turesan Velî Hazretleri
(2001)
YAYIN KURULU

ÇEMEN

Kayseri’de ç›kan ayl›k şiir dergisidir. Çemen / Şiir Dergisi ad›yla May›s 2000 tarihinde ç›kmaya başlad›. Sahibi ve yaz›
işleri müdürü Âlim Gerçel*, genel yay›n
yönetmeni Köksal Akçal›’d›r*. May›s
2007 say›s›ndan itibaren Kayserili şairleri konu alan dosya veya özel say›lar düzenledi. Mütevaz› ama istikrarl› bir yay›nc›l›k örneği sergiledi. Abonelerine ücretsiz verilmektedir.
AL‹M GERÇEL

ÇERKES BEY
Bozok (Yozgat) ve Kayseri Mirlivas› (Sancak Beyi) (?–1588) olan zat. XVI. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda bu göreve başladı. 1577
tarihli vakfiyesine göre babas›n›n ad› Keser ‹sa Bey’dir. Kayseri Erciyes dergisinde
1938 y›l›nda yay›mlanan “II. Selim’in
Çerkez Ahmed Paşa’ya Vermiş Olduğu

Felâhiyeʼde Çerkes Beyoğullarıʼna ait konak

1577 Tarihli Temliknâme” başl›kl› maka-

lede Kayseri, Sivas, Bozok ve K›rşehir
sancaklar› mutasarr›f› Keser ‹sa Bey diye
meşhur ‹sa Bey oğlu Veziri Âzam Çerkez
Ahmed Paşa’ya Sivas ve Yozgat’ta ç›kan
isyanlar› bast›rmas› karş›l›ğ›nda, başta
Rumdeğin (Felâhiye) Köyü olmak üzere
birçok köy ve mezran›n arpal›k olarak verildiğinden bahsedilmektedir. Vakfiyelerinde Çerkes Bey olarak geçen bu zat›n,
fermanda vezir ve paşa olarak geçen zatla
ayn› kişi olduğu anlaş›lmaktad›r. Ancak,
Temliknâme incelendiğinde bunun sahte
olmas› akla gelmektedir. Çünkü Çerkes
Bey hiçbir zaman paşa olmad›, tam tersine hakk›nda 1584’te Celâlî isyanc›lar›n›
arkalad›ğ› ve şekavetlerine göz yumduğu
şeklinde şikâyetler bulunmaktad›r.
Çerkes Bey’in 1577 tarihli vakfiyesinde
Kayseri’de Meşhed ‹ni ve Mesire köyleri
ile Sivri Kilise ve Yaz› K›n›k mezralar›
(ekinlik)ndaki hisselerini Akdağ (Akdağmadeni) Kazas›’na tâbi Çay›rşeyhi Köyü’nde (Çay›ralan ‹lçesi) bina ettiği cami
giderlerine vakfettiği kay›tl›d›r. 1588 tarihli başka bir vakfiyesiyle de Kayseri’de
Hürrem Çavuş Mahallesi’ndeki Yoğunburç* yan›nda bulunan evini, Kayseri çarş›lar›ndaki dükkânlar›n›, şehirde ve Felâhiye’deki bahçelerini, sahibi olduğu bir
k›s›m köylerdeki hisselerini kendisine ve
evlad›na vakfetti.
Çerkes Bey’in türbesi, Çay›ralan’da yapt›rd›ğ› cami yan›nda bulunmaktad›r. Türbe kitabesinde Kayseri ve Bozok Mirlivas› olduğu ve 1588 y›l›nda vefat ettiği yaz›l›d›r. Çerkes Bey’in babas› ‹sa Bey de Bozok Sancağ› Beyliği’nde bulundu ve 1551
y›l›nda Safevilerin Erzurum’u muhasara
etmeleri esnas›nda şehit düştü. Bozok
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Türkmen asıllı bu aileden gelen kişiler
“Çerkes Beyoğullar›” olarak Felâhiye’de
devam ettiler. Bu ilçeye bağl› ‹sa Bey Köyü’nün aileyle alakas› bulunmal›d›r.
Kaynakça: Faruk Sümer, “Bozok Tarihine Dair
Araşt›rmalar”, Cumhuriyet’in 50. Y›ldönümü
Anma Kitab›, Ankara 1974, s. 342; Mehmet Çay›rdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV ve XVI.
Yüzy›llarda Yap›ld›ğ› Anlaş›lan ‹lk Osmanl› Yap›lar›”, Vak›flar dergisi, s. 559-561; Mustafa Akdağ, Türk Halk›n›n Dirlik ve Düzenlik Kavgas›
Celali ‹syanlar›, Ankara 1975, s. 321; Naci Kum,
“Kayseri Tarihi ile ‹lgili Bir Vesika”, Erciyes, I
(1938), S. 4.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

ÇERKEZLER bk. İSKÂN HAREKETLERİ
ÇETİN, MAZLUM NİHAT
Öğretim üyesi, ilahiyatç› (Gümüşhac›köy/Amasya, 1924 - ‹stanbul, 26 Haziran
1991). ‹lk öğrenimini doğduğu kasabada,
ortaokulu Niğde’de, liseyi Yozgat’ta tamamlad›. Hukuk Fakültesinde bir y›l okuduktan sonra öğretmenlik mesleğine ilgisi
dolay›s›yla Yüksek Muallim Mektebine
yaz›ld›. ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü öğrencisi oldu.
Fakülteden mezun olduktan sonra Adana
Düziçi Köy Enstitüsünde, Ard›ndan Kayseri Lisesinde, Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yapt›. Kayseri ‹mam Hatip Okulunun kuruluşuna büyük katk› sağlad› ve
bu okulda müdürlük yapt›. ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arap-Fars Filolojisi Kürsüsünde aç›lan asistanl›k imtihan›n› kazanarak üniversiteye geçti. Ard›ndan doktor (1958), doçent (1964) ve
profesör oldu (1971). ‹stanbul Yüksek ‹slam Enstitüsü Müdürlüğü yapt› (19651967). Milli Eğitim Bakanl›ğ›n›n ç›kard›ğ›
‹slam Ansiklopedisi’nde tahrir heyeti üyesi ve müellif olarak çal›şt›. 1954’ten itibaren Milletleraras› Şark Tetkikleri Cemiyeti kurucular› aras›nda yer ald›. 1990 y›l›na
kadar Şarkiyat Enstitüsünün müdürlüğünü yapt› ve VII. say›s›na kadar Şarkiyat
Mecmuas›’n› ç›kard›. Türkiye Diyanet
Vakf› ‹slam Ansiklopedisi’nin ilim heyeti
ve müellif kadrosunda yer ald›.
Eserleri: Tercümeleriyle Namaz Sureleri
ve Dualar› (1954); Arapça Dilbilgisi I
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(1964); Farsça Manzum Yazmalar Kataloğu (1968); Eski Arap Şiiri (1973); Arapça Metinler I (1976); Fennü’l-hat (1990).
Kaynakça: Tevfik Rüştü Topuzoğlu, “Çetin, Nihad Mazlum”, D‹A, ‹stanbul 1993, C. VIII. 290291.
YAYIN KURULU

ÇETİNBULUT, HÜSAMETTİN
Kayseri Belediye Başkan› (Kayseri,
1936–). ‹stanbul Teknik Üniversitesi ‹nşaat Mühendisliği Bölümünden mezun
oldu (1962). DS‹ (1962-1964), serbest
mühendislik ve müteahhitlik yapt›. Mitsan AŞ, Erbosan AŞ ve Karsu AŞ şirketlerinin kurucular› aras›nda yer ald›.
25.03.1984-25.03.1989 y›llar› aras›nda
Anavatan Partisinden bir dönem Kayseri
Belediye Başkan› seçildi. Kayseri’nin geniş naz›m plan›yla Orta Mahalle, Yalman,
Çand›r, Yenice ‹smail ve Hac›k›l›ç Mahallelerini içine alan “Mimar Sinan” Park›’n›
yapt›. 15.500 konutluk Bel-Sin Projesi’ni
başlatt›. Evli ve üç çocuk babas›d›r.
Hüsamettin Çetinbulut zaman›nda bugün hâlâ kullan›lan Arg›nc›k’taki “Yaş
Sebze-Meyve Toptanc› Hali”nin temelleri
at›ld›. Belediyenin halk kütüphanesi aç›ld›. K›saca Bel-Sin* denilen ve Keykubat
Dağ›’n›n şehre bakan taraf›na Gecekondu Önleme Bölgesi olarak kurulan kooperatif, Kayseri’deki dar gelirli vatandaşlar› ev sahibi yapmak aç›s›ndan oldukça güzel avantajlar sundu. Bel-Sin bugün Kayseri’nin kalabal›k semtlerinden
olup 9000 konuttan meydana gelmektedir. Kayseri’nin bugün en güzel semtlerinden olan Alparslan Mahallesi’nin ilk
oluşum çekirdekleri Hüsamettin Çetinbulut Döneminde at›ld›. Bu dönemde Belediye, ulaş›m›n s›n›rlar›n› genişletip Kayseri’ye yak›n köy ve bağ evlerine otobüs
seferleri düzenlemeye başlad›.
HALİT ERKİLETLİOĞLU

ÇETİNEL, SEYFİ EKREM
Belediye Başkan Vekili. Doğumu, ölümü
ve aile fertleri hakk›nda bilgiye ulaş›lamad›. Necmettin Feyzioğlu Döneminde
Kayseri Belediyesinde başkâtip olarak
görev yapt›. Kayseri Belediye Başkanl›ğ›-

Hüsamettin Çetinbulut
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sı dergide yayımlanmış makaleleri, ulusal
ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri vardır.
YAYIN KURULU

Seyfi Ekrem Çetinel zabıta görevlileri ile
beraber (N. Çalışkan, Kayseri Belediyesi)

Sedat Çetiner

n› vekâleten yürüten Ali Neşet Kat›rc›oğlu’nun tayini başka bir vilayete ç›k›nca
Belediye Başkanl›ğ›na vekâleten tayin
olundu (15 May›s 1933). Ancak başkanl›k
görevini çok k›sa bir süre sonra Vali Nazmi Toker’e devretti (28 May›s 1933).
Kaynakça: Çal›şkan, Kayseri Belediyesi; Day›oğlu, Belediye Başkanlar›,
ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

Mustafa Çetiner

Mevlüt Çetinkaya

ÇETİNER, MUSTAFA
Öğretim üyesi, hekim (Kayseri, 1964–).
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi (1988). Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları
(1994), Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Hematoloji uzmanlığını tamamladı (2000). Amerika Birleşik Devletleri
Chicago’da Nortwestern Üniversitesi Robert Lurie Kanser Merkezinde Hematopoyetik Kök Hücre Nakli Ünitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı (2004).
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü’nde doçent ünvanı aldı
(2006). Türk Tabipleri Birliği, Türk Hematoloji Derneği, American Society of
Hematology, European Hematology Association, European Bone Marrow
Transplantation Registry, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği gibi bir çok ulusal
ve uluslararası derneğe üyedir. Türk Hematoloji Derneği Multipl Miyeloma Alt
Komitesi Sekreterliği görevini yürütmektedir. 2008 tarihinden beri Vehbi Koç
Vakfı Amerikan Hastanesi Hematoloji
Bölümü’nde görev yapmaktadır.
Eserleri: Sağlığınız, Lenfoma Tarihinden
Portreler, Hematoloji Tarihinde Kilometre Taşları. Çeşitli ulusal ve uluslarara-

ÇETİNER, SEDAT
Öğretim üyesi, diş hekimi (Kayseri,
1967–). Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Ağ›z, Diş, Çene Hastal›klar› ve
Cerrahisi Anabilim dal› Öğretim Üyesidir. Kayseri Ahmet Paşa ‹lkokulunu
(1973-1978) ve TED Kayseri Kolejini bitirdi (1979-1985). Hacettepe Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu
(1985-1990). Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağ›z, Diş, Çene Hastal›klar› ve Cerrahisi Anabilim Dal›nda
doktora yapt› (1990-1997). Ayn› üniversitede doçent (2003) ve başhekim oldu
(2005). Türk Oral ve Maksilllofasiyal
Cerrahi Derneği Üyesidir.
YAYIN KURULU

ÇETİNKAYA HOLDİNG
Holding Kurucusu Halil Çetinkaya 1943
y›l›nda Kayseri’nin Hac›lar Nahiyesi’nde
ticari faaliyetlerine başlad›. Daha sonra
başta Kayseri Merkez olmak üzere Anadolu’nun birçok bölgelerinde pazarlama
çal›şmalar›n› yürüttü. Ankara’ya 1949 y›l›nda toptan mal satmaya başlad›, 1950
y›l›nda Erzurum’da şube açt›. Halil Çetinkaya 1968 y›l›nda ‹stanbul’a giderek,
Sultanhamam’da Nas›r Han’da manifaturac›l›k yapmaya başlad›. Üretim tesisini
1976 y›l›nda kurdu. Genel Müdürlüğü ‹stanbul’da olan Holding; Çetinkaya Mensucat, Saray Örme, Süperteks Konfeksiyon ve Star ‹hracat şirketlerinden oluşmaktad›r. Gruba bağl› fabrikalarda gelişen üretim teknolojileri kullan›larak sürekli yenilikler yap›lmaktad›r. Çetinkaya
Holding, her y›l Türkiye’nin “‹lk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” s›ralamas›nda yer
almaktad›r. Holding 2008 y›l›nda kurduğu Saray Faktoring ile finans sektöründe
de faaliyet göstermeye başlad›.
C‹HAD ŞAH‹NO⁄LU

ÇETİNKAYA, MEVLÜT
Kayseri Valisi (Çank›r›/Orta, 1950–). An-
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kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu (1975). Nüfus ve Vatandaşl›k ‹şleri Genel Müdürlüğünde
memur olarak göreve başlad› (1975). Daha sonra Çank›r› Valiliğine kaymakam
aday› olarak (1976) Tetkik Kurulu Başkanl›ğ›nda şef olarak görevlendirildi
(1978). Hafik (1980), Tomarza (1981) ve
Hamur (1983) Kaymakaml›klar›nda bulundu. Personel Genel Müdürlüğünde
Şube Müdürlüğü (1985), Daire Başkanl›ğ› (1986), Genel Müdür Yard›mc›l›ğ›
(1988) ve Genel Müdürlük yapt› (1993).
Niğde (1994) ve Kayseri Valiliğine atand›
(1996). Peşinden Merkez Valisi olarak
görev ald› (1997). Dan›ştay Başkanl›ğ›nda üye olarak görev yapmaktad›r.

ri, 18 Temmuz 1956–). Cerrahpaşa T›p
Fakültesini bitirdi (1979). Ayn› yerde Kad›n Hastal›klar› Dal›nda ihtisas›n› tamamlad› ve Cerrahpaşa Hastanesinde
başhekim olarak çal›şmaya başlad›
(1984). 1981 y›l›nda evlendi. Doçentliğe
yükseldi (1989). Haseki Hastanesi başhekimliğine atand› (1990). Anavatan Partisi
aday› olarak Eminönü Belediye Başkanl›ğ›na seçildi (1994). Siyaseti b›rak›p yeniden üniversiteye döndü (1999). Kayserililer Derneğinin ‹stanbul Şube Başkanl›ğ›n› yürüttü (2003-2005). Ard›ndan üniversiteden ayr›larak inşaat işleri alan›nda
ticarete başlad› (2005).

YAYIN KURULU

ÇEVEN, MUSTAFA NEJAT
Gazeteci (Kayseri, 1934 - Kayseri, 1974).
‹lkokulu Kayseri’de bitirdi. Orta öğrenimine Pazarören Öğretmen Okulunda
başlad›. Ancak okulu yar›m b›rakarak gazeteciliğe başlad›. Siyasi Baba, Iş›k ve
Cop gazetelerini ç›kard›. Mizah ağ›rl›kl›
Cop’ta olduğu gibi 27 May›s 1960 ‹htilali’nden sonra Mustafa Gümüşkaynak ile
birlikte ç›kard›ğ› günlük Devrim gazetesinde siyasi hicivler yazd›. Cumhuriyet
gazetesinin Adana Bürosunda muhabir
olarak çal›şt›. Trafik kazas› geçirdi. Uzun
süre tedavi gördü, genç denebilecek yaşta vefat etti.
Eserleri: ‹nleyiş; Taşlama.

ÇETİNOK, İBRAHİM NECDET
Gazeteci, araşt›rmac›, yazar, avukat (Melikgazi/Tavlusun Köyü, 29 Aral›k 1934–).
Kayseri Ahmet Paşa ‹lkokulunda, ortaokulu ve liseyi Kayseri Lisesi ile ‹stanbul Haydarpaşa Lisesinde okudu. Kayseri Lisesini d›şar›dan bitirdi (1955). Ayn›
y›l kay›t yapt›rd›ğ› ‹stanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden mezun oldu (1961).
Kayseri’de yay›mlanan Devrim gazetesinin yaz› işleri müdürlüğünü yapt› (1962).
Kayseri Lisesinde öğretmen vekili olarak
psikoloji ve felsefe dersleri verdi (19611962-1965). 1962 y›l›ndan beri Kayseri
Barosunda serbest avukatl›k yapmaktad›r. Fakülte y›llar›nda ‹lhan Darendelioğlu’nun ‹stanbul’da yay›mlad›ğ› Toprak
dergisinde “‹brahim Kütk›ranoğlu” imzas›yla başlad›ğ› ancak Fethi Gemuhluoğlu’nun tenkitleri sebebiyle son verdiği
yaz› hayat›na, Nevzat Türkten’in Kayseri’de yay›mlad›ğ› Erciyes dergisine uzun
bir aradan sonra tekrar döndü (1990).
Tavlusun Köyü, Anadolu’nun Etnik Yap›s› ve Mimar Sinan hakk›nda kitap çal›şmalar› olup çal›şmalar›n›n baz› bölümleri Erciyes dergisinde yay›mlanmaktad›r.
Evli ve 3 çocuk babas›d›r.
AL‹M GERÇEL

ÇETİNSAYA, AHMET
Öğretim üyesi, belediye başkan› (Kayse-
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EM‹R KALKAN

İbrahim Necdet Çetinok

MAHMUT SABAH

ÇINAR, AHMET
Gazeteci, TV programcısı (Mimarsinan,
1948–). Mimarsinan İlkokulunu (1962),
Nazmi Toker Ortaokulunu (1965) ve
Kayseri Lisesini (1968) bitirdi. Gazeteciliğe Anadolu gazetesinde başladı (1969).
Daha sonra Milliyet gazetesi Kayseri
temsilciliği yaptı. 10 yıla yakın süreyle
Anadolu Haber’de çalıştı. Mantı mizah
dergisinde yazdı. Uzun bir süre mahallî
kanallarda görev yaptıktan sonra Kanal
38 TV’de* programcı olarak çalışmaktadır. Yardımcı antrenör olarak futbolla da
ilgilendi. Sürekli basın kartı sahibi evli 2
çocuk babasıdır.
YAYIN KURULU

Ahmet Çetinsaya

Ahmet Çınar
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ÇINAR, MEHMET ÂLİM
Âlim, Kayseri Milletvekili (Bünyan, 1861
- 30 Eylül 1939). Abdülkadir Efendizade
Mehmet Efendi’nin oğludur. ‹lk ve orta
tahsilini Bünyan’da tamamlad›. Kayseri
ve Adana medreselerinde öğrenimine
devam ederek müderrislik icazeti ald›.
Müderrislik ve vaizlik s›fat›yla K›br›s,
Rodos, ‹zmir, ‹stanbul, Konya ve Sivas’ta bulundu. Sivas’ta görev yaparken
Millî Mücadele lehine verdiği bir vaazdan dolay› Damat Ferid Hükümetinin
yöneticileri taraf›ndan tutuklanarak ‹stanbul’a sevk edildi ve Bekirağa Bölüğüne hapsedildi. Divan-› Harb-i Örfi’de
yar g› lan d›k tan son ra be ra at ede rek
mem le ke ti Bün yan’a dön dü. Ku va yi
Mil li ye le hin de va az la r› n› sür dür dü.
Kayseri Meclis-i ‹dare Üyeliği yapt›. I.
Dönem Kayseri Milletvekili olarak Meclis’te görev ald›. Meclis’te Şer’iye ve Evkaf ve ‹rşat Komisyonlar›nda çal›şt›. ‹stiklal Savaş›’n›n kritik dönemlerinde
Meclis’teki konuşmalar› ve Ankara camilerinde verdiği vaazlarla halk›n moralinin yükselmesine ve zafer inanc›n›n
pekiştirilmesine çal›şt›. Evli ve on çocuk
babas›yd›.
Kaynakça: TBMM Arşivi, Özgeçmiş; Çoker,
(1919-1923), C. III. s. 635.
YAYIN KURULU

Mustafa Çınar

ÇINAR, MUSTAFA
Araşt›rmac›, yazar, gazeteci (Mimarsinan, 1946–). ‹lk ve orta tahsilinden sonra
başlad›ğ› gazetecilik hayat›na Kayseri
Haber gazetesinde köşe yazar› olarak devam etti. Bir süre Mimarsinan 2000 adl›
müstakil bir gazete ç›kard›. Mimarsinan
Spor Kulübünü kurdu (1974). Orta öğretim y›llar›nda dinleme düzeyinde başlayan Türk musikisine ilgisi zamanla Türk
Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği alan›nda araşt›rmalar yapmaya dönüştü.
Evli ve üç çocuk babas›d›r.
Eserleri: Karadağ’dan Mimarsinan’a
Kimliğimiz Oğuzlar (2002); Kayseri Musikî Yolcular› (2006)
Kaynakça: Ç›nar, Musikî Yolcular›, s. 44.
MUSTAFA DEMİR

ÇİÇEK, DURSUN
Eğitimci, yazar (K›rşehir, 1964–). ‹lk ve
orta tahsilini Yozgat Yerköy’de tamamlad›. Yerköy Lisesini bitirdi (1982). Çok k›sa süreli de olsa Necip Faz›l’la tan›şma
imkân› buldu (1982). Necip Faz›l’›n tavsiyesiyle 1983 y›l›n›n ilk aylar›nda Kayseri’de Ali Biraderoğlu ile tan›şt›. Felsefi birikimini Ali Biraderoğlu’nun yönetimindeki Söğüt Fikir Kulübünde* oluşturdu.
Erciyes Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesine
girdi (1982) ve mezuniyet sonras› öğretmenliğe başlad› (1988). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve
Din Bilimleri Ana Bilim Dal›, Din Sosyolojisi Bölümünde yüksek lisans›n› tamamlad› (1994-1996). “Türkü ve Sosyal
Değişme” konusunda yaz›lar yazd›. Türküyle ilgili yaz› ve değerlendirmelerini
Hece dergisinde belirli aral›klarla yay›mlad›. Evli ve iki çocuk babas›d›r.
Eserleri: Postmodernizmin ‹slamc›lar
Üzerindeki Etkisi (1997)
YAYIN KURULU

ÇİFTÇİ, OSMAN
Gazeteci (Sar›z, 1977–). ‹lk, orta ve lise
öğrenimini Kayseri’de yapt›. Yükseköğrenimini Erciyes Üniversitesinde tamamlad›. Gazeteciliğe 1995 y›l›nda Büyük
Kayseri gazetesinde başlad›. Kayseri Ana
Haber, Kayseri Haber gazetelerinde çal›şt›. Kay TV’de, “Haftan›n Yorumu”
Program›nda görev almaktad›r. Ayl›k,
Kayseri Yorum dergisinin sahibidir. Evli,
iki çocuk babas›d›r.
YAYIN KURULU

ÇİFTE KÜMBET (MELİKE ADİLE KÜMBETİ)
Kayseri-Sivas Yolu üzerinde, bugün şehrin içinde yer almas›na rağmen 1247 y›l›nda şehrin oldukça d›ş›na inşa edildi.
“Çifte Kümbet” olarak adland›r›lmas›n›n
sebebi bilinmeyen eser, kare planl› ve beşik tonozla örtülü bir cenazelik mekân›yla sekizgen planl›, içten kubbe d›ştan külahla örtülü bir mescit bölümünden oluşmaktad›r. Türbenin tamam›nda düzgün
kesme taş kullan›lm›şt›r.
Yaklaş›k kare ölçülerde düzenlenen cenazelik bölümü iki s›ra kaval silmeyle
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mescit k›sm›ndan ayr›lm›şt›r. Cenazelik
bölümüne kuzey cephenin ortas›na aç›lm›ş dikdörtgen biçimli ve düz atk› taşl›
bir kap›dan girilmektedir. Bu bölümün
üzeri kuzey-güney doğrultuda yap›lan
beşik tonozla örtülmüştür. ‹çinde mezar
taş› veya sandukan›n bulunmad›ğ› mekân›n güney duvar›nda orijinal olup olmad›ğ› bilinmeyen bir mazgal pencere bulunmaktad›r.
Türbenin mescit bölümüne bat› cephede
tasarlanan ve yap›ya göre an›tsal ölçekte
düzenlenmiş taç kap›dan girilmektedir.
Taç kap›ya, bugün y›k›lm›ş tek yönlü ve
yedi basamakl› bir merdivenle ç›k›lmaktad›r. Taç kap› k›r›k çizgi sisteminden gelişen 9 ve 12 kollu y›ld›z kompozisyonundan ç›kar›lm›ş geometrik süslemeli bir
bordürle çerçevelenmiştir. Taç kap› kavsaras› yedi s›ra mukarnasl›d›r ve kavsara
kemerinin üzeri yan yana dizilen üç yaprakl› palmet kabartmalar›yla süslenmiştir. Taç kap›n›n kemeri, kesme taştan çift
merkezli sivri kemer şeklindedir. Türbenin mescit bölümü sekizgen olup köşeler
taştan biçimlendirilmiş ve üzerleri geometrik bezemelerle süslenmiş zarif sütuncelerle vurgulanm›ş gövde, t›pk› kaidede olduğu gibi iki s›ra düz silmeyle üst
örtüden ayr›lm›şt›r. Mescit bölümünün
ayd›nlanmas›, güneybat›, kuzeybat›, kuzeydoğu ve güneydoğu cephelerine aç›lan pencerelerle sağlanm›şt›r. Duvar yüzeyleri birbirini kademeli olarak takip
eden ikişer adet sivri kemerlerle hareketlendirilmiştir. Üst örtü başlang›c›n›n alt›ndaki kuşakta Bakara Suresi’nin ilk ayeti yaz›l›d›r.
Mescit mekân›nda en dikkati çeken unsur, güney duvar› ortas›na konumland›r›lan mihrapt›r. Mihrap kademeli bir şekilde iki bordürle çerçevelenmiştir. Bordürlerden bezemeli ve geniş olan ikinci kuşakta, 11 ve 12 kollu y›ld›zlardan oluşmuş
geometrik kompozisyon dikkati çeker.
Nişin iki yan›ndaki zar başl›kl› sütunceler
harap durumdad›r. Üç cepheli mihrap
nişi, yedi s›ra mukarnas kavsaraya sahiptir. Mescit mekân›nda da herhangi bir
mezar veya sanduka yer almamaktad›r.
Türbe, taç kap› kemeri üzerinde yer alan

Çifte Kümbetʼin eski (A. Gabriel) ve yeni fotoğrafları

beyaz mermerden beş sat›rl›k kitabesine
göre H 645 (M 1247-1248) y›l›nda inşa ettirilmiştir. Kitabede günümüz Türkçesiyle “Buras› Eyyub oğlu Melik Adil Bekir’in, (Allah onlar›n kabirlerini nurlu,
ruhlar›n› ve kokular›n› temiz k›ls›n) melikeler melikesi, dünya ve ahiretin hatunu, üstün hasletlerin sahibi, zaman›n›n
zübeydesi, dünyada kad›nlar›n efendisi,
‹slam’›n ve Müslümanlar›n yüz ak›, din
ve dünyan›n koruyucusu, takva sahibi,
güzel ahlakl›, saadetli melikenin şehitliğidir. Bunun yap›lmas›n› muhterem k›zlar› (Allah onlar› emellerine ulaşt›rs›n ve
hallerini güzel k›ls›n) H 645 y›l›nda emretti.” şeklindeki ifadeler dikkat çeker.
Kitabede aç›k olarak kendisi için türbe
yap›lan kişinin ad› belirtilmese de bu kişinin Eyyubilerden Ebubekir el-Adil’in
k›z› ve Alâeddin Keykubad’la 1227 y›l›nda Malatya’da evlenen Gaziye Hatun olduğu tarihî kaynaklardan öğrenilmektedir. Türbenin Alâeddin Keykubad’›n Hunat Hatun’dan olan oğlu Sultan G›yâseddin Keyhüsrev’in ölümünden hemen
sonra Gaziye Hatun’un k›zlar› taraf›ndan
yapt›r›lm›ş olmas› dikkat çekicidir. Kitabede Gaziye Hatun’un ad›n›n zikredilmemiş olmas›, Sultan Alâeddin Keykubad’›n eşlerinden biri olduğunun vurgulanmamas› ve Orta Çağ Kayseri’sinde
şehrin oldukça d›ş›na inşa ettirilmesi,

Çifte Kümbet planı
(A. Gabriel)
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Gaziye Hatun’un k›zlar›n›n isteği olmaktan ziyade, Hunat Hatun’un yap›n›n inşas›na verdiği iznin şartlar› gibi görünmektedir.

Çifte Kümbet Detay

Kaynakça: Gabriel, Türk An›tlar›, s. 84; Çakmakoğlu Kuru, Kayseri Mimarisi, s. 332-340; Hakk› Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara
1996, s. 103-107; H. Edhem, Kayseri (Göde), s.
109; Kara Mehmet Ağazade Kemaleddin, Erciyes Kayserisi ve Tarihine Bir Bak›ş, Kayseri
1934, s. 80; Kerim Türkmen, “Selçuklu Döneminde Kayseri’nin ‹mar Faaliyetlerine Katk›da
Bulunan Han›mlar”, KYTSB 2, Kayseri 1998, s.
443;Turan, SZT; Y›ld›ray Özbek, “Women’s
Tombs in Kayseri/Kayseri’deki Kad›n Türbeleri”, Women III (2000), S. 1, s. 91-92.
YILDIRAY ÖZBEK

ÇİFTE MEDRESE
Şehir merkezinin kuzeyinde, surlar›n d›ş›nda, bugün Mimar Sinan Park› olarak
adland›r›lan alanda bulunmaktad›r.
Medrese, Selçuklu Döneminde At Meydan› olarak an›lan, eğlence ve şenliklerin
düzenlendiği geniş bir alanda, bat›s›ndaki Avgunlu Medresesi ile birlikte yer al›yordu.
Birbirlerine bitişik iki ayr› yap› şeklindeki
eser, aç›k avlulu, dört eyvanl› medrese ve
şifahaneden oluşan bir düzenlemeye sahiptir. Bu yap›lardan hangisinin daha önce yap›ld›ğ› belli değildir. Ancak doğudaki medresenin daha önce yap›ld›ğ› ve bat›daki hastane binas›n›n ise az bir süre
sonra inşa edilmeye başland›ğ› ileri sürülmektedir. Şifahanenin Sultan II. K›l›-

Çifte Medrese arkada Avgunlu Medresesi (M. Çayırdağ)

Çifte Medrese Portali 1930ʼlu yıllarda
(A. Gabriel)

çarslan taraf›ndan k›z›, I. G›yâseddin
Keyhüsrev’in kardeşi Gevher Nesibe Sultan ad›na H 602 (M 1205) tarihinde yapt›rd›ğ›, taç kap› üzerindeki kitabesinden
anlaş›lmaktad›r. Mimar› belli değildir.
Ancak yap›da çok say›da taşç› ustas›n›n
çal›şt›ğ› kalan işaretlerden anlaş›lmaktad›r.
Her iki yap›n›n da plan sistemleri kuruluş
olarak birbirlerine benzemektedir. Ancak medrese bölümünde, doğudaki orta
eyvana bitişik olarak yap›lan kümbet, şifahanenin plan›ndan ayr›lan yönünü
oluşturmaktad›r.
Çifte Medresenin güney cephesi, medrese bölümünde biraz daha geniş tutulmuştur. Güney cephenin doğusunda medreseye ait süslemesiz ve gösterişsiz sade bir
kap› yer al›r. Buna karş›l›k ayn› cephenin
bat›s›nda bulunan şifahanenin taç kap›s›,
klasik Selçuklu taç kap›s› tarz›ndad›r.
Dikdörtgen biçimli şifahane taç kap›s›nda, sekiz kollu y›ld›zlar›n oluşturduğu
geometrik örgüler ve bunlar›n içinde yer
alan mukarnaslar bulunur. Mukarnas s›ras›n›n en üstünde ise mermer üzerine
yaz›lm›ş iki sat›rl›k Arapça kitabe panosu
bulunur. Panonun üzerindeki y›lan kabartmas› k›r›lm›şt›r.
Medresenin doğu cephesi sağ›r olup kümbetin gövdesi bu cephe üzerinde izlenebilmektedir. Medresenin ve şifahanenin
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Çifte Medrese restorasyon sonrası portal

kuzey cepheleri hareketlidir. Bu cephede
medresenin doğudaki odas›yla eyvan›, şifahanenin ise sadece eyvan› beden duvarlar›ndan d›şar› doğru taşk›nl›k yapar. Yine
bu cephede medrese ile şifahane eyvanlar› aras›nda kalan alt› köşeli ve yamuk
formlu bir yap›n›n temeli dikkati çeker.
Burada yap›lan kaz›lara ait raporlarda, bu
yap›n›n medrese ve şifahaneye su dağ›tan
sistem olduğu belirtilmiştir.
Medresenin yal›n yuvarlak kemerli kap›s›, al›ş›lm›ş›n aksine avlunun ortas›nda
olmay›p bat› köşededir. Baz› araşt›rmac›lar t›pk› şifahanede olduğu gibi medresede de an›tsal ve süslemeli bir taç kap›n›n
olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Kap›dan
geçildikten sonra, avlunun güneybat› köşesindeki sivri tonozlu bir mekâna ulaş›l›r. Buras› giriş holü gibi düzenlenmiş ve
eyvan› and›r›r biçimde revaka doğru aç›lm›şt›r. Medresenin avlusu uzunlamas›na
dikdörtgendir. Avlu dar olmas›na karş›n
dört yönden revaklarla çevrilidir. Kuzeydeki ana eyvan önündeki revak tek kemer gözlüdür. Revak kemerleri doğuda
üç, bat›da dört, güneyde ise bir kare ayağa oturur. Ayaklar ayn› zamanda duvarlara sivri kemerlerle bağlanm›şt›r. Avlunun
ortas›nda dikdörtgen planl› bir havuz bulunur.
Medrese girişinin hemen sağ taraf›nda giriş holüne aç›lan dikdörtgen bir odayla

solunda yine ayn› bölüme aç›lan kare
planl› bir oda daha yer al›r. Güneydeki
eyvan›n doğusunda bulunan oda dikdörtgen formludur. Bu odadan geçilerek
köşedeki kare odaya ulaş›l›r. Avlunun
doğu taraf›ndaki yan eyvan›n güneyinde,
yaklaş›k ayn› ölçülerde iki oda, eyvan›n
kuzeyinde ise sekizgen formlu kümbet
bulunur. Bat›daki yan eyvan›n iki taraf›nda, dikdörtgen formlu iki oda daha yer
al›r. Kuzeyde bulunan ana eyvan oldukça
derin yap›lm›şt›r. Ana eyvan›n doğusunda eyvanla hemen hemen ayn› derinlikte
dikdörtgen, bat›s›nda ise daha küçük ölçülerde yamuk formlu birer büyük oda
s›ralanm›şt›r. Ana eyvan›n iki yan›ndaki
bu odalar›n girişleri mukarnaslarla süslenmiştir.
Doğudaki yan eyvan›n bitişiğindeki oda,
medresenin türbe bölümünü oluşturmaktad›r. Kümbet, tam düzgün sekizgen
olmay›p kuzey-güney yönünde eliptik bir
plana sahiptir. Medresenin çat›s›na kadar düzgün kare bir plan devam ederken,
çat›dan itibaren gövde sekizgene dönüşmektedir. Medresenin plan› incelendiğinde kare planl› odan›n kümbete dönüştürülüp kareyle sekizgenin uyuşturulmas›
s›ras›nda köşelerdeki üçgen aç›kl›klar›n
doldurulduğu görülebilir. Bu aç›kl›klar
medrese dam seviyesinden yukar›da tek
bir modül kalmas› sebebiyle sekizgen
olarak devam etmiştir.
Kümbetin ziyaretgâh kat›na bat› yönde
revaklara doğru aç›lan beş basamakl›
sağl› sollu yerleştirilen merdivenlerle ç›k›lmaktad›r. Basamaklar› oluşturan taşlar›n iç yüzeyleri (alt k›s›mlar›) iç bükey bir
şekilde oyulmuştur. Basamaklar›n bu şekilde biçimlendirilmesi, merdivenin alt›nda bulunan ziyaretgâh kat›na girişin
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Şifahanede tedaviyi temsil eden minyatür

vurgulanmak istenmesinden kaynaklanm›ş olmal›d›r. Kap› boşluğunu d›ştan bas›k bir kemer çevrelemektedir. Bas›k kemerin üzerinde ince bir silmeyle taşlar
üzerinde Bursa kemeri izlenimi uyand›ran yalanc› bir kemer hatt› dolaşmakta,
bu paralel silme hatt› kap› kemerinin yukar›s›nda basamakl› bir forma dönüşerek
ziyaretgâh›n bulunduğu bölgeyi vurgulamaktad›r. Ziyaretgâh kat›, içten sekizgen
planl›d›r. Yukar›da belirtildiği gibi kümbetin kenarlar› birbirine eşit sekizgen değildir. Sekizgenin doğu-bat› yönleri dar,
kuzey-güney yönleri ise geniş tutulmuştur. Böylece sekizgen, eliptik bir plan görünümü alm›şt›r. Piramidal iç örtüde kademeli ç›k›nt›lar›n hemen üzerinde doğu, bat›, kuzey ve güney yüzlerine yerleştirilmiş birer mazgal pencere içeriyi ayd›nlat›r. Kümbetin olduğu bölümü, örtünün üstünde belirtmek ve kümbet geleneğini yans›tmak düşüncesinin iç örtüyü

Çifte Medreseʼnin Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver tarafından yapılmış suluboya
resmi

külah olarak düzenlemeyi gerekli k›ld›ğ›
ileri sürülmektedir.
Medrese örtüsünün bittiği yerden itibaren başlayan kümbet gövdesi, yukar›da
piramidal külahl› üst örtüye dönüşmektedir. Sekizgen gövde her bir yüzeyin ortas›na yerleştirilen yar›m dairevi küçük
payandalarla desteklenmiştir. Payandalardan doğu, bat›, kuzey ve güneyde bulunanlar›n iç kesimlerinde birer mazgal
pencere yer al›r.
Kümbetin cenazelik kat›na da yine ziyaretgâh bölümüne girişi sağlayan merdivenlerin alt›ndan geçilerek ulaş›lmaktad›r. Ziyaretgâh merdivenlerinin alt›nda
şekillenen giriş bölümünün kap›s› küçük
ve düz lentoludur. ‹çerisi bu pencerelerle
ayd›nlat›l›p havaland›r›lmaktad›r. Kap›dan geçildikten sonra üç basamakla, dikdörtgen planl› ve üzeri kuzeyden güneye
doğru uzanan bas›k tonozla örtülü cenazelik kat›na girilmektedir. Ziyaretgâh kat›nda olduğu gibi burada da sanduka yoktur.
Medreseyle şifahane, avlunun kuzeybat›
köşesindeki beşik tonozlu dar bir koridorla birbirine bağlanm›şt›r.
Medresenin bitişiğindeki şifahanenin girişi de bat› köşesine doğru kayd›r›lm›şt›r.
Medresenin taç kap›s›ndan farkl› özellikler taş›yan bu kap›, duvardan d›şar› doğru hafifçe ç›k›nt› yapar. Taç kap›dan geçildikten sonra eyvan görünümündeki
bir hole ulaş›l›r. Şifahanenin avlusu kare
planl› ve dört yönden revaklarla çevrilidir. Revaklar kuzeyde bir, diğer yönlerde
ise üç kemerli aç›kl›k şeklinde olup revak
sisteminde doğu ve bat›da üç, güneyde
ise iki kare ayak bulunur. Kuzeydeki
ayaklar ise dikdörtgen formludur. Ayaklar, arkalar›ndaki oda duvarlar›na sivri
kemerlerle bağlanm›şt›r.
Avluda yer alan eyvanlar›n üzeri sivri beşik tonozlarla örtülmüştür. Güneydeki
eyvan›n iki taraf›nda, ayn› ölçülerde kare
planl› ve revaka aç›lan birer oda izlenmektedir. Yine avlunun güneydoğu köşesinde revaka doğru aç›lan iki oda yer al›r.
Avlunun doğusunda, yan eyvan›n iki taraf›nda üzeri sivri beşik tonozla örtülü
ikişer oda daha bulunurken bat› taraftaki
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eyvan›n kuzeyinde iki, güneyinde bir adet
kare oda bulunur. Odalar›n üzerleri sivri
beşik tonozla örtülüdür. Avlunun güneybat› köşesinde revaklar›n arkas›ndaki koridor bat›ya doğru uzan›r. Koridorun güneyinde iki oda, devam›nda ise bir kap›
yer al›r. Kap›dan geçildikten sonra kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve karş›l›kl› odalar›n yerleştirildiği uzun bir koridora ulaş›l›r. Dehlizin baş›ndaki şifahanenin hamam› koridora hâkim bir konumdad›r. Dehlizin iki taraf›nda, beşik
tonozla örtülü küçük kare hücreler aras›nda, tonoz s›rtlar›ndaki kare aç›kl›klarla bağlant› sağlanm›şt›r.
Avlunun kuzeyinde yer alan ana eyvan,
medresenin eyvan›ndan daha büyüktür.
Yine burada da eyvan›n iki yan›nda dikdörtgen planl› küçük iki oda daha yer
al›r.
Şifahanenin taç kap›s›nda bulunan Arapça kitabe, medrese ve şifahanenin yap›m
tarihiyle banisinin ad›n› vermektedir. Taç
kap› üzerindeki iki sat›rl›k kitabenin
Türkçesi şöyledir.
K›l›çarslan oğlu dinin ve dünyan›n koruyucusu büyük sultan Keyhüsrev zaman›nda -zaman› daim olsun- K›l›çarslan’›n
k›z› din ve dünyan›n ismeti Melike Gevher Nesibe’nin -Allah sizin için onu raz›
k›ls›n- vasiyeti olarak H 602 y›l›nda bu
hastanenin inşas›na ittifak ettirdi.
Bu kitabeye göre, buradaki yap› topluluklar›n›n Gevher Nesibe taraf›ndan yapt›r›ld›ğ› anlaş›lmaktad›r. Ancak, kümbetin
kime ait olduğu belli değildir. Tuncer,
Anadolu Selçuklu mimarisinde baninin
yapt›rd›ğ› yap›da uygun bir yere gömülme geleneğinin olduğunu, bu nedenle bu
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kümbetin şifahanenin kap›s›nda ad› geçen Gevher Nesibe Sultan’a ait olabileceğini belirtmektedir. I. G›yâseddin Keyhüsrev’in Konya’da, II. K›l›çarslan Kümbeti’nde gömülü olduğu bilinmektedir.
Ancak, kardeşi Gevher Nesibe Sultan’›n
nerede gömülü olduğunu belirtecek herhangi bir kay›t bulunmamaktad›r. Kayseri’deki bir rivayet göre de Gevher Nesibe
Sultan genç yaşta amans›z bir hastal›ğa
yakalanm›ş ve bu hastal›ktan kurtulamam›şt›r. Sultan ölüm döşeğindeyken kendisinden sonra gelen insanlar›n ayn› hastal›ktan mustarip olmamalar›, hem gönül
hem de beden ac›lar›n›n dindirilmesi için
böyle bir medrese ve hastane (şifahane)
yap›lmas›n› kardeşi G›yâseddin Keyhüsrev’e vasiyet ettiği, bu yap› içerisindeki
kümbetin de kabri olduğu belirtilmektedir.
Kaynakça: Abdullah Kuran, Anadolu Medreseleri, C. I, Ankara 1969; A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu); Gabriel, Türk An›tlar›; Albert Gabriel,
Monuments Turcs d Anatolia, C. I, Paris 1931;
Çakmakoğlu Kuru, Kayseri Mimarisi ;Yeğen,
KTE; Coşkun Alptekin, “Selçuklular Döneminde Kayseri”, I. Kayseri Kültür ve Sanat Haftas›
Konuşmalar› ve Tebliğleri (7-13 Nisan 1987),
Kayseri 1987, s. 16-18; Erkiletlioğlu, KT; ‹bn Bîbî, el-Evamir; Kaz›m Gürkan, “Selçuklu Hastanesi”, Malazgirt Armağan›, Ankara 1972, s. 3347; M. Sözen, Anadolu Selçuklu Medreseleri, (2
cilt), ‹stanbul 1970; Mahmut Akok, “Kayseri’de
Gevher Nesibe Sultan Darüşşifas› ve Sahabiye
Medresesi Rölöve ve Mimarisi”, TAD, XVII (Ankara 1968), S. 1, s. 133-184; Metin Sözen vd.leri,
Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, ‹stanbul 1976; Refet Yinanç, “Kayseri ve Sivas Darüşşifalar›n›n Vak›flar›”, Belleten, XLVIII (1984),
S. 189-190, s. 299-308.
OSMAN ERAVŞAR
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Çifteönü Camii planı
(C. Arslan)

ÇİFTEÖNÜ CAMİİ
Gubaroğlu Mahallesi, Çifteönü caddesi
No: 139’da bulunmaktadır. Çifteönü Camii kuzeygüney doğrultusunda gönyesiz
yaklaşık kare planda inşa edilmiştir, duvarları birbirine paralel değildir. Ayrıca
caminin mihrab ve giriş kapısından geçen hat tam ortada olmayıp, batıya kaymıştır. Minare kaidesinin kuzey cephesinde bulunan 78x77 cm ebadındaki mermer üzerine celi ta’lik hat ile yedi satır
şeklinde yazılmış olan kitabede inşa tarihi H 1300 (M 1882-3) olarak geçmekte
olup, ayrıca banisi olarak Hacı Mehmed
Seyyid Ağa olarak zikredilmiştir. Bu kitabeden caminin tamirinin de, aynı zat tarafından yapıldığını öğreniyoruz.
Çifteönü Caminin son cemaat yeri kuzeye açılmaktadır. Siyah kesme taşlardan
yapılmış yedi adet sütuna basan, altı yuvarlak kemeri bulunmaktadır. Sütun kaideleri ve başlıkları kare planlı ve köşeleri pahlıdır. Kemer aralıkları alüminyum
doğramalı camekânla kapatılmıştır. Caminin üzeri betonarmedir ve kiremit çatı kaplıdır. Kesme taş duvarlı bir yapıya
sahip olan Çifteönü Cami orijinalinde
direkli ve toprak damlı bir örtüye sahiptir.

Çifteönü Camii (C. Arslan)

Çifteönü Camii içi (C. Arslan)

Caminin kuzeydeki avlusu batıdan doğuya doğru genişleyen bir şekilde yamuk
planlıdır, burada abdest almak için musluklar bulunmaktadır.
Harim iç ölçüleri yaklaşık (18,00x18,00
m.) ölçülerinde yapılmış bir eser olup, kitabesinden de anlaşıldığına göre önceden mevcut bir yapının yeniden ihyası
şeklinde gerçekleşmiştir. İç mekânda
dörder sıralı on iki adet ağaç sütun harimi kıbleye dik dört sahna ayırmaktadır.
Caminin arka tarafında genişçe bir mahfel vardır. Beton ayaklara basmakta ve
betonarne olarak yapılmıştır. Bunun girişi sağ arka köşeden “T” şeklinde dönen
bir merdivenle sağlanmaktadır.
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. Caminin girişi kuzeydendir.
Tam karşıdaki mihrap orijinal özelliğinde olmayıp, yakın zamanlarda mermerden basit bir biçimde yapılmıştır. Sağ köşedeki ahşap minberle beraber caminin
iç duvarlarını (yerden 160 cm. yükseğe
kadar) kaplayan ahşap zarlar krem ve
kahverenkli yağlıboya ile boyanmıştır.
Taşınabilir şekilde yapılmış dikdörtgen
prizma şeklindeki kürsü; caminin doğusuna yakın bir yerde bulunmaktadır. Caminin duvarları yeşil renkte, sütunlar da
(zarlar hizasında) bordo kahve renkli
yağlıboya ile boyalıdır. Tavan örtü direkleri (açık yeşil uçuk pembe) tonundadır
Caminin iki minaresi vardır. Birincisi;
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rine benzemektedir.
Caminin ikinci minaresi ise, ana binanın
kuzey batı köşesine bitişik olarak inşa
edilmiş olan kesme taş. silindirik gövdeli
yüksek minaredir.
Minberminare kaidesinin kuzey cephesinde bulunan kitabesinin metni şu şekildedir:

Çifteönü Camii minber minaresi (C. Arslan)

Çif te önü ca mi inin min ber- mi na re si;
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 minberminarele-

Hüve’l-Hallâk’ul-Bâkî
“Câmii Çifteönü de oldu ihyâ yümn ile
Hacı Seyyid Mehmed Ağa himmet etti
şevkıla
Bir minâre kıldı inşâ câmie kim bu ağa
Beş vakitte okusun ezan müezzin aşkıla
Şu ümidle ola şâfî Rûz-ı Mahşer’de bana
Hazreti Bilal Habeşî nezdi Hak’da lutfıla
Böyle hayrın ehlini Hak beldemizden
kesmesin
İde matlûbuna nâil dü cihanda rıfkıla
Sâl bin (içyüzde tekmil tarih-i lafz-ı Raûf
Okuyanlar yâd ideler ehl-i hayrı hayrıla
Lillâhi’l-Fâtiha
Sene 1300
Kaynakça: Özkeçeci, KCMM, s. 59; Özkeçeci,
Cami ve Mescidler, s. 48; Esma Güleç, Kayseri
Minareleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), EÜSBE, Kayseri 2006, s. 139-140.
CELİL ARSLAN
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Çifteönü Çeşmesi (M. Denktaş)

ÇİFTEÖNÜ ÇEŞMESİ
Mustafa Necip Mahallesi, Çifteönü Sokağ› üzerinde bulunan çeşme, günümüzde
kullan›lmamaktad›r. Üzerindeki kitabelere göre eser H 1168 (M 1753) y›l›nda inşa edilmiş olup H 1293 (M 1876) y›l›nda
da onar›lm›şt›r. Bu çeşmenin H 1293 tarihinde onar›ld›ğ›n› kitabesinin d›ş›nda
Ankara Vilayeti Salnamesi Defteri’ndeki
bilgilerden de öğrenilmektedir. Çeşmede
malzeme olarak düzgün kesme taş, kitabelerde mermer kullan›lm›şt›r.
Çifteönü Çeşmesi plan› bak› m›ndan
Kayseri’deki diğer çeşmelerden farkl›l›k
göstermektedir. Yan yana iki kemerli olarak yap›lan 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 bağ›ms›z üç,
arka cephede duvara gömülü üç adet olmak üzere toplam alt› ayağ›n üzerine
oturmaktad›r. Çeşmenin üst örtüsü doğu-bat› doğrultuda at›lan beşik tonozla
örtülmüştür. Ön cephedeki yuvarlak kemerler, köşeleri pahlanm›ş ayaklar›n
üzerindeki profilli başl›klara oturmaktad›r. Başl›klar›n hemen üzerine demirden
gergi çubuklar› at›lm›şt›r. Çeşmenin bat›
cephesiyle ön cephesinde bulunan ayaklar›n aralar› iki s›ra taşla yükseltilerek siperlik oluşturulmuştur. Ön cephedeki
her iki kemerin kilit taşlar›, cepheden
öne doğru ç›k›nt› yapmaktad›r. Kemer
kilit taşlar›n›n 0,35 m yukar›s›ndan baş-

layan ve cepheden öne doğru taş›nt› yapan düz silme kuşağ›, doğu ve bat› cepheleri de dolaşmaktad›r.
Çeşmenin doğu ve bat› cepheleri de yuvarlak kemerlerle geçilmiştir. Çeşmenin
lülelerinin bulunduğu kuzey yöndeki sağ›r duvar›n ortas›ndaki ayak sade, yanlardaki ayaklar›n ise ön cephedeki ayaklarda olduğu gibi köşeleri pahl›d›r. Çeşmenin sade olarak düzenlenmiş iki adet ayna taş› vard›r. Bu ayna taşlar›n›n ortas›nda yer alan lüle delikleri üzerinde musluk
yoktur. Çeşmenin inşa kitabesi sağ›r duvar›n doğusunda yer almaktad›r. Antrolak motifleriyle s›n›rland›r›lan 0,55 x
0,56 m ölçülerindeki dört sat›rl›k kitabe
celi sülüs hatla yaz›lm›şt›r.
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 esnâfı
İçerler Kevser Şerâbın yok aslâ buna ihfâ
Âb-ı rahmet ile ğasl et onların eznâbını
Tâ bulalar Cennet-i A’lâ’da zevk ile safâ
Bin yüz altmış sekizinde bi’avni’1-lâh
oldu cârî
Şefî’ ola bu vechile çâr-yârı ile Mustafâ.
Sağ›r duvar›n bat›s›nda bulunan onar›m
kitabesi 0,77 x 0,77 m ölçülerinde olup
celi ta’lik yaz›yla yaz›lm›şt›r. Bu kitabenin
köşeleri stilize çiçek motifleriyle tezyin
edilmiştir.

Çifteönü Çeşmesi inşa kitabesi
(M. Denktaş)
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Kaynakça: Uygur Kocabaşoğlu-Murat Uluğtekin, Salnamelerde Kayseri, Osmanl› ve Cumhuriyet Döneminin Eski Harfli Y›ll›klar›nda Kayseri, Kayseri 1998, s. 139; Denktaş, Su Yap›lar›, s.
87-89; Ömer Yörükoğlu, Kayseri Çeşmeleri,
Kayseri 1987, s. 36.
MUSTAFA DENKTAŞ

ÇİĞDELİ CAMİİ bk. CINCIKLI CAMİİ
Çifteönü Çeşmesi onarım kitabesi
(M. Denktaş)

Okunuşu:
Hüve’l-Hallâku’l-Bâki (Kalıcı olan
Allah’tır).
Sâhibü’l-hayrât Hacı Seyyid
Mehmed Ağa’nın
Hayrını makbûl buyursun ol Hüdâ-yı
Müste’ân
İşte bak bu çeşme-i dil- cûy inşâ eyledi
Nezd-i atşânda becâdır dense
hayrâtun hisân
Hayr-ı a’zam su akıtmaktır buyurdu
ol Resûl
İtmeye sa’yin bile kim Hazret-i Rabb-i
Mennân
Nûş idüb mahşerde havz-ı pâki
Kevser’den o zât
Lutf-i Yezdân ile olsun dâhili-i dâr-ı cinân
Lafzla yaz Fevzi târîhin ki herkes anlasın
Bin iki yüz doksan üç de akdı bu âb-ı
revân.
Sene H 1293 (M 1876).
Kayseri’deki hiçbir çeşmede görmediğimiz alt› adet orijinal su yalağ›n› bu çeşmenin bat› yönünde görmekteyiz. Yekpare bazalt taşlar›n oyulmas›yla yap›lan
su yalaklar›n›n baz›lar› toprağa gömülmüş vaziyettedir.
Çifteönü Çeşmesi’nde, pahlanm›ş ayaklar, profilli başl›klar ve kitabelerdeki stilize çiçek ve antrolak motifleri d›ş›nda süsleme unsurlar›na rastlanmamaktad›r.
Çevre sakinlerinin anlatt›klar›na göre
çeşme Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda harap
durumdayken 1930-35 y›llar›nda elden
geçirilerek çeşme, 1970 y›l›nda da onar›lm›şt›r.

ÇİLSAL, ADEM
‹ş adam› (Kayseri, 1899 - 28 Eylül 1973).
Dedesi 1877-1878 Osmanl›-Rus Savaş›’nda Kars Kolordusu alay komutanlar›ndan Kaymakam Mehmet Ali Bey, babas› Kaymakamzade Mustafa Bey’dir. ‹ş
hayat›na müteahhitlikle başlad›. Tar›m,
hayvanc›l›k, otelcilik gibi birçok sahada
faaliyet gösterdi. Keykubat’taki Adem
Ağa Çiftliği başta olmak üzere geniş arazilere sahip oldu. Cumhuriyet Halk Partisinin Kayseri’deki kurucular›ndan oldu.
CHP’li olmas›na rağmen Demokrat Parti
ileri gelenleriyle iyi diyaloglar içinde oldu. Cumhurbaşkanlar›ndan ‹smet ‹nönü
ve Cevdet Sunay ile şahsi dostluklar kurdu. Halkla kaynaşm›ş, itibarl› ve hay›rsever kişiliğinden dolay› “Adem Ağa” olarak an›ld›. Başta ‹ki Kap›l› Mescit’in
önündeki değerli arsas›n› Bürüngüz Camii’nin yap›m›na bağ›şlam›ş olmas›na
rağmen, yapt›ğ› birçok hayrata isminin
verilmesini kabul etmedi. Evli ve dört çocuk babas›yd›. Vefat›n›n ard›ndan mirasç›lar›, şehir içindeki yirmi beş parsel arsay› bağ›şlayarak Adem-Necmiye Çilsal
Vakf›n› kurdu. Bu Vak›f, Adem ve Necmiye Çilsal ad›na iki fakülte binas› yap›lmas› koşuluyla Kayseri Yüksek Eğitim
Vakf›na devredildi.

Adem Çilsal

GONCA BÜYÜKMIHÇI

ÇİLSAL, HALİL
Belediye Başkan Vekili (Trablusgarb/Libya, 1877-1942). Babas› Mehmed Bey, annesi Zeynep Han›m’d›r. Belediye Meclis
Üyesi iken Muhittin Gürbaz’›n Kayseri
Belediye Başkanl›ğ›ndan istifa etmesiyle
yerine vekâleten getirildi (06 Temmuz
1930). Dört ay Kayseri Belediye Başkanl›ğ› yapt›. Döneminde çok önemli bir gelişme olmad›. 17 Ekim 1930’da Belediye

Halil Çilsal
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Başkanl›ğ›n› Necmettin Feyzioğlu’na
devretti. Evli ve beş çocuk babas›yd›.
Kaynakça: Şükrü Öztürk, Cumhuriyetin Kuruluşundan Çok Partili Döneme Kadar Kayseri Belediyesi (1923-1946), Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2005; Çal›şkan, Kayseri Belediyesi; Day›oğlu, Belediye Başkanlar›.
ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

Osman Çilsal

ÇİLSAL, OSMAN
Kayseri Milletvekili (Kayseri, 1961–). ‹lk
öğrenimini Kayseri Salih Avgun Paşa ‹lkokulunda, orta ve lise öğrenimini TED
Kayseri Kolejinde tamamlad›. Y›ld›z
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu (1985). ‹stanbul Üniversitesi ‹şletme Fakültesi ‹şletme ‹ktisad› Enstitüsünde ‹şletmecilik
‹htisas›n› tamamlad›. Yönetici ve ortağ›
olduğu şirketlerde ticaretle meşgul oldu.
Ayr›ca Rusya Federasyonu’nda plastik
üretimi ve Kayseri sanayi ürünlerinin ihracat›n› yapan bir şirket kurdu. Doğru
Yol Partisinin ‹l Kongresinde, ‹l Yönetimine seçildi ve ‹l Başkanl›k Divan›nda
görev ald› (1993). Doğru Yol Partisinin
Kayseri ‹l Başkanl›ğ›n› yapt› (1995). XX.
Dönem seçimlerinde Doğru Yol Partisinden Kayseri Milletvekili seçildi (1995).
Evli ve iki çocuk babas›d›r.
GONCA BÜYÜKMIHÇI

ÇİMDİK
Cumartesi günleri ç›kan haftal›k siyasi
mizah gazetesidir. Milli Kütüphanede
bulunan say› 2 numaray› ve 27 Ağustos
1955 tarihini taş›maktad›r. Buna göre birinci say›s›n›n 20 Ağustos 1955’te ç›kt›ğ›
anlaş›l›yor. Fiyat› on kuruştur. Sahipleri
Necdet Yalç›n ve Necdet Göncüoğlu’dur.
Yaz› işlerini de Necdet Yalç›n yönetti. Ba-

Çingenelerin gündelik hayatlarından bir görüntü

s›ld›ğ› yer Yeni Bas›mevidir. Başl›ğ›n›n alt›nda “Kel Başa Şimşir Tarak” cümlesi
yer alm›şt›r. 19 Eylül 1955’te ç›kan beşinci
say›s›yla yayın hayatı sona erdi.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 86.
YAYIN KURULU

ÇİNGENELER
Kayseri’de hayatlar›n› devam ettiren Çingenelerin buraya ne zaman ve nas›l geldikleri konusunda sağlam bilgiler bulunmamaktad›r. Kald› ki şu an yerleşik hâlde
yaşayan topluluğun, farkl› yerleşim alanlar›ndan olmalar› ve göç hareketinin hâlâ devam ediyor olmas›, bu konuda net
bilgiler vermeyi engellemektedir. Dolay›s›yla, topluluğun tarihine ve nüfusuna
ilişkin bilgiler, kaynak şah›slarla yap›lan
görüşmelerden elde edilen bilgilere dayanmaktad›r.
Kayseri’de yerleşik hâlde yaşayan Çingeneler, birkaç mahalle de toplanm›ş durumdad›r. Bu mahallelerin baş›nda “Battal Gazi”, halk aras›ndaki ifadesiyle “Battalalt›” gelmektedir. Bu mahallede yerleşmiş bulunan Çingenelerin büyük çoğunluğu “çalg›c›l›k” mesleğini icra etmektedir. En fazla Adana-Kozan, Manisa ve ‹zmir, Hatay-Dörtyol ve Serinyol’dan gelen
Çingeneler, bu mahallede yerleşmiş bulunmaktad›r. Kayseri’de yaşayan Çingeneler, Çingene kavram›n›n “aşağ›lay›c› ve
d›şlay›c› bir kimliği yans›tt›ğ›n›, bu nedenle, kendilerini Çingene olarak tan›mlamaktan çekindiklerini” dile getirmişlerdir. Topluluk üyeleri, bu marjinal kimliklerinden s›yr›labilmek için kendilerini
“Türk ve Müslüman” kimliğinde tan›mlamaya özen göstermektedirler. Kayseri
Çingeneleri, Müslüman kimliğinde “Alevi-‹slam” geleneğini şeklen de olsa benimsemiş durumdad›rlar. Ancak, diğer
Çingene topluluklar›nda olduğu gibi,
Kayseri’deki Çingenelerin de gerek Alevilik gerekse bir bütün olarak ‹slam konusunda fazlaca bilgi sahibi olmad›klar›,
üstelik özellikle Alevi inanc›n›n gerekli
k›ld›ğ› birtak›m “imani ve amelî” prensipleri yerine getirmedikleri, hem gözlemlerle hem de topluluk üyelerinin verdiği bilgilerden anlaş›lmaktad›r. Ancak,
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özellikle “Üç Kümbetler” Mevkii’nde yaşayan, K›rşehir ve Ankara’dan geldiklerini ifade eden küçük bir grubun, “Cem törenleri” düzenlediği, bu törenlere yönetici olarak kendilerinden bir “baba”n›n kat›ld›ğ›n› ifade etmektedirler. Kayseri’de
yaşayan Çingenelerde gözlemlenen ilginç bir nokta, muhtemelen ayn› kökene
dayanmalar›na rağmen, mezhep aç›s›ndan aralar›nda sürdürdükleri çat›şman›n
varl›ğ›d›r. Topluluk üyelerinin, özellikle
Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde yaşayan
ve Bulgaristan’dan geldikleri belirlenen
“Sünni Roman”lar› kendilerinden kabul
etmedikleri, onlar› aşağ›lay›c› ve suçlay›c› bir tav›rla değerlendirdikleri görülmüştür.
Çingenelerin göze çarpan önemli özelliklerinden birisinin, “yoksulluk zihniyetine” dayal› bir hayat tarz›n› benimsemiş
olmalar›d›r. En zengininden en fakirine
kadar topluluk üyeleri, kendilerini “fakir,
gariban ve ekmeğe muhtaç bir zavall›”
olarak görmektedirler. Görüşmeler s›ras›nda, arabas›, evi, çalg›c› bürosu ve kahvehanesi olan üyelerin bile kendilerini,
“yok yoksul” olarak tan›mlamalar›, bu
toplulukta yoksulluk zihniyetinin bir
“topluluk kimliğine” dönüştüğünü göstermektedir. Ayr›ca Çingenelerin kendi
aralar›nda özel bir dil konuştuklar› tespit
edilmiştir. Topluluk üyelerinden k›rk alt›
yaş›ndaki Y›lmaz Burkay “bu dilin Çingenece olduğu ve kendi dilleri olmas› nedeniyle, topluluk üyeleriyle ilişkilerinde bu
dili kulland›klar›n›, diğer insanlarla konuşurken ise Türkçe konuştuklar›n›” vurgulam›şt›r.
Kaynakça: Erdoğan Önder, “Kayseri’de Marjinal Bir Grup: Çingeneler”, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler
Dergisi, (Aral›k 1999), s. 261-288.
YAYIN KURULU

ÇİNKILIÇ, MUSTAFA
Eğitimci, yazar (Kayseri, 1928–). ‹lk ve
orta öğrenimini Kayseri Merkez’de yapt›.
Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
mezunudur (1953). Irak’ta Külliyetü’lÂdâb ve’l-Ulûm adl› fakülteye devam
ederek (1957) Arapça ve Farsças›n› geliş-

tirdi. Kayseri ve Bursa ‹mam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmenliği ve
idarecilik yapt›. Daha sonra Kayseri Yüksek ‹slam Enstitüsüne geçerek burada
öğretim görevlisi ve idareci olarak çal›şt›
(1965-1969). Bu kurumdan ayr›ld›ktan
sonra Milli Eğitim Bakanl›ğ› Din Eğitimi
Genel Müdür Yard›mc›l›ğ› (1969-1973),
Din Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Talim
ve Terbiye Dairesi Başkanl›ğ›nda müşavirlik görevinde bulundu (1973-1980).
Din Eğitimi Genel Müdürlüğü görevinden emekli oldu (1980). Emeklilik sonras›nda TED Ankara Kolejinde din kültürü
ve ahlak bilgisi dersi öğretmenliği yapt›
(1986-1993).
Eserleri: Dinî ve Ahlâkî Şiirler (2006)
YAYIN KURULU

ÇİNKUR (Çinko-Kurşun
Metal Sanayii) AŞ

Çinkur, 1968 y›l›nda ‹ç Anadolu’da Zamant› bölgesindeki karbonatl› cevherlerin işlenerek metal çinkoya dönüştürülmesi amac›yla, sermayesinin yüzde 49’u
Etibank’a ait olmak üzere Etibank’›n önderliğinde halka aç›k bir anonim şirket
olarak kuruldu. Türkiye-Kanada teknik
iş birliği ile Kayseri’ye 23 kilometre mesafede ve Kayseri-Adana Karayolu üzerinde kurulan fabrika 1976’da işletmeye
aç›ld›. Yahyal› Aladağlar’daki çinko yataklar›n› işleyerek, Türkiye’nin elektrolitik çinko ihtiyac›na cevap verilmesi amac›yla kurulan Çinkur'da kurulu kapasite
y›lda 40 bin ton çinko, 6000 bin ton
kurşun, 125 ton katmiyum ve 4,5 ton gümüş olarak belirlenmesine rağmen çinkoda en fazla 33 bin ton kapasiteye ulaş›labildi. Yap›lan genel kurullarda sermaye art›r›m›na gidilmiş olup özel sektörden sermaye art›r›m›na iştirak eden

Mustafa Çinkılıç
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Çivici Bektaş Camii planı
(N. Sanlı)

olmad›ğ›ndan Etibank sermaye art›r›mlar›nda hissesini büyüterek 1982 y›l›nda
Ç‹NKUR’a ait araçlara özel plaka tak›ld›. Enerji Bakanl›ğ›na bağl› devlet kuruluşu olarak üretimine devam etti. 1986
y›l›nda sülfürlü cevheri de işlemek için
tevsi projesi düşünülmüş olup bir Alman
firmas› ile temasa geçilip bedel ç›kar›lm›ş ise de o günkü şartlarda işletmenin
bu nu kar ş› la ya ma ya ca ğ› dü şü nü lüp
vazgeçilmiştir. ‹lk y›llar›nda kâr eden bir
kuruluş iken, sonraki y›llarda zarar eden
bir işletmeye dönüşen Çinkur, 1996 May›s’›nda Özelleştirme ‹daresi taraf›ndan
blok sat›ş yöntemiyle 14 milyon dolar
karş›l›ğ›nda ‹ranl›lar›n kurduğu Kayseri
Maden Metal AŞ'ye sat›ld›. Fabrikay›
alan ‹ranl›lar, 8 milyon dolarl›k iyileştirme çal›şmas› yaparak y›ll›k çinko üretimini 38 bin tona ç›kard›lar. Üretim maliyetini ton baş›na 1250 dolardan 1031
dolara çektiler ancak Kayseri Maden
Metal AŞ, 1999’da finans s›k›nt›s› nedeniyle mali bunal›ma girdi ve 26 Kas›m’da da faaliyetini durdurarak tesislerin
kap›s›na kilit vurdu. Çinkur kapand›ğ›nda ‹ranl› şirketin çeşitli banka ve kuruluşlara 35 milyon dolar kredi borcu vard›. Bu borçlar, ödenmeyince geçen zaman içinde faizleriyle birlikte 65 milyon
dolara yükseldi. ‹ncesu ‹flas ‹daresi'nin
13 defa sat›şa ç›kard›ğ› Çinkur, son seferinde ‹pek Mobilyaya 4,6 trilyon liraya
sat›ld›.
AHMET RAŞ‹T ER‹ŞM‹Ş

Çivici Bektaş Camii içi (C. Arslan)

ÇİVİCİ BEKTAŞ CAMİİ
Kayseri, Melikgazi İlçesi, Caferbey Mahallesi, Kemer Sokakta bulunmaktadır.
Çivici Bektaş Camii, üç bölümlü olarak
yapılmıştır. Küçük mahalle mescidi şeklinde düzenlenen yapı planı ve yapım
özellikleri dikkate alındığında XIX. yüzyılda yapılan camiler ile benzerliği dolayısıyla bu yüzyıl içerisinde yapıldığı düşünülmektedir.
Caminin görünen üst örtü betonarmedir.
Doğudaki iki bölümden kuzeydeki avlu,
batıdaki odunluk olarak düzenlenmiştir.
Doğudaki 3,50x4,50 m ölçülerindeki üstü kapalı bir iç avludan camiye geçilir.
Avlu kapısının kuzeyinde yukarı doğru
dönerek yirmi iki basamaklı taş merdivenle damdaki minberminareye çıkılır.
Bu minare demirden yapılmıştır ve diğer
camilerde benzeri görülür.
Caminin harim kısmı, ortada kare kesitli
ayak bulunan, (5,68x6.23 m) ebadında
kare planlıdır. Mihrabın iki yanında birer
üst pencere vardır. Mihrap, fayansla kaplanmıştır. Ahşap mahfil duvarlara bağlı
olan iki ahşap direk ve ortadaki taş kolona taşıtılmıştır. Mahfile çıkan ahşap merdiven kuzey duvarına paraleldir.
Yapıda süs unsuru bulunmamaktadır ve
duvarlarında kesme taş kullanılmış, son
dönemlerdeki onarımlarda üst örtü betonarme yapılmıştır.
Kaynakça: Özkeçeci, Cami ve mescidler, s. 50.
CELİL ARSLAN

Çivici Bektaş Camii (C. Arslan)

ÇİVİCİ BEKTAŞ MAHALLESİ
Mahalle ad›n›, buraya yerleşen cemaatten ald›. 1834 y›l›nda Oduncu Mahallesi’nde meskûn cemaatlerden 33 hanelik
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Müslüman Çivici Cemaatinin bulunduğu
bilinmektedir. XIX. yüzy›l›n sonlar›nda
“Çivici Bektaş Mahallesi”nde 19 hane
Türk, 51 hane Ermeni nüfusunun bulunduğu bir mahalle olarak kay›tlarda geçmektedir. Mahallede Meydanoğlu Sokağ›, Şam Caddesi, Çivici Caddesi gibi ismi
olan sokak ve caddeler vard›. Günümüzde ayn› adla an›lan bir yer yoktur.
Kaynakça: ‹. Demir, Kayseri Temettuat Defteri,
Kayseri 1998, I. 293; KAYTAM Arşivi, 182 Numaral› Defter; Cömert, 19. Y.Kayseri, s. 129.
HÜSEY‹N CÖMERT

ÇİVİCİOĞLU, M. REŞAT
Gazeteci (Kayseri, 1911 - 1968). Çivicizade Hâlis Zeki Bey’in oğludur. Lise tahsili
s›ras›nda babas›n› kaybetti. Tahsiline devam etmek için Ankara’ya gitti. Yaş› küçük olmas› sebebiyle burada velilik görevini babas›n›n arkadaş›, ünlü Şair Faruk
Nafiz Çaml›bel* üstlendi. Ancak talihsizlikler yakas›n› b›rakmad›. Ailenin servetini ticarette kaybetmesi üzerine Kayseri’ye dönmek zorunda kald› ve memuriyete başlad›. Memuriyeti s›ras›nda çeşitli
gazetelerde yaz›lar yazd› ve şiirler yay›mlad›. 1930’lu y›llardan başlayarak ölümüne kadar gazetecilik mesleğini aral›ks›z
sürdürdü. Bir dönem Şakac› isimli haftal›k mizah gazetesi ç›kard› ve bu gazetede
f›kralar›n› yay›mlad›. Ayr›ca çocuklarla
ilgili öğretici ve terbiyevi şiirleri ihtiva
eden bir şiir dosyas› kitap hâline getirilmesine rağmen bas›lmadı.
Eserleri: Sat›lan K›z (1941)
AL‹M GERÇEL

ÇİVİCİOĞLU HİKMET TANYU bk. TANYU,
HİKMET
ÇİVİCİZADE GÂLİB BEY
Şair (Kayseri, 1876 – Sivas, 24 Nisan
1906). K›ranard› Köyü’nde uzun y›llar
ikamet edip sonra Kayseri merkeze taş›nan ailesinin lakab› önceleri “K›ranatl›oğlu” iken daha sonra “Çivicizade” şeklinde yay›ldı. Babas›, bu aileden Kayseri
Tapu Başkâtibi Seyyid Efendi’dir.
Gâlib Bey, Ahmed Paşa Mektebini bitirdikten sonra Karakimselizade Hoca

Mehmed Efendi’nin dersine devam ederek icazet aldı. Tahsilini güçlendirmek
için kardeşi Hâlis Zeki Bey’le birlikte
Kayseri Mutasarr›f›’n›n arac›l›ğ›yla gittiği
‹stanbul’da Farsça ve Frans›zcay› okuyup
yazacak kadar öğrendi. Sâmih Fethi
Bey’in ‹bnülemin Mahmud Kemâl’e verdiği bilgiye göre Şair, ‹stanbul’da kald›ğ›
süre içinde “bir güzelin füsunkâr gözlerine kapt›rd›ğ› akl›n› istirdâd (ak›l sağl›ğ›n›
geri almak) için iki sene kadar bîmârhanede (ak›l hastanesi) kald›ktan” sonra,
kaynaklar›n bir k›sm›na göre ise II. Abdülhamid muhalifleri aras›nda yerinin
sars›lmas› neticesinde Kayseri’ye döndü.
Kayseri Valisi Safvet Paşa’n›n takdirini
kazan›p Mutasarr›fl›k Yaz› ‹şleri Müdürlüğünde kâtipliğe tayin olunan Gâlib
Efendi, yine Sâmih Fethi Bey’in bildirdiğine göre yap›s› itibar›yla, şair ve âş›kt›r.
Devrinin önemli hiciv yazarlar›ndan
Çubukçu Rûzî’nin de tesiriyle yazd›ğ› hiciv içeren şiirlerle çevresindekilere hücum etmesi Gâlib Bey’in bir bak›ma d›şlan ma s› n›n ve yal n›z kal ma s› n›n da
önemli amillerinden oldu. Kendisini
cayd›rmak isteyen ailesi başar›l› olamay›nca ailesiyle de aras› aç›ldı. Gâlib Bey,
Şair Mutasarr›f Nâz›m Paşa zaman›nda,
önce Terakkî Mekteb-i ‹btidâî muallimliğine daha sonra 1901’de de Kayseri
Mekteb-i ‹dâdî-yi Mülkîsi Sunûf-› Rüşdîsine Türkçe muallimi olarak atandı.
1904-1905 y›llar›nda Sivas’ta vali bulunan Reşid Âkif Paşa’ya vezaret rütbesi
verilmesi üzerine yazd›ğ› kaside Paşa’y›
memnun etti. Paşa’n›n bunu bir telgrafla
Gâlib Bey’e bildirmesi üzerine Gâlib
Bey’in yazd›ğ› ikinci kaside art›k onun
Sivas’a davetini gerektirdi. Reşid Paşa
“Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz / Ey bâğ-› necâbet gülü baş üzre
yerin var” beytiyle kendisini Sivas’a davet etti. Reşid Paşa’n›n yard›m›yla Sivas
‹dâdîsi Müdür Yard›mc›l›ğ›na, ayr›ca
Türkçe, edebiyat, tarih öğretmenliğine
atandı. Bu görevinde iken bir öğrencisiyle yaşad›ğ› münakaşadan duyduğu üzüntü neticesinde intihar ederek hayat›na
son verdi.
Reşid Âkif Paşa, şairin bu beklenmedik
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ölümüne çok üzüldü ve Gâlib Bey’e yaraş›r bir cenaze merasimi düzenledi, Hac› ‹zzet Paşa Camii’ndeki Keçecizade ‹zzet Molla’n›n yan›na defnetti.
Gâlib’in ölümü üzerine Ahmed Remzî
Dede’nin yazd›ğ› tarih manzumesi:
‘Ahd-i dilberde vefâ var ise de yok gibidir
Haste-yi hicre şifâ var ise de yok gibidir
Bir işâret gözedir cânı fedâya ‘âşık
Tîğ-ı ebrûda cefâ var ise de yok gibidir
Sıhhat ü servete vâbeste cihânın zevki
Dehre gelmekde safâ var ise de yok gibidir
Zâhirinden olamaz bâtını zâtın ma’lûm
Öyle bir fenn-i hafâ var ise de yok gibidir
Gitdi Gâlib dahı peyrev mi ararsın Remzî
Kayseri’de ‘urefâ var ise de yok gibidir
H 1324 (M 1906)
Sâmih Fethi Bey ise şu tarih beytini düşmüştür:
Bir gelir böyle güher sahne-i târîhe dirîğ
Söndi Gâlib gibi bir nûr-ı nezîh-i ‘irfan
H 1324 (M 1906)

Çivicizade Halis Zeki
(G. Çivicioğlu)

‹bnülemin Mahmud Kemâl ‹nal’›n Ahmed Remzî Efendi’den naklen verdiği
bilgilere göre eserlerinde “‹bni Seyyid
Gâlib” mahlas›n› kullanan Gâlib’in hiçbiri de yay›mlanmam›ş eserleri şunlard›r:
Mürettep Divan, Mesnevî Tercümesi:
Mevlânâ’n›n Mesnevî’sinin bir k›sm›n›
manzum olarak tercüme etmiştir, Ahsenü’l-kasas: Birkaç yüz beyitlik bir Yûsuf
ve Zelîhâ k›ssas›, Fezâ’il-i Eyyâm ve Leyâlî-i Mübâreke: Tamamlanmam›ş bir
eserdir, Terceme-i Bânet Suad, Şerh-i
Nazmü’l-Ferîd: Ahmed Remzî Efendi’nin
Farsça kaidelerinden bahseden 120 beyitlik manzum eserinin şerhi.
Reşid Akif Paşa’y› öven “Sepîde-dem ki
olup dâver-i erîke-i nûr / ‘Uluvv-i şân ile
maşr›kda şûle-pâş-› zuhûr” beytiyle başlayan 99 beyitlik kasidesi oldukça beğenilmiştir.
Şiirlerine örnek olmak üzere bir müstezad›n› aşağ›ya al›yoruz:

MÜSTEZÂD
Âh görmez olaydım seni ey gözleri fettân
Kıldın beni sûzân
Yok haşre kadar belki de ta’mîrine imkân
Gönlüm evi vîrân
Ben sâbitim ey mâh-ı melâhat bu makarda
Sen hâl-i seferde
Birkaç gece oldun ufuk-ı aşkda tâbân
Sonra yine pinhân
Hâtırda durur nâz ile tevcîh-i hitâbın
Nûş-ı mey-i nâbın
Hâtırda durur senle geçen bezm-i fürûzân
Sermest-i gazel-hân
Sen rûh-ı mücerred gibi karşımda hüveydâ
Ben ‘âşık-ı şeydâ
Sen nûr-ı mücessem gibi nâzân u hırâmân
Ben vâlih ü hayrân
‘Atf-ı nazar itdikçe bana mültefitâne
Pür-nûr idi hâne
Germiyyeti kalbe dokunan var ise bir ân
Zülfün di perîşân
Bir vech ile kanmazdı lebim bûselerinden
Ey âfet-i pür-fen
Bâlini melâhatde idüp rûyına im’ân
İtdim Hakk’a îmân
Âh görmez olaydım gideceksin fakat ey
rûh
Ben meyyit-i bî-rûh
Ben nâr-ı firâkın ile şimden geri sûzân
‘Aşkın ile nâlân
Al bâri bu şi’r-i teri ey nahl-i semenber
Hıfz eyle berâber
An Gâlib-i şûrîdeni rahmet ana her ân
Nu’mân da gazel-hân
Kaynakça: Güven, Kayseri’de Mecmualar, s. 112;
Satoğlu, Kayseri Şairleri, s. 103-107; Köksal,
KDŞ, s. 230-240. ‹bnülemin, SATŞ C.1, s.453456.
ATABEY KILIÇ

ÇİVİCİZADE HALİS ZEKİ
Eğitimci, gazeteci (Kayseri, 1883-1927).
Çivizade Seyyid Efendi’nin oğlu, Çivicizade Gâlib Bey’in kardeşidir. ‹lk, orta ve
lise tahsilini Kayseri’de tamamlad›. Yükseköğrenim için kardeşi Gâlib Bey’le ‹stanbul’a gitti. Hürriyetçilerle ilişkisinin
bulunmas› nedeniyle burada fazla bar›namad› ve Kayseri’ye dönmek zorunda
kald›. Kayseri’de ilkokul öğretmeni olarak devlet hizmetine girdi (1903). On y›ll›k ilkokul öğretmenliğinden sonra Kay-
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seri Dârü’l-Eytam öğretmenliğine geçti
(1913) ve Dârü’l-H›lafe Türkçe öğretmeni
oldu (1923). ‹mam Hatip Okuluna edebiyat ve hat öğ ret me ni ola rak atan d›
(1924). Kayseri Lisesinde Türkçe öğretmenliğine başlad› (1927). ‹lk yaz›lar›n›,
Kayseri’nin en eski dergisi olan ve ilk gazetenin devam› olarak ç›kan Erciyes’te
yay›mlad›. Bu dergide Ahmet Nazif ve
Şaban Hami Beyler’le birlikte Türkçülük
ve Hürriyetçilik ülküsü ile çal›şt›. Yirmi
dört y›ll›k memurluk hayat›nda medreselerde Farsça, Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yapt›. Öğretmenlik ve yazarl›k
görevleri yan›nda bir ara ‹l Bas›mevi müdürlüğü yapt›. Medreselerin kald›r›lmas›ndan sonra Kayseri’de ortaokul Türkçe
öğretmenliğine başlad›. Misak-› Millî ve
Kayseri gazetelerinde “Günün Eğlencesi” adl› köşede “Hamza Ağa” takma ad›yla güldürücü ve düşündürücü f›kralar
kaleme ald›. Hece vezni ile Türkçe birçok koşuk yazd›.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 145-146.
ATABEY KILIÇ

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KAYSERİ
ŞUBESİ
Kurum’un kuruluşunu, 1911’de aç›lan
“Kayseri Dârü’l-Eytam›” ile başlatmak
doğru olur. Dârü’l-Eytam, yetimler yurdu
demektir. Devrin mutasarr›f› Ahmet Muammer Bey’in* bu konudaki gayret ve
himmetleri önemlidir. Zincidere Dârü’lEytam›, Dr. Hasan Ferit Cansever’in
Kayseri’ye gelmesinden sonra ve Millî
Mücadele’nin baş›nda bir Türk Dârü’lEytam› oldu. Millî Mücadele y›llar›nda
Talas Amerikan Kolejinin binalar›, şehit
çocuklar›n›n bak›mlar›, talim ve terbiye-

Çocuk Esirgeme Kurumunda çocuklar
(H. Yüksel Arşivi)

Zincidereʼde Dârüʼl-Eytam Binası
(H. Yüksel)

leri için kullan›ldı. Başlang›çta 10 öğretmeni, 60 ustas›, 500 öğrenci ç›rağ› olan
Türk Dârü’l-Eytaml›ğ›n›n müdürlüğüne
1925 y›l›nda M. Rauf (‹nan) Bey atandı.
1927’de ad› “Kayseri Şehir Yat› Mektebi”
olarak değiştirilen okul, 1974 y›l›na kadar
Zincidere’deki binalar›nda hizmete devam etti. Şehir merkezinde de “Setenönü
Dârü’l-Eytam›” vard›.
30 Haziran 1921’de Ankara’da kurulan
“Himaye-i Etfal Cemiyeti”, 1932’ye kadar
Türk Ocağ›’nda, bu tarihten sonra ise
Halkevi’nde faaliyetini sürdürdü. Mutasarr›f Ahmet Muammer Bey’in, Cemiyet
üyeleriyle çektir diği bir fotoğraftan
1922’de Kayseri’de bu Cemiyet’in olduğu
anlaş›l›yor. Cemiyet’in ad› 1934’te “Çocuk Esirgeme Kurumu” olarak değiştirildi, Kayseri Şubesi de 1935’te aç›ldı. 1931-

Himaye-i Etfal Cemiyeti Üyeleri. Oturanlar: (soldan) İbrahim
Safa Bey, ortada Vali Muammer Bey, Necmeddin Bey, ayakta:
(soldan) Prof. Dr. İhsan Hilmi, ortada Nurullah Dıraz ve Dr.
Mahmut Bey - 1922 (N. Feyzioğlu)
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1949 y›llar› aras›ndaki faaliyetlerden, Hi-

maye-i Etfal ad›n›n 1938’e kadar kullan›ld›ğ›nı, Çocuk Esirgeme Kurumunun ise
bundan sonra kullan›ld›ğ› anlaş›lmaktad›r. 1983’te kurulan Kayseri ‹l Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağl› üç çocuk yuvas›nda, birer k›z ve erkek yetiştirme yurdu mevcuttur.
Kaynakça: Gülhan Seyhun, Kayseri Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’nun Kuruluş
ve Gelişimi (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi),
EÜSBE Tarih Ana Bilim Dal›, Kayseri 2007.
MUSTAFA KESKİN

ÇOCUK OYUNLARI
Çocuklar›n ve daha az ölçüde büyüklerin
-günlük geçim didinmelerinden ay›rabildikleri boş zamanlar›nda- herhangi bir
üretim çabas›n› ya da başka çeşitten bir
hizmeti zorunlu k›lmadan, sadece eğlenme yoluyla dinlenmelerini sağlayan eylemler ‘oyun’ olarak adland›r›lm›şt›r.
Kayseri yöresinde oynanan çocuk oyunlar›ndan baz›lar›n›n isimleri şunlard›r:
Telli turna, aç kap›y› bezirgânbaş›, aç kilit, al çömçe, alay çekme, Arabistan, arakesmeç, aş›k, bal›k kaçt›, bilmeli matal,
bir kör iki kör, birdir bir, beş taş, çam
çardak, çanak çömlek, çant›, çarş›dan bir
top bez ald›m, çatl›m eşek, çelik, çiçekçi
ve şekerci, çizgi (eski ad› fosma, şimdi
seksek), çota, değnek, dön kuyruğum
dön, ebe bit bit, el tarakta, elim elim öpelek, eş gördüm, g›rd› g›rd›, goçu, gökte
gök boncuk, gül ebeye yatan, havd›ra,
hömbek, kaç kurtul, iğnen gitti ipliğin yitti, kadifeci güzeli, katmal›, kazankup, k›rm›z› beyaz, kordelac› han›m, kovalamaca, kör at kaz›ğ›, köygöçtü, kulak çekme,
kuşumun baş›, lebli çoban, met, mire, öldüren gelsin, pamuk basmas›, saklambaç, seke seke ben geldim, sinsin, sülempe, tak tak, taş dövüşü, tura, uzun urgan,
üşüdüm, yayan değneği, yüzük, zevle,
daz-daz kurmak…
Bu oyunlardan birkaç›n›n oynanma şekilleri aşağ›dad›r:
Aç Kapıyı Bezirgânbaşı:
Oyunculardan ikisi kap›c› olarak seçilir.
Kap›c›lar kendilerine birer isim seçerler.

Diğer oyuncular bezirgânbaş›n›n arkas›na s›ralan›r. Kap›c›lar el ele tutuşur ve
diğer oyuncular başta bezirgânbaş› olmak üzere bu ellerin aras›ndan şu tekerlemeyi söyleyerek geçer: “Aç kap›y› bezirgânbaş›/Kap› hakk› ne verirsin/Arkam da ki ya di gâr ol sun/Bi rin ci s› çan/‹kinci s›çan/Üçüncüye deliklerden
kaçamayan.” Tekerleme bittiğinde eller
aras›nda kalan oyuncu, diğerlerinin yan›ndan kap›c›larla birlikte ayr›l›r. Kap›c›lar bu oyuncuya daha önceden kendilerine seçtikleri isimlerden birinin seçilmesi için oyuncuya söylerler. Oyuncu
hangi ismi seçtiyse, o kap›c›n›n arkas›na
geçer. Oyuncular ikiye ayr›ld›ktan sonra
iki grup aras›na bir çizgi çizilir. Rakip
olan gruplar bu çizgiyi geçirtmek için
birbirlerini çekerler. Hangi grup çekerse
o taraf kazanm›ş olur. Çizgiyi geçen grup
ise kaybeder.
Aşık:
Büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar›n arka ayaklar›n›n düz k›sm›ndan ç›kar›lan ve
dört yüzünde farkl› şekiller bulunan kemikle oynanan bu oyun, bütün Türk boylar› aras›nda çok yayg›nd›r. Genellikle çocuklar taraf›ndan oynan›r. Kemiğin her
yüzünün farkl› bir ismi vard›r: Çukur yüzü: Ç›k, şişkin yüzü: Tok, düz taraf: S›ğa,
s›ğan›n tam arkas›nda bulunan yüz: Kelâli. Aş›ğ›n belli bir uzakl›ktan at›lmas› ve
diğer aş›klar› vurma temeli üzerine kurulu
olan bu oyunun birçok farkl› oynan›ş şekli vard›r: Enek dövmeli, çizgili (c›z›l›), ç›rak ç›karmal›, bali dökmeli, duvara vurmal›, mireli, kusturmal›, katmal›, k›m›zl›.
Beş Taş:
Oyuncular›n ellerinde beş küçük taş bulunur. Birden beşe kadar etaplara
ayrılmış olan bu oyunda taşlar her etapta
farklı şekilde toplanarak oyunun sonuna
varmaya çalışılır. Bunlardan biri havaya
at›l›r. O, yere ininceye kadar yerdeki taşlardan biri al›n›r. Her taş için bu işlem
tekrarlan›r. Dört taş›n toplanmas›n›n ard›ndan yine bir taş havaya at›l›r ve yerdeki taşlar ayn› şekilde fakat önce ikişerli
gruplarla; daha sonra üçü birlikte, teki
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ayr›ca al›n›r. Dördüncü at›şta taşlar›n
dördü de avuç içinde toplanır.
Bilmeli Matal:
Oyundan ziyade bilmece sorularak cevapland›rmadan oluşan eğlencedir. Bilmeceler herkese sorulur. Cevaplayanlar,
verilecek cezadan kurtulur.
Birdir Bir:
Bir ebenin ellerini dizlerine dayayarak
eğilmesi ve diğer oyuncular›n tekerlemelerle ebenin üzerinden atlamas› şekliyle oynanan oyundur. Atlayanlar›n baş›, oyunu şekillendiren kişidir. Ancak
her atlay›ş›n usulü vard›r. Oyun, “birdir
bir” denilerek başlar. Daha sonra s›ras›yla “ikidir iki”, “üçtür üç”, “dördüm alt
vurmak”, “beşim el değer, etek değmez”
denilerek atlan›r. “Alt›m alt vurmak”ta
ilk atlayan oyuncu ebenin kulağ›na bir
kelime söyler ve diğer atlayanlar›n bu
kelimeyi söylememesi gerekir. Söylenmesi durumunda ebeyle bu kişi yer değiştirir. “Yedim yel gibi” k›sm›nda ilk atlayanla ayn› h›zda seri bir şekilde atlan›r.
“Sekizim sek sek”te atlayanlar tek ayaklar›n›n üzerine düşer ve sekerek düşülen
yerden uzaklaşıl›r. “Dokuzum durak” atlay›ş›nda her atlayan atlad›ktan sonra
hareket etmeden durur. Sonraki atlayanlar önceki atlayanlara çarpmamak zorundad›r. Çarpan kişi, ebeyle yer değiştirir. “Onum oturak”ta ise atlayan kişi oturur. Yine Kayseri’de oynanan oyunlardan olan ‘hömbek’ oyunu da ayn› şekilde oynan›r fakat tekerlemeleri farkl›d›r.
Ebe her atlay›şta farkl› bir tekerleme
söyler. Bu tekerlemeler say›larla ilgili değildir.
Çiçekçi ve Şekerci:
K›z çocuklar› taraf›ndan oynan bu oyunda k›zlar iki gruba ayr›l›r. Bir gruptaki
k›zlar çiçek, diğer gruptakilerse şeker ismini al›rlar. Gruptan birisi karş› tarafa
“Şekerci han›m handad›r handa/Tahta
kürek kurbünde/Sizlere geldik on günde” tekerlemesini söyler. Tekerlemeyi
söyleyen grup şekerciyse, çiçek ismi söyleyerek karş› gruptaki k›zlar›n adlar›n›

bilmeye çal›ş›r. Eğer bilemezlerse yerlerine dönerler. Bilmeleri durumunda ismi
bulunan k›z karş› gruba geçer.
Yüzük:
Bir tepsinin içine yedi fincan ağ›zlar›
aşağ› gelecek şekilde yerleştirilir. Bu fincanlardan birinin alt›na bir yüzük konulur. ‹ki tak›ma ayr›lm›ş olan oyuncular›n
ilki fincan› kald›rarak yüzüğü bulmaya
çal›ş›r. Yedi fincandan sadece ikisi aç›labilir. Yüzüğü bulan tak›m oyunun bir
elini (bölümünü) kazanm›şt›r. Taraflardan biri dokuza ulaş›ncaya kadar oyun
devam eder. Her say› al›n›ş›nda oyuna
özel tekerleme/şark› söylenir. Dokuza
ulaşan taraf oyunu kazan›r. Kazanan taraf yenilen tarafa tepsi tutturur. Bunun
süresince oyuna özel bir şark› söylenir.
Oyunun bitiminde yenilen tak›ma ceza
da verilir.
Daz-daz Kurmak:
Özellikle bahar aylar›nda, eski toprak
damlarda büyüyen papatyalar aras›nda
her çocuğun evinden getirdiği yiyeceklerin topluca yendiği bir oyun çeşididir.
Başka bölgelerde bu adete ferfene (arifâne) denmektedir.
Teknolojinin gelişip yayg›nlaşmas› ve şehirleşmenin etkisiyle apartman hayat›n›n
tercih edilmesi sebebiyle çocuklar aras›nda eskiden yayg›n olarak oynanan bu
oyunlar›n büyük k›sm› günümüzde bilinmemektedir.
Kaynakça: Ahmet Caferoğlu, Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme II Oyunlar, Tekerlemeler, Yan›ltmaçlar ve Oyun Ist›lahlar›. Konya, Isparta, Burdur, Kayseri, Çorum, Niğde, Vilayetleri Oyunlar›, TDK Yay›nlar›, Ankara 1994; Ahmet Çak›r, “Türk Halk Oyunlar›n›n Tasnifi”,
Millî Folklor, 1 (Eylül 1989), S. 3, s. 12-14; Alemdar Ünlü, “Avşar Çocuk Oyunlar›”, Erciyes,
(Temmuz-Ağustos 2003), S. 307-308, s. 58;
Betül Aydoğdu, Fahri Bilge’nin Kayseri Yöresi
Türk Halk Bilimi Çal›şmalar›, (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), EÜSBE, Kayseri 2005; Faruk
Sümer, “Türklerde Tarih Boyunca Aş›k”, Türk
Dünyas› Araşt›rmalar›, S. 76, s. 41-49; Fatma Sibel Bayraktar, “Kayseri’de Aş›k Oyunu”, Erciyes,
21 (Kas›m 1998), S. 251, s. 29-32; Halife Altay,
“Kazak Türklerinde Aş›k Kemiği ve Aş›k Oyunlar›”, Türk Dünyas› Araşt›rmalar›, S. 28, s. 4858; Hasan Yüksel, “Kayseri Yöresinden ‹ki Se-
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yirlik Oyun”, Erciyes, (Temmuz-Ağustos 2003),
S. 307-308, s. 59-60; Kaz›m Özyedekçi, “Kayseri Çocuklar›n›n Mahallî Oyunlar› II”, Erciyes
Halkevi Dergisi, 5 (Ocak-Şubat 1947), S. 48-49,
s. 28-31; Kaz›m Özyedekçi, “Kayseri Çocuklar›n›n Mahallî Oyunlar› III”, Erciyes Halkevi Dergisi, 5 (Mart 1947), S. 52, s. 14-15; Kaz›m Özyedekçi, “Kayseri Çocuklar›n›n Mahallî Oyunlar› IV
(Üşüdüm, Üşüdüm Oyunu, Kardelen Han›m,
Seke Seke Ben geldim)”, Erciyes Halkevi Dergisi, 5 (Ağustos-Eylül 1947), S. 55-56, s. 17-18; Kaz›m Özyedekçi, “Kayseri Çocuklar›n›n Mahallî
Oyunlar› V (Aş›k Oyunu)”, Erciyes Halkevi Dergisi, 5 (Ekim-Kas›m 1947), S. 57-58, s. 11-15; Kaz›m Özyedekçi, “Kayseri Çocuklar›n›n Mahallî
Oyunlar›”, Erciyes Halkevi Dergisi, 4 (EylülEkim 1946), S. 44-45, s. 34-39; M. Kemal Özergin, “Çocuk Oyunlar›: Elim Elim Epelek (Kelebek) Oyunu”, Türk Folklor Araşt›rmalar›, 11
(Ekim 1967), S. 219, s. 4563-4564; Mahmut Rag›p Gazimihal, Türk Halk Oyunlar› Kataloğu (3
cilt), hzl. Nail Tan-Ahmet Çak›r, Kültür Bakanl›ğ› Yay›nlar›, Ankara 1991; 1997; 1999; Metin
And, Oyun ve Bügü –Türk Kültüründe Oyun
Kavram›, Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul 2002;
Mevlüt Özhan, Türkiye’de Çocuk Oyunlar› Kültürü, Feryal Matbaas›, Ankara 1997; Mustafa Uslu, “Koyunculu Köyü’nde (Osmanpaşa-Yozgat)
Yüzük Oyunu”, Millî Folklor, 4 (Güz 1995), S.
27, s. 79-80.
BETÜL AYDOĞDU

Bekir Çoksevim

ÇOCUK SESİ
Cumartesi günleri ç›kan haftal›k çocuk
dergisidir. 20 Nisan 1952’de ç›kmaya
başlam›şt›r. Sahibi ve müdürü Mustafa
Çeven’dir. Kayseri Sümer Bas›mevinde
bas›ldı. Fiyat› beş kuruştu. ‹ki say› ç›kt›ktan sonra kâğ›ts›zl›k yüzünden kapandı.
Edebî, mizahi, millî nitelikte bir dergi olmaya çal›ştı. Çeşitli öğrenci yaz›lar›na da
yer verdi. Yazarlar›: Mustafa Çeven, Osman Molu, Tanju Türker’dir.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 113.
YAYIN KURULU

Çokgöz Köprüsü gravürü (Texier)

Çokgöz Köprüsü - baraj suları altında
kalmadan

ÇOKGÖZ KÖPRÜSÜ
Kayseri’yi Yozgat’a bağlayan, dolay›s›yla
Karadeniz’e giden kuzey yolu üzerinde
olan tarihî Selçuklu köprüsüdür. Bugün
Yemliha Baraj› alt›nda kalm›ş olan Köprü, şehirdeki diğer Selçuklu köprüsü
olan Tekgöz Köprüsü’ne karş›l›k çok
gözlü olmas› sebebiyle bu ismi alm›şt›r.
Kitabesi ve kimin taraf›ndan yap›ld›ğ›
hakk›nda herhangi bir kay›t bulunmayan
köprü 15 gözlü olup boyu 150 m, döşeme
ve korkuluk genişliği 6 m, en büyük gözde ise yükseklik (kilit taş›na kadar) 8
m’dir. Güney’den kuzeye doğru 3 ve 4.
gözler en geniş olanlard›r. Bir k›s›m eski
kaynaklarda bu köprü Sar›oğlan ‹lçesi ve
Karaözü aras›nda bulunan ve yine K›z›l›rmak üzerinde olan Şahruh Köprüsü*
ile kar›şt›r›lm›şt›r.
Kaynakça: Cevdet Çulpar, Türk Taş Köprüleri,
TTK Yay., Ankara 1975 s. 73, Resim 43/1-2.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

ÇOKSEVİM, BEKİR
Öğretim üyesi, hekim (Kayseri, 1954). Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Fizyoloji
Anabilim Dal› Öğretim Üyesidir. Fizyoloji Anabilim Dal›nda Bilim Uzman›
(1984), bilim doktoru (1989), doçenti
(1997) ve profesör oldu (2005). ‹dari görevleri; Beden Eğitimi ve Spor Yüksek
Okulu Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti
Dağc›l›k Federasyonu Üyeliği, Erciyes
Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Komisyonu Başkanl›ğ› yaptı. Üyesi bulunduğu
kuruluşlar: Fizyolojik Bilimler Derneği,
Erciyes ve Ali Dağ› Çevre Koruma Derneği ile Kayseri Yönetim Derneğidir. Pek
çok ulusal ve uluslararas› dergide makaleleri yay›mland›. Kongrelerde bildiriler
sundu. Müşterek kitaplarda bölümler
yazd›.

ÇÖR
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Eserleri: Havac›l›kta ‹nsan Yap› (2002),
Fizyoloji Pratik Kitab› (2002).
YAYIN KURULU

ÇOLAK, İLHAMİ
Öğretim üyesi, teknik eğitimci (Develi/Taşç› Köyü, 1962–). Gazi Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Bölümü
Başkan›d›r. Kayseri Teknik Lisesinden
mezun oldu (1979). Gazi Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Ard›ndan doktor (1994), doçent
(1995) ve profesör oldu (2005).
YAYIN KURULU

ÇOLAK, İSMAİL
Gazeteci, yazar (Develi, 1971–). Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Yaz› hayat›na
1991’de Zaman gazetesindeki çal›şmalar›yla başlad› ve burada 1995’e kadar araşt›rma, inceleme türündeki yaz› dizilerini
haz›rlad›. Yeni Dünya, Anadolu Gençlik,
Semerkand, Vuslat, Gülistan, Tarih ve
Medeniyet, Tarih ve Düşünce, Türk Dünyas› gibi dergilerde yaz›lar› yay›mland›.
Millî Mücadele ve Cumhuriyet Tarihi dönemlerinin gayriresmî yönlerini irdeleyen çal›şmalar› vard›r.
Eserleri: Türklüğümüzle Gurur Duymam›z için 1001 Neden (2007); Zaharoff:
Millî Mücadele’nin Bilinmeyen Yönü
Yunan ‹şgali’nin Gizli Patronu (2007);
Osmanl›’n›n Gizli Tarihi (2007); Çanakkale’nin Kahraman Mekteplileri (2008).
YAYIN KURULU

ÇORAKÇI, MEHMET
Vaiz (Kayseri, 1931 - Kayseri, 1996). H.
Akif Çorakç›’n›n oğludur. Küçük yaştan
itibaren H. Hüseyin Aksakal*, Divriklio
‹mam Ahmet Efendi* ve Kirazzade Hac›
Ahmet Efendi başta olmak üzere zaman›n âlimlerinden dinî ilimler tahsil etti.
Taş ç› oğ lu Kur’an Kur su nun* der nek
başkanl›ğ›n› yapt› (1959-1960). Ayn› zamanda ‹mam Hatip Lisesinde meslek
dersleri öğretmenliği yapt›. Başta Cami-i
Kebir olmak üzere Kayseri’de çeşitli camilerde heyecanl› vaazlar verdi. “Çorakç› za de” na m›y la ün len di. Kay se ri’de
Yüksek ‹slam Enstitüsünün aç›lmas› için

önderlik etti. Enstitünün temeli 1963 y›l›nda at›ld›. 1985 y›l›nda ‹mam Hatip Lisesine ilave olarak Mustafa Germirli
‹mam Hatip Lisesinin yap›lmas›na ve
yan› baş›nda bir yurt ve caminin inşas›na vesile oldu.
YAYIN KURULU

ÇORAKÇILAR MAHALLESİ
XIX. yüzy›l kay›tlar›nda bu ad› taş›yan
semt bulunmuyor. Güherçile ç›kartan ve
bu işle uğraşan “Güherçile Cemaati” olarak 85 hane ve arazileri bulunan bir topluluk 1834 y›l› kay›tlar›nda bulunuyordu.
1926 kay›tlar›nda “Çorakç›larda kalhane
arsalar›” olarak da yaz›lan yerlerin “Mevkii Sokak Cadde”si yerinde “Çorakç›lar”
Mevkii yaz›l›d›r. ‹mam Hatip Okulunun
arkas›ndaki eski mahalledir. Melikgazi
Belediyesine bağl›d›r.

İlhami Çolak

Kaynakça: H. Cömer ve ‹. Demir, Kayseri Temettuat Defteri, Kayseri 1998, I. s. 416; KAYTAM Arşivi, 7 Numaral› Defter, s. 19-21; 32 Numaral› Defter, s. 51: Melikgazi Belediyesi Kay›tlar› (Mahallelerin Listesi) Resmî Evrak.
HÜSEY‹N CÖMERT

ÇÖRÜMŞEK NAHİYESİ
16. yüzy›lda Zamant› Kazas›’n›n nahiyelerinden biri olup bugün de P›narbaş› ‹lçesi’ne bağl› Tersakan, ‹nliören, Cinliören, Söğütlü, Demirciören, Aygörmez,
Devederesi, Akören, Kuşçular, Panl›,
Ş›vg›n, Emirören, Taç›n, Tozgün ve Hassa köylerini içine alan vadinin (bölgenin)
ismidir. ‹sim Çörmüşek olarak da söylenir. XVI. yüzy›lda Maraş merkezli Zülkadiriye Eyaleti’nin kazalar›ndan biri olan
Zamant› Kazas›’n›n* P›narbaş›* ve H›nz›ri* ile birlikte üçüncü nahiyesidir. O tarihte Deriklüviran Çörümşek Mezras›
(ekinliği), Baş›nayayla Mezras›, Öyüklüviran Köyü, Hanlu (Panl›) Köyü, Beğviran› Köyü (Emirören ?), Karakuyu Mezras›, Hunuviran› diğer ad› Celeb Keşiran
Mez ra s›, Ağ›l c›k Mez ra s›, Ağ ce vi ran
(Akören) Köyü, Gidesun Köyü, Y›lanl›ca Mezras›, Tekneli Köyü, Ş›vg›n Köyü,
Huriviran› Mezras›, Güllüceviran› Köyü
(şimdi Güllice), Bademliceviran› Mezras›, Sumanviran› Mezras›, Tac›n Köyü,
Beserekdere Köyü, Karataysultan Köyü,
Man c›k lar Köyü, Pir Köyü, Pu şa ni

İsmail Çolak

Mehmet Çorakçı
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Köyü, ‹nlüce Köyü (Tac›n yak›n›nda),
Çaylaklu Köyü, Samağarviran› Köyü,
Közörü Köyü, Böcgün Köyü ve Mendeği Mezras›, Memaşa Köyü, Depesidelik
Mezra s›, Bel vi ran Köyü, Çu kur vi ran
Mezras›, Görgün Köyü, Karacavenk (yeni ad› Akçat›) Köyü, Erkek (yeni ad›
Köprübaş›) Köyü, Dama Mezras›, Herne
Köyü, Hargene (Hongele ?), K›z›lcain
Köyü (Girgin yak›n›nda), Zeresin Köyü,
Ağ›n› Mezras› (Erkek yak›n›nda), Ediği
Mezras›, Güney Köyü (Süleymanl› cemaati var), Zerezek (şimdi Akmescit)
Köyü (Süleymanl› cemaati var), Girgin
(diğer ad› Köpekli, şimdiki ad› Turanl›),
Çiftlik, K›z›lcain, buna bağl› Rubaba
Köyü, Üçp›nar, Ortaviran Köyü, Kozcağ›z (Koçcağ›z) Köyü (Süleymanl› cemaati var), Dölicek Mezras›, Gerzerek (Persek ?), şimdiki Kap›kaya Köyü, Bertravş›n (diğer ad› Süksün, şimdiki ad› ‹ncili)
Köyü, K›z›lvi ran (şimdi ki K›z› lö ren)
Köyü, Gör gü vec Mez ra s›, Sa t› ka le si
Mezras›, Şiraz Köyü, H›z›rtekin Mezras›
(Zeresin yak›n›nda), Ağcemescid Köyü,
Gülliceviran (Gülveren) Köyü, K›z›lcain
Mezras›, Tahtal›sun (Sosun, Ortakarak)
Köyü, Ağcein Köyü, Menkit Köyü, Hasa
(Harsa, şimdi Güzelsu) Köyü (bir Hassa
da Girveli ile Tozgün aras›nda var), Kesrik Mezras›, Çevlik Köyü (diğer ad› Karafakih), Kul Yusuf Mezras›, Zek (şimdiki Ekinciler) Köyü, Göçgi Köyü, Zerehin
Mezras›, Bücüş Köyü (Ağcemescit yan›nda), Gözbaba Köyü, Burunsuz Mezras›, Bacalucaviran Köyü (Süleymanl›
cemaati var), Cordun (Mardin şimdi
Ekinli) Köyü, Bazergan Mezras›, Ebülhüda (diğer ad› Hazarşah) Köyü, Gergeme Mezras›, Sakmuli Mezras›, Abdullahviran› ve Ball›kuyu Mezralar›, Karac›yurdu Mezras›, Karamir veya Sekenlü Mezras›, Isratilviran› Mezras›, Küpçukuru
Mezras› (Tac›n yak›n›nda), Eklendin Köyü, Korualakilise Mezras›, Şeyhviran›
Mezras›, Cedid veya Şehirviran› Mezras›,
Bostanl›k Mezras›, Güristan Mezras›,
Kapuluca Köyü (K›n›koğullar› var), Yenice Mezras›, Yahyap›nar› Mezras›, Güvercinlik Mezras›, Belviran Mezras›, Söğüdderesi Mezras› (Hassa yak›n›nda),

Susuz Mezras›, Ermin (şimdi Dağard›)
Mezras›, Çörümşek Nahiyesi’ne ait olan
yerlerdir. Bu yerlerin bir k›sm› görüleceği üzere bugün de köy olarak varl›ğ›n›
sürdürmektedir. Bölge o dönemde P›narbaş› Pazarören ve Tomarza (Göstere)’n›n kuzeyindeki alana yay›lm›şt›r.
Na hi ye ’nin De rik lü vi ran, Man c›k lar,
Memaşave Tahtal›şan köyleri ve Güvercinlik Mezras›nda Dulkadiroğullar›* Alâüddevle Bozkurt Bey’in, Karacavenk
Köyü’nde ayn› aileden Melik Arslan’›n
zaviyeleri bulunmakta olup bu köylerin
vergileri bu zaviyelere tahsis edilmiştir.
Yine bu dönemde Karatay Kervansaray›
içerisinde oluşan Dulkadirli Zaviyesi’ne
Güney ve Seradur köylerinin gelirleri
vakfedilmiştir.
Kaynakça: Refet Yinanç, Mesut Elibüyük, Maraş
Tahrir Defteri (1563), Ankara 1988, II. s. 753798; Mehmet Çay›rdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV ve XVI. Yüzy›llarda Yap›ld›ğ› Anlaş›lan ‹lk Osmanl› Yap›lar›”, Vak›flar dergisi, S.
XIII, s. 537-543.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

ÇUBUK SAZLIĞI bk. SULTAN SAZLIĞI
ÇUHADAR, MUSTAFA
Yazar (Yeşilhisar, 1938–). ‹lkokulu okurken day›s› Haf›z Salih Kuşçu’dan Kur’an
okumay› öğrendi. ‹lkokulu bitirdikten
sonra, 1949’da, özel dinî eğitim/öğretim
almak üzere Kayseri’ye gitti Mehmet Çorakç›,* Hac› Hüseyin Aksakal,* Hac› Yusuf Eken hocalardan Arapça, Kavgac›zade Osman Ustaoğlu’dan* f›k›h ve ‹mam
Ahmed Divriklio’dan* Farsça okudu.
1951 y›l›nda ‹mam Hatip Okuluna kaydoldu. 1958’de mezun oldu. Kayseri Lisesini de d›şar›dan bitirdikten sonra ‹stanbul’a gitti. H. Basri Çantay ve Celalettin Öktem’den ders ald›.
1960 y›l›nda ‹stanbul Yüksek ‹slam Enstitüsüne kaydoldu. 1961’de ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars
Dili Bölümüne kay›t yapt›rd›. ‹mam-hatiplik görevi yaparken 1964’te Yüksek ‹slam Enstitüsünden, 1965’te de Edebiyat
Fakültesinden mezun oldu.
1965-67 y›llar› aras›nda mezun olduğu
Kayseri ‹mam Hatip Okulunda öğret-
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menlik yapt›. Ard›ndan Kayseri Yüksek
‹slam Enstitüsüne Arapça-Farsça öğretim görevlisi oldu. Müdür Yard›mc›l›ğ›
görevinde bulundu. 1982’de enstitülerinin fakülteye dönüşme sürecinde görevine devam etti.
Üniversitede olduğu hâlde, medrese geleneğinden geldiği için akademik kariyer
almay› önemsemiyordu. Yap›lan ›srarlar
üzerine ‹bn-i Tağribirdî’nin Hayat›, Eserleri ve ‹stanbul Kütüphanelerindeki Yazmalar›n›n Tasnifi adl› çal›şmayla doktora
tezini verdi.
Diyanet Vakf› ‹slam Ansiklopedisi’nde
“Fesahat”, “‹bn-i Tağribirdî”, “‹bn-i Rûmî” maddelerini yazd›. 1997 y›l›nda
emekliye ayr›ld›. D‹B Kayseri Eğitim Merkezi ‹htisas Kursu’nda Arapça dersleri
okutmaktad›r. Evli ve üç çocuk babas›d›r.
Eserleri: Celal-zâde Mustafa’n›n, Selimnâme, (Ahmet Uğur ile birlikte, 1990);
Gelibolulu Âli Efendi’nin, Kitâbü’t-Tarihi Künhü’l-Ahbâr (A. Uğur ve A. Gül ile
birlikte, 1997), Birûni’nin Ebu Bekir Zekeriyya Razi’nin Eserleri ‹le ‹lgili Risalesi,
(H. Şahin ve Z. Duman ile birlikte); Şiirlerle Hikmet P›nar›, 2003.
Kaynakça: Mustafa Öcal, Tan›klar›n Dilinden
Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi ve Dinî Hayat,
‹stanbul 2008, III. s. 283–343; Mustafa Bağkale, Kuruluşunda Bugüne Kayseri ‹mam-Hatip
Lisesi, (Bas›lmam›ş Lisans Tezi), Kayseri 2000;
19 May›s 2008 Tarihinde Kendisiyle Yap›lan
Görüşme.

Çukur Camii (C. Arslan)

p› y›k›larak yerine inşa edilen cami, kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen planl›d›r. Son cemaat mahalli ve harimden
oluşmaktad›r. ‹ki bölümden oluşan ve
kesme taştan inşa edilen caminin üzeri
içten betonarme, d›ştan kiremit çat›l›d›r.
Güney ve doğu cephesi sağ›r tutulmuş,
kuzey cephesinde giriş ve girişin iki yan›nda birer, bat› cephesinde ise beş adet
pencere bulunmaktad›r.
Mahfil, mihrap ve minberi de son dönemde yap›lm›şt›r.
Giriş kap›s›n›n üzerinde şunlar yaz›l›d›r:
“Üdhulûhâ bi selamin Âminîn.
İnşa eden: Hace Hasen bin Ebî Tâlib
Yapılış Tarihi: H 1093 (M 1678)
Yeniden inşası: 1968”
Kaynakça: Özkeçeci, Cami ve Mescidler, s. 52.
CELİL ARSLAN

MUSTAFA IŞIK

ÇUKUR bk. ÖZVATAN

ÇUKUR ÇEŞME
Çeşme, Taceddin Mahallesi, Deliktaş
Caddesi üzeride bulunmaktad›r. Çeşme-

ÇUKUR CAMİİ
Melikgazi ‹lçesi, Muammer Bey Mahallesi, Ahi Evren Caddesi’nin kuzeyinde bulunmaktad›r. Daha önce mevcut olan ya-

Çukur Camii içi (C. Arslan)

Çukur Çeşme (M. Denktaş)

ÇUK
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Çukur Çeşme planı
(M. Denktaş)

Çukurlu Camii planı
(İ. Özkeçeci)
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nin inşa tarihi bilinmemektedir. Çeşme
zemine yaklaş›k 1,10 m gömülü olduğu
için halk aras›nda “Çukur Çeşme” ad›yla
an›lmaktad›r. Arkas›ndaki konuta bitişik
olarak inşa edilen çeşmede malzeme olarak düzgün kesme taş kullan›lm›şt›r.
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 y›ğma ayaklar üzerindeki başl›klar üzerine oturmaktad›r.
Çeşme nişi içerisinde bulunmas› gereken sekiler, dinlenme taş› ve su yalağ›
toprağa gömülmüş olduğundan orijinal
durumlar› bilinmemektedir. Bugün kemer içerisinde bulunan adi bir taş üzerine musluk bağlanm›şt›r. Bu musluğun
0,30 m alt›nda da beton su yalağ› bulunmaktad›r. Saçak k›sm›, 0,15 m yüksekliğindeki düz bir silmeyle nihayetlenmektedir. Çeşmenin tepesine de bir harpuşta
yerleştirilmiştir.
Çeşmede süs unsuru olarak sadece saçak
k›sm›ndaki düz silme kuşağ›ndan bahsedilebilir. Üzerinde inşa kitabesi yoktur.
Yine çeşmenin büyük bir bölümünün
toprak alt›nda kalmas› da eserin stil kritik
yoluyla tarihlendirilmesini zorlaşt›rmaktad›r. Bu nedenle çeşme tarihlendirilememiştir.
Kaynakça: Denktaş, Su Yap›lar›, s. 129-130.
MUSTAFA DENKTAŞ

Çukurlu Camii (C. Arslan)

ÇUKURLU CAMİİ
Melikgazi ‹lçesi, Küçük Mustafa Mahallesi’nde, Bağlar ve Kâz›m Karabekir caddelerinin kesiştiği bir noktada bulunmaktad›r. Çukurlu Cami’nin bugünkü binas›,
H 1378 (M 1958) y›l›nda yap›lm›şt›r. Daha önceki yap›s› ise H 1110 (M 1698) tarihlidir.
Çukurlu Cami’nin üst örtüsü ahşap kirişli ve kiremit kapl› çat›d›r. Plan olarak Cafer Bey Camii ile benzerlik göstermektedir. Harimin kuzeyinde enine uzun bir
son cemaat mahalli de vard›r. Son cemaat mahalli, kuzeybat› köşesi kesme taş
minare kaidesi ve mahfile ç›k›lan merdivenle kapat›lm›şken, doğu ve kuzey cephesi camekânl›d›r. Buna göre son cemaat
mahallini doğuda bir, kuzeyde de dört
adet bas›k kemerli k›s›m çevirir.
Caminin iç mekân›nda ağaç kiriş üstüne
örtülü tavan; kemerli, sütunlardan müteşekkil üç s›ra bölmeyle desteklenir. Bunlar; ortada iki yuvarlak sütun, kenarlarda
köşeli ayağ› olan üçer kemerden oluşmaktad›r. Ortadaki sütunlar›n başl›klar›
dört köşeli ve püsküllü, güzelce işlenmiş
unsurlard›r. Burada betondan bir kad›nlar mahfiline d›şar›daki merdivenle ç›k›l›r. En arkadaki sütunlar kare planl›d›r ve
başl›klar› beton mahfile gömülü olduğu
için görülmez.
Caminin pencereleri altta büyük, üstte
küçük olmak üzere iki s›ral›d›r. Pencere

Çukurlu Camii içi (C. Arslan)

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

Çukurlu Camii kitabesi
(C. Arslan)

lentolar› bas›k kemer formuyla yekpare
taşa oyulmuştur.
Caminin mihrab›, sağ köşedeki minber
ve sol köşedeki kürsü mermerden yap›lm›şt›r.
Giriş kap›s› üzerinde büyükçe bir mermer levhada tek sat›rl›k ta’lik besmele ve
1378-1110 tarihleri vard›r. Hicri olarak kabul edebileceğimiz bu tarihlerden birincisi; camiin yeniden yap›lmas›yla ilgili,
ikincisi de ilk inşa tarihi olmal›d›r. Kitabenin aln›ndan ise iki sat›rl›k sülüsle: “‹nnemâ ya’müru mesâcid’allâh” ayet-i kerimesi yaz›lm›şt›r. Kap›n›n sağ›ndaki bir
sac tabelada “Çukurlu Cami/‹nşâ Tarihi
H 1110/Tamir Tarihi H 1378” ibaresi yaz›l›d›r.
Kaynakça: Özkeçeci, Cami ve Mescidler, s. 54.
CELİL ARSLAN

ÇUKURLU CAMİİ ÇEŞMESİ
Kabasakal Mahallesi, Bağlar Caddesi
üzerinde yer alan çeşmenin 10 m kuzey
doğusunda Çukurlu Camii (1698) bulunmaktad›r. Çeşme nişi içerisindeki tamir
kitabelerine göre eser, H 1135 (M 1722)
y›l›nda Matbah Emini Hac› Halil Ağa ve
H 1131 (M 1914) y›l›nda da Haf›z Ağazade
Hilmi Efendi taraf›ndan onart›lm›şt›r.
1722 y›l›nda onar›ld›ğ› kitabesinden anlaş›lan çeşme, kesin olarak bu tarihten önce inşa edilmiş olmal›d›r. Eserin ayna taş› ve kitabelerinde mermer, diğer bölümlerinin tamam›nda düzgün kesme taş
malzeme kullan›lm›şt›r.
Tek kemerli ve bağ›ms›z olarak yap›lan
çeşmenin yüksekliği 3,78 m, genişliği
3,62 m, derinliği ise 1,55 m olup kareye
yak›n bir form arz eder. 0,68 m derinliğindeki çeşme nişinin üzerini örten sivri
kemer, yanlarda yekpare bazalt taş›ndan
yap›lm›ş ayaklar üzerindeki profillendirilmiş başl›klara oturmaktad›r. Çeşme-

Çukurlu Camii Çeşmesi (M. Denktaş)

nin tek delikli ayna taş› üzerine bir adet
musluk bağlanm›ş olup yanlar›na simetrik olarak yerleştirilen selvi ağaçlar›n›n
tepesine de profilden kuş figürleri kabartma olarak işlenmiştir. 0,75 x 0,50 m
ölçülerindeki yalak hariç, nişin içerisinin tamam›, çeşme önündeki kald›r›mla
ayn› kotta düzenlenerek üzerine taş parke döşenmiştir. Bu nedenle çeşmenin
orijinal sekileri bu döşemenin alt›nda
kalm›şt›r. Çeşme nişi içerisinde bulunan
1,24 x 0,45 m ölçülerindeki beş sat›rl›k
onar›m kitabesi, celi sülüs hatla yaz›lm›şt›r.
Okunuşu:
Sâbıkan Matbah Emîni Hazreti Hacı
Halîl
Dâima hayrâta mazhâr ola ol ‘âlî cenâb
Bundan akdem ...............ta’mîr idüb
Kesret-i mâ ile şehre virmiş idi âb u nâb

Çukurlu Camii Çeşme kitabesi
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Maskat-ı re’si ..................................
Çeşmeler icrâ idüb kesb itdi ecr-i bî- hisâb
...................ruhunu her hâlini şâd eyledi
.......................şeyh ü şâb ..............
........................... Halîl itmedi...........
Sene 1135
Halil Ağa taraf›ndan yapt›r›ld›ğ› anlaş›lan
bu onar›m kitabesinin hemen üzerindeki
ikinci kitabe de 0,63 x 0,32 m ölçülerindedir. ‹ki sat›rl›k bu kitabe de nesih ta’lik
hatla yaz›lm›şt›r.
Okunuşu:

Çukurlu Camii Çeşmesi planı
(M. Denktaş)

Bu çeşmeyi Hâfız Ağazâde Hilmî Efendi
eyledi ihyâ, sene 1333 (1912) mekânını
Cennet eylesin Hüdâ sene 1331
Dikdörtgen al›nl›ğ›n tam ortas›ndaki dikey taş›n iki yan›na yerleştirilmiş olan
“S” şeklindeki taşlarla tepelik oluşturulmuştur. Ortadaki dikey taş›n üzerine stilize çiçek motifi kabartma olarak işlenmiştir. Yanlardaki “S” formlu taşlar›n yüzeyinde, birer adet oyma spiral yer almaktad›r. Çeşmenin üst k›sm› güneyden
kuzeye doğru meyillendirilmiştir. Bundan da amaç, kar ve yağmur sular›n›n
eser üzerinde fazla kalmadan akmas›n›
sağlamakt›r.
Çeşmede süs unsuru olarak, ayna taş›
üzerinde bulunan selvi ağaçlar›n›n üstündeki kuş figürleri dikkati çekmektedir. Geç dönemde yap›lan baz› çeşmelerde de bu tip kuş tasvirlerine rastlanmaktad›r. Çeşmedeki diğer süs unsuru
da dikdörtgen al›nl›ğ›n ortas›na konulan
tepeliktir. Bu tepeliğin ortas›nda bulunan
dikey taş›n üzerindeki kabartma çiçek
motifi de esere ayr› bir zenginlik kazand›rm›şt›r.
Çeşmenin sivri kemeri, Gavremoğlu
(1508), Çakaloz (1582), Gömleksiz (XVI.
yüzy›l sonu) çeşmelerinin kemer formlar›yla benzerlik göstermektedir. 1722 y›l›nda tamir edilen çeşme, yukar›daki eserlerle olan benzerliğinden dolay› büyük
bir ihtimalle XVI. yüzy›l›n sonlar› ile
XVII. yüzy›l›n başlar›nda inşa edilmiş olmal›d›r. Eser 1912 y›l›nda da onar›m görmüştür. Son olarak 1980’li y›llar›n başla-

r›nda Kayseri Belediyesi taraf›ndan yap›lan kald›r›m çal›şmalar› s›ras›nda çeşme
nişinin içerisine de taş parke döşenmiştir. Bu döşeme esnas›nda, orijinal sekiler
parke taşlar›n›n alt›nda kalm›şt›r. Çukurlu Camii Çeşmesi’nin en önemli özelliği,
hiçbir çeşme üzerinde görmediğimiz kuş
tasvirlerinin bu çeşmenin ayna taş› üzerinde bulunuyor olmas›d›r.
Kaynakça: Denktaş, Su Yap›lar›, s. 52-55; Hamza Gündoğdu “Niksar’da Pek Bilinmeyen Bir
Çeşme Üzerindeki Kabartmalar”, Kaynaklar
dergisi, (Ankara 1984), S. 2, s. 48; Halit Çal, Niksar’daki Türk Devri Eserleri, Ankara 1989, s. 8182.
MUSTAFA DENKTAŞ

ÇUKURLUOĞULLARI
Kayseri’de XVII ve XVIII. yüzy›llarda
önem kazanm›ş, bugün de ismi torunlar›nda yaşayan bir ailedir. Aile ismini,
şimdi Özvatan ismiyle ilçe olan Çukur
Köyü’nden alm›şt›r. Aile kendisini, Sivas’taki Kesik Köprü ve Ribat›’n› yapt›r›p bunlara ait akarlar›n›n bir k›sm› Kayseri’nin Çukur Köyü ve civar›nda bulunan vakf› 1213 y›l›nda kuran Selçuklu
emîrlerinden Sipehsalar Yavaş Arslan’a
bağlamaktad›r. XVIII. yüzy›lda Kayseri’de şim di ki Ay d›n l› kev ler Ma hal le si’nde Çukurlu Camii (Çukur Camii değil)’ni yapt›ran Çukurluoğlu Ahmed Ağa
ayn› zamanda bu camiye bir de vak›f
kurmuş olmal›d›r. Mezar› da bu cami
önündedir. Aile ismine şer’iyye sicillerinde, 1777’de ‹ran Muharebesi için Kayseri’den toplanacak asker ve bunlar›n levaz›mat›n›n tedariki için Kayseri’de eşraftan oluşturulan Meşveret (Dan›şma)
Meclisi’nde rastlanmaktad›r; burada Çukurluzade Hac› Osman ve Hac› Mustafa’n›n ismi geçmektedir. Yine 1806 ve
1814 y›llar›nda iki vak›f yapan Güpgüpzade Hac› Mustafa Ağa’n›n vakfiyelerinde Çukurluzadelerin ismi geçmektedir.
Ailenin önemli üyelerinden biri XIX.
yüzy›l›n sonunda yetişmiş, Kayseri ulemas›n›n önde gelenlerinden biri olan
Hac› Torun Efendi’dir*. 1872 Vergi Tahriri’nde Kayseri’nin Bozatl› Paşa ve Köse
Danişmend (Camikebir) Mahalleleri’nde
aile fertlerinin ismi geçmektedir. Aile bu-
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gün Çukurluoğlu, Özçukurlular, Torunoğlu, Tekses soyadlar›n› alm›şt›r.
Kaynakça: Refet Yinanç, “Sivas Âbideleri ve Vak›flar› 2”, Vak›flar dergisi, S XXIII, s. 5-18; A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu), s. 156; Mehmet Çay›rdağ, Kayseri’de Güpgüpzâde Hac› Mustafa Ağa
Vak›flar›, Kayseri 2002, s. 55; Cömert, 19.
Y.Kayseri, s. 86, 170-172.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

ÇULHAOĞLU, FİKRET
Yazar, diş hekimi, veteriner (Develi, 1930
- Ankara, 1996). Ankara Üniversitesi Ve-

teriner Fakültesi ile ‹stanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi. Erzurum Et Kombinas›nda göreve başlad›
(1956). Ankara Hastanesi ve Et-Bal›k Kurumunda görev ald›. Serbest diş hekimliği yapt›. Hicret, Diyanet ve Ahi Yolu dergilerinde şiirleri yay›mlad›. Mehmet Âkif
Ersoy Fikir ve Sanat Vakf›n›n kurucular›
aras›nda yer ald›.
Kaynakça: Türkiye Yazarlar Birliği Anma Broşürü, 2008.
YAYIN KURULU

Fikret Çulhaoğlu
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DADAĞI
K›z›l›rmak kenar›nda kurulmuş bir köydür. Cumhuriyet Döneminde Erkilet Nahiyesi’ne bağl›yken yeni yap›laşmayla
birlikte Kocasinan ‹lçesi’ne bağlandı.
XVI. yüzy›l kay›tlar›nda yoktur. 1831 senesi nüfus say›m›nda 40 hane nüfusa sahipti. XIX. yüzy›l sonlar›nda 54 hane olan
köyde, bir “Mekteb-i S›byan”, bir adet bezirhane ve bir cami vard›. Dolambaçl›,
‹nbaş›, K›z›lyer, Toklu Özü, Öz Kenar›,
Yol Baş›, Ağaçl›k Baş› Nehir Kenar› başl›ca mevkileridir. Köyde Çeşme Sokağ›
ve Cami Sokağ› adl› yerleşim yerleri bulunmaktad›r. Nehir Kenar›’nda çok say›da bağ bulunur. 1965 y›l›nda yap›lan say›mda köyün nüfusu 631’dir. Son olarak
Kocasinan İlçesi’ne bağlanarak mahalle
oldu.
Kaynakça: ‹nbaş›, 16.YBKayseri; KAYTAM Arşivi, 187 Nolu Defter-i Esas-› Emlak; Hüseyin
Cömert, Kayseri’de ‹lk Nüfus Say›m› 1831, Kayseri 1993; Kayseri ‹l Y›ll›ğ› 1968.
HÜSEY‹N CÖMERT

DADAĞI SULAMA TUNELİ
Yamula Baraj› Havzas›’ndaki 110.000
hektarl›k alan› suya kavuşturmak amac›yla yap›m›na başlanmıştır. 99 metrelik

Dadağı Sulama Tüneli

bölümü aç›lan 1140 metre uzunluğundaki Dadağ› Tüneli ile Kayseri’nin doğusundaki yaklaş›k 50.000 hektarl›k alan
sulanacakt›r. Yamula Baraj› sular›n›n
Dadağ› Tüneli arac›l›ğ›yla Kayseri’de Yamula, Ebiç, Dadağ›, Mahzemin, Karakimseli ve Kalkanc›k yerleşimlerindeki
6500 hektarl›k alan›n sulu tar›ma aç›lmas› sağlanacakt›r. Tünel, Nevşehir ve
K›rşehir’deki Kalaba-Seyfe Sulama Projesi kapsam›nda yaklaş›k 104.000 hektarl›k alan›n da suya kavuşmas›n› sağlayacakt›r. Elektrik enerjisi üreterek ekonomiye yaklaş›k 25 milyon dolarl›k katk›
sağlayan Yamula Baraj›’n›n getirisi havzadaki sulama şebekesinin devreye girmesiyle üç kat›na ç›kacakt›r.
Kaynakça: www.dsi.gov.tr
YAYIN KURULU

DADALOĞLU
Halk şairi (1785-1868). XIX. yüzy›l halk
şairlerinden olan Dadaloğlu, konargöçer Türkmen aşiretlerinden Dadal› Aşireti’ne mensuptur. Doğum ve ölüm tarihi hakk›nda net bilgiler yoktur. Bunun
en önemli sebebi, Dadaloğlu ad› etraf›nda bir geleneğin oluşmas›d›r. Âş›k, genel
olarak Çukurova bölgesinde yaşadı. Dadaloğlu, Dadal› Aşireti’ne mensup olmas›na rağmen diğer konargöçer Türkmen
aşiretleri içinde de bulundu. Şiirlerinden, eğitim almam›ş olduğu anlaş›lmaktad›r.
Dadaloğlu geleneğini üç şair oluşturmaktad›r: Kul Yusuf, Âş›k Dadal›oğlu Musa
ve Âş›k Dadal› Veli. Bu şairlerden en yaşl›s› Kul Yusuf’tur. Bu kişinin Dadal› Veli’nin babas› olduğu iddia edilmişse de bu
bilgi doğru değildir. Sözlü kaynaklar Dadaloğlu geleneğinin ikinci temsilcisi olan
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Âş›k Dadal›oğlu Musa’n›n, Dadal› Veli’nin dedesi olduğunu söylemiştir. Dadaloğlu geleneğinin son temsilcisi ise Âş›k
Dadal› Veli’dir. Dadaloğlu olarak bilinen
kişi de bu âş›kt›r.
Üç farkl› âş›ğ›n oluşturduğu Dadaloğlu
geleneğinin haricinde Dadaloğlu’nun üslubu Türkmenler aras›nda beğenildiği
için, onun üslubuyla söyleyen başka âş›klar›n şiirleri de ona atfedilmiştir. Bu da
‘Dadaloğlu gibi söyleme geleneği’ni ortaya ç›karm›şt›r.
Dadaloğlu genellikle kahramanl›k, kavga
ve iskân üzerine şiirler söylemiştir. Şiirlerinde özellikle 1866’da yap›lm›ş olan F›rka-y› ‹slâhiye’ye yerleştirilen aşiretlerin
hislerini dile getirmiştir. Ayr›ca göç eden
aşiretlerin durumlar›n› tasvir eden, yaylaların ve yerleşilen yerlerin güzelliklerinden bahseden şiirleri de vard›r.
Yüce Dağdan Aşan Yollar Bizimdir
Kalktı göç eyledi Avşar illeri
Ağır ağır göçen iller bizimdir
Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir
Bizim birimizi bine sayarlar
Demir donla miğfer külâh giyerler
Kavgayı görünce figan koyarlar
Eli mızraklı beyler bizimdir
Belimizde kılıcımız kirmani
Taşı deler mızrağımızın termanı
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir
Dadaloğlu yarın kavga kurulur
Öter tüfenk davulbazlar vurulur
Nice koç yiğitler yere serilir
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir

Katlan Danac’oğlu Geliyor Çerkez
Albustan çölüne bir aslan geldi
Acelin ağzına alıyor Çerkez
Aldı mızrağını girdi meydana
Katlan Danac’oğlu varıyor Çerkez

Dadaloğlu Kasabasıʼndaki Dadaloğlu heykeli (B. Akbaş)

Dayısı Torun da babası İbrâm Bey oğlu
Yalman mızrak taşır uçları tuğlu
Bablı boynuna Murat Bey Halloğlu
İki başın hükmün veriyor Çerkez
Daha ilk gavgası bulman mahana
Takım koydu Kaçar Höyüğü’nden
Cahan’a
Kaz derneği dayanmıyor şahana
Sıkı durun burnun kırıyor Çerkez
Sizde yok mu idi firenk barıdı
Yitirmiş Tecirli arar Cerid’i
Unuttun mu Kulaç Kollu Halid’i
Geçmiş gün hayfını alıyor Çerkez
Karalar’a boran oldu kış oldu
Dağıldı Bozdoğan da baş baş oldu
Hesap eyle elden çıkan beş oldu
Bel versin Has Evli geliyor Çerkez
Der Dadalı gine hileye gitme
Gördün gözününen sen inkâr etme
Baban Koca Topuz’un da hakkın unutma
Elin boşaldıkça veriyor Çerkez
Kaynakça: Ahmet Şükrü Esen, Ahmet Şükrü
Esen (AŞE) Defterleri, Tarih Vakf› Pertev Naili
Boratav Arşivi; Ahmet Z. Özdemir, Avşarlar ve
Dadaloğlu, Dayan›şma Yay›n Üretim Kooperatifi, Ankara 1985; Cahit Öztelli, Üç Kahraman
Şair: Köroğlu-Dadaloğlu-Kuloğlu, Özgür Yay›n
Dağ›t›m, ‹stanbul 1984; Erhan Çapraz, Fahri Bilge Defterleri Iş›ğ›nda Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri, Laçin Yay›nlar›, Kayseri 2008; Fahri Bilge, Fahri Bilge (FB) Defterleri, Millî Kütüphane
‹bni Sina Yazmalar›; ‹smail Görkem, “Dadaloğ-
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lu Bağlam›nda Türk Saz Şiirinin Sorunlar›”, Millî Folklor, 7 (Bahar 2001), S. 49, s. 57-66; ‹smail Görkem, Yeni Bilgiler Iş›ğ›nda Dadaloğlu Bütün Şiirleri, e Yay›nlar›, ‹stanbul 2006, s. 282,
400-401; Nurullah Albayrak, Dadaloğlu, Timaş
Yay›nlar›, ‹stanbul 2002; Saim Sakaoğlu, Dadaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanl›ğ› Yay›nlar›, Ankara 1986; Taha Toros, “Dadaloğlu Hakk›nda
1262 H. Tarihli Bir Vesika”, Millet, C. 1, S. 12, s.
368-369; Taha Toros, Dadaloğlu/XIX. As›r Çukurova Sazşairi, Yeni Adana Bas›mevi, Adana
1940.
BETÜL AYDO⁄DU

DADALOĞLU, NEBİ
Şair, yazar, eğitimci (P›narbaş›/Alagazili,
1934–). Pazarören Köy Enstitüsünü bitirdi. Kendi gibi öğretmen olan eşi Bahar
Dadaloğlu ile birlikte yurdun çeşitli bölgelerinde görev yapt›. Hisarc›k, Ağ›rnas,
Reşadiye köy okullar›nda başöğretmen
olarak çal›şt›. Toplumsal düzeni irdeleyen yaz› ve şiirleri, yurt içinde ve yurt d›ş›nda önemli edebiyat dergilerinde yay›mland›. Anadolu motiflerinden hareket
ederek yazd›ğ› şiirlerini Gardaşlar›m,
G›ll› Çar›k ve Ellerimiz isimli kitaplar›nda toplad›. Şiirlerinde suç unsuru görüldüğü için yarg›land› (1971). Kitaplar› toplat›ld›. Uzun dönem süren öğretmenlik
ve okul müdürlüğü görevlerinden sonra
emekliye ayr›ld›. Ankara’da hâlen sürdürdüğü “Köyün Çocuğu Yay›nevi”ni
kurdu. ‹lkokullar için dilbilgisi kitab› ve
okumay› söktüren Suna ile Kaya, Hasan
ile Hüseyin, All› ile Güllü, ‹biş ile Memiş,
Meyro ile Memo, Elif ile Şerif, Ayşe ile
Veli, Dudu ile Durdu, Aysel ile Veysel,
Kemal ile Cemal isimli çocuk öykü kitaplar›n› yay›mlad›.
Eserleri: G›ll› Çar›k (1967); Gardaşlar›m
(1968); Ellerimiz (1971)
EM‹R KALKAN

DADALOĞLU VAKFI
Dadaloğlu Eğitim Kültür, Dayan›şma ve
Turizm Vakf›, merkezi Kayseri olmak
üzere 1989’da 57 kişi taraf›ndan kuruldu. Vakf›n Kurucu Genel Başkanl›ğ›n›
Eczac› Ahmet Özsoy yapt›. Özsoy’dan
sonra Necati Eravşar, Mehmet Uzunluoğlu ve Erdoğan Doğan değişik tarihlerde Vak›f Başkanl›ğ›nda bulundu. Vak›f,

geçmiş tarihlerde Ankara başta olmak
üzere baz› vilayetlerde şube de açt›. Millî ve manevi değerlere bağl›, devletin
milletiyle bölünmez bütünlüğünü şiar
edinmiş bir Sened’le faaliyet gösteren
Vak›f, bu zamana kadar Kayseri genelinde birçok kültürel ve sosyal etkinliğe imza att›. Kayseri’nin Tomarza İlçesi Dadaloğlu Belde’sinde Tomarza Kaymakaml›ğ› Dadaloğlu Belediyesi ile birlikte
geleneksel olarak düzenlenen Ulusal ve
Uluslararas› Dadaloğlu Şenlikleri’nin
Tertip Komitesi’nde de yer alan Vak›f,
dar gelirli öğrencilere yönelik burs, eğitim-giyim yard›m›, yine dar gelirli ailelere yönelik yakacak ve yiyecek yard›m›,
sünnet şöleni, P›narbaş›, Tomarza ve Sar›z ilçelerindeki yerel kültür ve geleneklerle ilgili araşt›rma çal›şmalar›yla sünnet şölenlerine ev sahipliği yapt›. Dadaloğlu Vakf›n›n yapt›ğ› en önemli etkinliklerden biri de kültürel amaçl› konferans, seminer ve sempozyumlard›r. Bu
kültürel etkinliklere Türkiye’nin önde
gelen ilim, fikir, siyaset ve devlet adamlar›n›n yan› s›ra KKTC, Azerbaycan,
Türkmenistan, Bat› Trakya ve Irak Türkmenlerinden Cumhurbaşkan›, Başbakan, Büyükelçi başta olmak üzere, yine
kültür, sanat, fikir ve siyaset çevrelerden
temsilciler kat›ld›.
VELİ ALTINKAYA

DADIR MAHALLESİ
Dad›r, birader kardeş anlam›na gelen
Farsça bir isimdir. Bu isimle biri Kayseri’de diğeri Talas’ta Ermenilerin oturduğu iki mahalle vard›. Kayseri Merkezi’nde yer alan Dad›r Mahallesi’nde, 1831 nüfus say›m›nda nüfusunun büyük k›sm›
kuyumcu, bezzaz, gazzaz, terzi ve tüccar
gibi meslekleri bulunan 42 hanenin tamam› Ermeniydi. XIX. yüzy›l sonlar›nda
30 hane olan Mahalle’de Mürekkepçi
Mescidi Sokağ›, Çuhadar Sokağ›, Kafal›kuyu Ç›kmaz›, Tutkal Sokağ› gibi yerleşim yerleri bulunuyordu. Bugün ayn› ad›
taş›yan bir mahalle bulunmamaktadır.
Kay nakça: F. Devellioğlu, Osmanl›ca-Türkçe
Ansiklopedik Lügat, Ankara 1990; Mustafa Keskin, Kayseri Nüfus Müfredat Defteri, Kayseri
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2000; Cömert, 19. Y.Kayseri; KAYTAM Arşivi,
1831 Nüfus Kay›tlar›; KYTSB 3, s. 85.
HÜSEY‹N CÖMERT

DADIRHARPUT MAHALLESİ
Dad›r-Harput-Oduncu Mahallelerinin
bir k›sm›n›n bir araya gelmesiyle teşekkül
eden bir mahalledir. Daha önceki kay›tlarda olmay›p 1872 y›l› bina kay›tlar›nda
“Dad›rharputoduncu Mahallesi” olarak
yaz›l›d›r. Bu Mahalle’de 52 hane Ermeni
nüfus yerleşikti. Kazl›kuyu Sokağ›, Hekimoğlu Sokağ›, Hac›oğlu Sokağ›, Tekyeboğaz› Sokağ› gibi yerleşim yerleri bulunuyordu.
Şehir merkezinde bulunan ve fiyatlar›
20.000 kuruştan fazla olan 160 adet ev
ve konağ›n yedi adedi bu mahallede bulunuyordu. K›r›koğlu Hac› Kirkor
23.000, Torosoğlu Ahvadur 26.000,
Eskinazoğlu ‹sali 30.000, Dülgeroğlu
Karabet 57.000, Dad›roğlu Hac› Ahvadur 30.000, Baltaoğlu Hac› ‹braham
25.000, Keşkekoğlu Mardiros 20.500
kuruş değerindeki malikânelerin sahipleriydi. Bu Mahalle’nin teşekküllünden
sonrada Dad›r, Harput ve Oduncu adlar›n› taş›yan müstakil mahalleler de mevcuttu.
Kaynakça: Cömert, 19. Y.Kayseri, s. 135; KAYTAM Arşivi, 182 Nolu Defter.
HÜSEY‹N CÖMERT

DAĞCI, MUSTAFA
Kayseri Milletvekili, eğitimci (Hisarc›k,
1954–). Öğretmen Okulu ve Ankara Ticaret-Turizm Yüksek Öğretmen Okulu mezunudur. Ticaret Liselerinde işletme ve
muhasebe dersleri öğretmenliği yapt›.
Serbest müteahhit olarak çal›şt› ve kayak
hakemliği yapt›. XIX. Dönem seçimlerinde Milliyetçi Çal›şma Partisinden Kayseri Milletvekili seçildi (1991). Evli ve üç çocuk babas›d›r.
Kaynakça: TBMM Albümü, s. 515.
YAYIN KURULU

DALKILIÇ, NİZAMETTİN
Öğretim üyesi, biyofizikçi (Kay se ri,
1963–). Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi Öğretim Üyesidir. Ankara Hüseyin
Güllüoğlu Ortaokulunu (1979) ve Ke-

çiören Lisesini bitirdi (1982). Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünden
mezun oldu (1989). Ankara Üniversitesi
T›p Fakültesinde araşt›rma görevlisi oldu (1990). Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Biyofizik Anabilim Dal›nda yüksek lisans (1993) ve doktora çal›şmas›
yapt› (1999). Selçuk Üniversitesi T›p Fakül te sin de yar d›m c› do çent ( 2000 2005), Meram T›p Fakültesinde doçent
oldu (2005). Türk Biyofizik Derneği
Üyesidir.
YAYIN KURULU

DÂMÂD EMÎN EFENDİ
Âlim (Kayseri, 1821/22 - Kayseri, 15 Nisan 1905). Âlim Divrikli Hâf›z Mustafa
Efendi’nin oğludur. “Divrikli Emîn Efendi” diye de tan›nır. ‹lk öğrenimini Kayseri’de Deliklitaş Camii İmam› “Hâf›z
Mahmud Efendi”den aldı. On iki yaşlar›nda Kur’an-› Kerim’i ezberleyip “hâf›z”
oldu, 1833’te yine ayn› hocadan hâf›zl›k
icazeti aldı. Ayn› zamanda sülüs ve ta’lik
yaz› çeşitleri üzerinde ihtisas sahibi olan
Emîn Efendi, kendi el yaz›s› ile üç
Kur’an-› Kerim nüshas› çoğalttı. Kardeşi
‹smâil Efendi ile Divriği’ye gitti. Hoca Ali
Efendi’den sarf ve nahiv ilmini (Arapça
grameri) öğrendikten sonra Tokat’a gitti,
meşhur âlimlerden Bozzâde’nin dersine
devam ederek mant›k ve me’ânî (cümle
bilgisi) ilmi okudu. Bozzâde ölünce Emîn
Efendi Sivas’a gitti ve Gök Medrese’de
kalarak Darendeli Hac› Sâlih Efendi’nin
derslerini takip etti ve uzun zaman kendisinden âdâb, münazara usûlü ve çeşitli
ilimleri tahsil ederek 1848’de Kayseri’ye
döndü. Kayseri’de Hac› Torun Efendi’nin
seçkin talebelerinden oldu, 1856’da icazet
aldı, daha sonra hocas›na damat oldu,
böylece Dâmâd Emîn Efendi şöhretiyle
an›ldı.
Dâmâd Emîn Efendi, Kayseri’de k›rk seneden fazla bir süre ilim öğretmek için
emek sarf etti, kaynaklar›n bildirdiğine
göre binlerce öğrenci yetiştirdi. Bunlar›n
aras›nda, her biri, çeşitli ilimlerde önde
gelen beş yüz kadar âlim an›labilir. Bunlar›n haricinde bir k›sm› dînî ilimlerde,
bir k›sm› fetva verme işinde muktedir, el-
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liden fazla müftü ve icâzetnâmeli talebe
de yetiştirdi.
Emîn Efendi, her hâlinde, her sözünde,
ağ›r başl› ve temkin sahibi; anlat›ş› ve ifadesi fevkalade ince ve sağlam bir insan
olarak bilinir. ‹lmiyle amel etmeye çal›şan bir âlim olarak dikkat çeken Emîn
Efendi, avamla yani alelade insanlarla
düşüp kalkmazd›. Çarş› ve pazara gidip
al›şverişte bulunmak, avamla seviyesiz
görüşüp konuşmak gibi, âlimlerin vakar›na ayk›r› durumlardan çekinir, evinde kitap okur, araşt›rmalar yapar, ibadetleri
yerine getirmeye çal›ş›rd›. Mant›k ve
âdâb ile kelâm ilmine tam bir hâkimiyeti
bulunurdu.
Telif ettiği eserlerden, Celâl Devvânî’nin
“hudûs” (ortaya ç›kma) bahsini aç›klayan
güzel bir risalesi, Arapça baz› fenler üzerine bir hayli talikat›, yani notlar› vard›r.
Bunlar, çoğunlukla talebelerin ellerinde
bulunan belgeler olarak kaldı ve maalesef
ne çoğalt›ldı, ne de bas›ldı.
Târîh
Zâyir budur ‘allâme-i zü’l-fazl ki Rûm’un
Ahbâr-ı ‘Arab fazl u kemâlâtına şaşdı
Mevvâc idi bu bahr-i füyûzât-ı İlâhî
Deryâ-yı füyûzât-ı İlâhî idi taşdı
Aktâr-ı cihânı bu güneş eyledi tenvîr
Bu şems-i münîre bakanın çeşmi kamaşdı
‘Allâmeleri halka-i tedrîsine aldı
Ol halka-i tedrîse çok ‘allâme yanaşdı

vam ettikten sonra Bor’a giderek, faz›l ve
büyük âlim Borlu Hac› Mahmud Efendi’nin tedris halkas›na kat›ld›. On y›l kadar aldığı ilim tahsilinden sonra Kayseri’ye geldi (1849). Kayseri’de Sungurlu
Hac› Abdullah Efendi’nin derslerine devam edip icazet ald› (1856). Halil Efendi’ye, Hac› Abdullah Efendi’nin ileri gelen icazetlilerinden olmas›, faziletli ve
olgun oluşu, üstad› taraf›ndan takdir
edilmesi sebebiyle, hocas›, Kayseri’ye
yerleşmesini tavsiye etti ve k›z›n› da öğrencisiyle evlendirdi. Bundan sonra, Halil Efendi, “Dâmâd Halil Efendi” unvan›yla meşhur oldu. Otuz seneye yak›n
Serçeoğlu Camii’nde imaml›k yaparken
ayn› zamanda çeşitli dinî ilimlerin de yay›lmas› için gayret sarf etti. Kayseri müftüsü oldu (1874-1880). Ard›ndan ‹stanbul’a giderek kad›l›k görevinde bulundu.
Bir müddet sonra Kayseri’ye döndü.
Kaynaklar, aklî ve naklî ilimlerde münakaşa ve münazaraya muktedir, rahat konuşabilen, tefsir usulü ve me’anî (anlambilim) ilminde kudretli, eşsiz bir âlim olduğunu bildirmektedir. ‹stiarelere dair
baz› yaz›lar› varsa da, tertipli ve cilt hâline gelmiş telif eserlerine rastlanmam›şt›r. Büyük Hüseyin Efendi Medresesinin
müderrislik ve Cami-i Kebir’in imaml›k
vazifesi beratla kendisine verildi, bu görevleri de kusursuz bir şekilde yerine getirdi, bu arada, “Sahabiye Medresesi”
müderrisliğine de vekâlet etti. Kaynaklar›n bildirdiğine göre yüz altm›ş üç talebeye icazet verdi.
Kaynakça: A. Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler), s. 9394.

Bu rehber-i din fâris-i meydân-ı hakîkat
Yıllarca salâbetle bu meydanda dolaşdı
Kaynakça: Koçer, Ulemâ, s. 47-49; A. Nazif,
Meşâhir (Diriöz’ler), s. 98-101.
ATABEY KILIÇ

DÂMÂD HALİL EFENDİ
Âlim (Ada na/Çe çe li/So mun lu Köyü,
1821 - Kayseri, 1886). Babas›n›n ad› Salih, dedesinin ise Feyyâz’d›r. ‹lk bilgilerini köyünde tahsil etti. Tarsus’a giderek
‹stidlâliyye adl› eserin müellifi olan Kabakç› Osman Efendi’nin derslerine de-

ATABEY KILIÇ

DAMLA
On beş günde bir yay›mlanan edebiyat
dergisi. Yay›n hayat›na 29 Ekim 1960 tarihinde başladı. Tevfik Özçak› taraf›ndan
ç›kar›ldı. Bir süre sonra kapandı.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 197.
YAYIN KURULU

DANACI, ERTUĞRUL BÜLENT
Gazeteci (Kayseri, 1959–). ‹lk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamlad›. Er-
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kek Teknik Yüksek Öğretmen Okuluna
başlad› (1978). Bu okuldan ayr›larak Gazi Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden
mezun oldu (1985). TRT haber merkezinde muhabir olarak göreve başlad›.
Azer bay can’da Ebul feyz El çi Bey’in
cumhurbaşkan› seçildiği gün ilk röportaj› yapan muhabir oldu (7 Haziran
1992). Uzun y›llar Cumhurbaşkanl›k ve
Başbakanl›k Muhabiri olarak görev yapt›. TRT Bas›n Halkla ‹lişkiler ve Protokol
Müdürü oldu (1998). Ard›ndan TRT’nin
ikinci yurt d›ş› bürosu olan Türkmenistan Aşkabat Bürosuna muhabir olarak
tayin edildi (1999). Türkmenistan’›n tan›t›m›na katk›lar›ndan dolay› Merhum
Devlet Başkan› Sapar Murat Türkmenbaş› taraf›ndan ödüllendirildi. Bu görevlerinden sonra emekli oldu (2004). Kayseri’de yerel bir televizyon kanal›nda,
“Erciyes’ten Bak›ş”, Siyah-Beyaz”, “Sorun Var m›?” gibi programlar› haz›rlay›p
sundu.
S. BURHANETT‹N AKBAŞ

DÂNÎ
Divan şairi (XVII-XVIII. yüzy›l). Hakk›ndaki bilgilerimiz Ahmet Nazif’in Kayseriyye Meşâhiri isimli eserinde verilen bilgilerle s›n›rl›d›r. Buna göre Dânî, Kayseri’de tan›nm›ş âlim ve şairlerdendir. 1700
senesinde hacca gitti ve hac menzillerinden, yani hacca giderken konaklanan
yerlerden bahseden güzel bir manzume
yazd›. Bu eserin takdimi için Sabit Alâeddin şu k›t’ay› söylemiştir:
Tarîkın gösterip yazmakla Hacc’ın kilk-i
irfânı
Menâzil Şerhi tahrîr itdi ber-vefk-ı
sühendânî
Ba’îd olmazdı varsa Ka’be-i maksûda
menzille
Bu vâdîlerde esb-i tab’-ı Dânî aldı
meydânı
Kaynakça: A. Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler), s. 37.
ATABEY KILIÇ

DANİŞ ALİ BEY
Fatih Sultan Mehmed’in saltanattan fera-

gat eden amcasının torunudur. Babaannesi Dulkadiroğullarından Emine Hatun’dur. Emine Hatun, Dulkadiroğullarının önemli beylerinden biri olan Nasureddin Mehmet Bey’in kızıdır. Nasureddin Mehmet Bey, Kayseri’ye Hatuniye
Medresesini* yaptırdı ve Kayseri Kalesinin onarım işlerine de baktı. Emine Hatun, Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmed’in
de eşidir.
Sultan II. Murad tahta geçince Osmanlı
geleneği gereğince kardeşlerini ortadan
kaldırmış fakat son iki kardeşi Yusuf ve
Mahmud çok küçük oldukları için kıyamayıp fetva gereği gözlerine mil çektirilmiştir. Yusuf Tokat’a, Mahmud da Dulkadirli Beyliği’ne bağlı bir sancak olan
Kayseriyye’ye gönderilmiştir. Rivayet
odur ki Emine Hatun ve oğlu Mahmud,
havası güzel, suyu bol ve yemyeşil bir vadinin içinde olan Ulu (Büyük) Bürüngüz’e* yerleşmişlerdir.
Mahmud Bey büyüyünce Danişmentli
Sülalesinden Hızır kızı Şah Sultan Hanım’la evlendirilir. Şah Sultan Hanım’ın
Kayseri’de ve Bursa’da birçok vakfının
olduğu bilinmektedir. Şah Hatun, Samağırlıların Beyi, Hızır Bey’in kızı olup
Eretna Emirlerinden Hacı İbrahim’in
hanımıdır. Kayseri’de Pamuk Han* diye
bilinen ama önceleri “Pembe Han” diye
adlandırılan Kapan Hanı onun eseridir.
1520 tarihli tapu tahrir defterinde kayıtlı
vakıfların sahiplerinden olan Hızır kızı
Şah Hatun olup Ulu Bürüngüz köyü vakıf malları arasındadır. Daniş Ali Bey,
Şah Sultan Hatun ile Mahmud Bey’in oğlu Hasan’dan gelen torunudur. Mahmud
Bey, Bursa’ya gidip gelirken zamanla
Bursa’ya yerleşmiştir. Mahmud Bey’in
oğlu Hasan, onun oğlu Daniş Ali Bey ile
eşi Şefika Hanım, Bürüngüz’de kalmışlardır.
Daniş Ali Bey’in dinî bilgilerinin çok kuvvetli olduğu söylenmektedir. Bürüngüz’de ve Koramaz Nahiyesinin diğer
yerleşim yerlerinde vaazlar verdiği ve bu
tutumunun gayrimüslimleri rahatsız ettiği anlaşılıyor. Hatta kendi adına bir camii
yaptırmak istediğinde gayrimüslimler camiye karşı çıkmışlar, Daniş Ali Bey de İs-
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tanbul üzerindeki nüfuzunu kullanarak
yöredeki gayrimüslimlerin Kıbrıs’a sürgüne gönderilmesini sağlamıştır.
1582 yılında Ulu Bürüngüz’e kendi adıyla cami yaptırmayı başaran Daniş Ali
Bey, vefatından sonra caminin iç bölümünde özel bir bölüme defnedilmiştir.
Eşi Şefika Hatun’un mezarı da hemen
yanındadır.
Kaynakça : Franz Babinger, Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı, Oğlak Yayınevi, İstanbul 2003;
Tayip Gökbilgin, OsmanlıMacar Mücadeleleri
Esnasına Edirne, Edirne, 2, Türk Tarih Kurumu.
Ankara 1993; Halil İnalcık, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar I, Türk Tarih Kurumu.
Ankara 1995; Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (13001600). Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008; Uzunçarşılı, OT; Yeğen,
KTE; Erkiletlioğlu, Osmanlı Kayseri; Daniş Ali
Bey Camii’nde asılı anonim levha.
S. BURHANETTİN AKBAŞ

DÂNÎŞÎ
Divan şairi (? - 1562). ‹smi Pîrî Çelebi’dir.
Şeyh ‹brahim-i Tennûrî Hazretlerinin büyük oğlu Şeyh Kâs›m Efendi’nin küçük
k›z› Ayşe Hatun’un Misbahüddin Mustafa Efendi’den torunudur. Dedesine nispetle Süleymanegizade Pîrî Çelebi lakab›yla şöhret buldu. Ahdî, Fâizî, Beyânî,
Hasan Çelebi Tezkireleri’nde hakk›nda
etrafl›ca bilgi bulunan Dânîşî, “zarif bir
şair, iyi bir dost, olgunluk sahibi güzel bir
insand›r; Arapçayla alakal› ilimlerde yeteneklidir; şiiri temiz bir üslupla yaz›lm›şt›r; Farsça bilir; nesih, ta’lik tarz› yaz› yazmada ihtisas› olan bir hattatt›r. 1562 y›l›nda M›s›r Kad›s› Arabzade ile yapt›ğ› gemi
yolculuğu s›ras›nda gemi bat›nca boğularak öldü.” Âlî’nin Künhü’l-ahbâr’›nda
Danîşî’nin baz› şeyh ve evliyaya karş› kötü niyetli olduğu için bu şekilde öldüğü
söylenmektedir.
Yüz sürmek içün dâmen-i dildâra şükûfe
Varını döküp saçdı reh-i yâra şükûfe
Ruhsâr-ı ‘araknâkinün artarsa safâsı
Tan mı ki virür revnâkı gülzâra şükûfe
Dâğumda kaçan dâne-i eşke nazar itsem
Düşmiş sanurum lâle-i kuhsâra şükûfe

Erbâb-ı çemen müflis idi gâret-i deyden
Gark itdi yine dirhem ü dînâra şükûfe
Sînende senün Dânişi her penbe-i dâğun
Seyr itmek içün oldı dil-i zâra şükûfe
Kaynakça: Güven, Kayseri’de Mecmualar, s. 1013; Köksal, KDŞ, s. 59-62.
ATABEY KILIÇ

DANİŞMEND (KÖSE) MAHALLESİ
Danişmendoğullar› Beyliği’nin önemli
merkezlerinden birisi olan Kayseri’de
Danişmend ad›n› taş›yan bir mahallenin
bulunmas›, şehrin beylikler dönemine
ait isimleri de muhafaza ettiğini göstermesi aç›s›ndan önemlidir. 1500 tarihli
Tapu-Tahrir Defteri’nde “Mahalle-i Köse Dânişmend tâbi Meydân Kapus›”
şeklinde kaydedilmiştir. 1520, 1570 ve
1584 ta rih li Def ter ler’de de “Kö se
Dânişmend” şeklinde kaydedilen Mahalle, 1642 tarihli Avar›z Defteri’nde
“Danişmendlü Mahallesi” ad›yla kaydedilmiştir. Meydan Kap›s›’na yak›n olmas› dolay›s›yla oraya bağl› olarak gösterilen Mahalle’de 1500’de 24 hane, 1523’te
29 hane, 1570’te 49 hane, 1584’te ise 56
hane nüfus ikamet etmekteydi. 1642 tarihli Avar›z Defteri’nde “Danişmendlü”
ad›yla kaydedilen Mahalle’nin hane say›s›nda önemli bir düşüş meydana gelerek 7 haneye geriledi. Bunun sebebi, yeni mahallelerin kurulmas› ve Danişmendlü Mahallesi’ne bağl› baz› hanelerin yeni kurulan mahallelere kaydedilmesinden ileri gelmektedir. Tamamen
Müslüman Türk nüfusun meskûn olduğu Mahalle’de, hallaç, tellak ve mumcu
gibi çeşitli meslek mensuplar› ikamet etmekteydi. XVIII. yüzy›l arşiv kaynaklar›nda yeniden Köse Danişmend ad›yla
kaydedilmiştir. 1834 tarihli nüfus say›m›na göre mahallede 26 hane bulunmaktayd›. Cumhuri yet Döne min de diğer
mahallelerle birleştirildi.
Kaynakça: Başbakanl›k Osmanl› Arşivi Maliyeden Müdevver Defterleri 20, vr. 12a; Tapu-Tahrir Defteri 33, s. 22; Tapu-Tahrir Defteri 387, s.
200; Tapu-Tahrir Defteri 976, s. 18; Kayseri Temettuat Defteri, (1250 / 1834 Tarihli), hzl. ‹smet
Demir, Kayseri 1998, s. 380; ‹nbaş›, 16.YBK, s.
44, 56, 64; Mehmet Karagöz, “XVI-XVIII. Yüz-

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹
y›llarda Kayseri Şehri’nin Fiziki Görünümü ve
Mahallelerin Durumu”, KYTSB 2, s. 255.
MEHMET ‹NBAŞI

DANİŞMENDLİLER
Malazgirt Zaferi’nden sonra Orta Anadolu’da Sivas, Tokat, Amasya ve Kayseri civar›nda, Niksar merkezli olarak devlet
kuran bir aile ve bu ailenin devletlerine
verilen isim. Asl›nda Alparslan’›n emîrlerinden olan Melik Danişmend Gümüştekin Ahmed Gazi, Alparslan ve oğlu Melikşah zaman›nda Anadolu’nun fethiyle
görevlendirilenlerdendir. Orta Anadolu’nun fethi önce Artuk Gazi’ye verilmişse de, o daha sonra doğuya al›narak yerine Danişmend Gazi görevlendirildi. Danişmend Gazi’nin ilk fetihleri, bu ailenin
fetihlerine ait olan Danişmendname’de
destanlaşm›şt›r. Artuk’un başlatt›ğ› fetihleri devralan Danişmend Gazi Yeşil›rmak, K›z›l›rmak ve Kelkit çevresinde fütühat›n› ilerletti, I. K›l›çarslan zaman›nda
ve Haçl› Seferleri esnas›nda Malatya’y›
da ele geçirdi. K›l›çarslan ile birlikte Eskişehir-‹nönü Muharebesi’nde ve 1101’de
Anadolu’ya tekrar giren diğer Haçl› ordular›na karş› kazan›lan zaferlerde başl›ca amillerden biri oldu. Malatya’da esir
ettiği Antakya Haçl› Prensi Bohemond’u
fidye karş›l›ğ› iade etmesi, K›l›çarslan ile
aras›n›n aç›lmas›na sebep oldu ve 1104
y›l›nda K›l›çarslan’a mağlup oldu, ayn›
y›l da vefat etti. Mezar› Niksar’daki türbesindedir.
Yerine kardeşlerini bertaraf eden oğlu
Emîr Gazi*, melik oldu. Emîr Gazi, K›l›çarslan ile iyi geçindi, onun ölümünden
sonra oğlu I. Mesud’un Konya’da Anadolu Selçuklu taht›na, kardeşlerine üstün gelerek ç›kmas›n› sağlad›. Artuklu
Belek’le Trabzon Rumlar› ve Haçl›larla
mücadele etti, babas›n›n ölümü üzerine
elden ç›km›ş bulunan Malatya’y› geri ald›. Emîr Gazi, Mesud’a karş›, mücadeleye giren ayn› zamanda Ankara ve civar›na sahip bulunan kardeşi Arab’a karş›
damad› Mesud’u destekledi. Emîr Gazi,
onu uzaklaşt›rarak 1127’de Kayseri ve
Ankara’y› ülkesine katt›. Böylece Anadolu’nun orta ve kuzeyindeki vilayetleri

bir bir ele geçirerek Anadolu’nun en büyük hükümdar› oldu. O bundan sonra,
fetihlerine Trabzon Rumlar›na ait Karadeniz sahilinde, Kilikya Ermenileri üzerinde devam etti, Haçl› Prensi II. Bohemond’u mağlup ederek ortadan kaldırdı.
Daha sonra Bizans ‹mparatoru’nun işgal
ettiği Kastamonu ve çevresini geri ald›.
Hayat› gazalar içinde geçen bu büyük
hükümdar 1134’te Malatya’da, kendisini
tebrik için gelen Abbasi Halifesinin elçilerinin getirdiği hediyeleri alamadan vefat etti. Cesedi tahnit edilerek Kayseri’nin P›narbaş› ‹lçesi Melikgazi Köyü’nde bulunan Zamant› Kalesi eteğindeki
Melik Gazi Türbesi’ne* nakledildi. Danişmendlilerin ilk paras› onun zaman›nda bas›ld›.
Emîr Gazi’nin Mehmed, Yağ›basan, Aynüddevle ve Yağan isimli dört oğlu bulunuyordu. Veliahd olan büyük Şehzade
Mehmed, Malatya’da tahta ç›kt›ysa da
kardeşleri saltanat davas›na düştüklerinden devlet parçaland›. Yağan bertaraf
edildi fakat Aynüddevle Malatya, Yağ›basan da Sivas çevresinde varl›klar›n› sürdürdüler. Melik Mehmed Gazi* ise Kayseri’yi kendisine merkez yap›p burada
şehrin ilk büyük mabedi olan Cami-i Kebir (Ulu Cami)* ile medresesini yapt›rd›.
Babas› gibi gazalarla saltanat›n› geçiren
Mehmed Gazi, Bizans ‹mparatoru, Kilikya Ermenileri ve doğudaki Haçl› kontlar›yla mücadelelerde bulunarak onlar›
mağlup etti ve bir k›s›m topraklar›n› fethetti. 1143’te Kayseri’de vefat eden Melik
Mehmed Gazi, Cami-i Kebir önünde
medresesi içinde bulunan türbesine* defnedildi.
Melik Mehmed’in Zünnun, ‹brahim ve

Melik Gazi Türbesi (B. Akbaş)
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Yunus isminde üç oğlu vard›. Veliaht
olan Zünnun’a karş› amcas› Yağ›basan
hükümdarl›k iddias›nda bulunduysa da
Zünnun’un Kayseri’de hüküm sürmesine engel olamad›. Aynüddevle de ağabeyi Melik Mehmed Gazi taraf›ndan uzaklaşt›r›lm›ş bulunduğu Malatya ve Elbistan’a geri döndü. Anadolu Selçuklu Sultan› Mesud, Danişmendli ülkesine ak›nlar yaparak buran›n bir k›sm›n› da kendisine bağlad› ve bir k›sm›n› metbu hâle
getirdi. Mesud’dan sonra tahta ç›kan oğlu II. K› l› çars lan za ma n›n da Da niş mendli melikleri müştereken ona karş›
harekete geçtilerse de bir netice elde
edemediler. K›l›çarslan ile Yağ›basan
aras›nda vukua gelen muharebelerde genellikle Yağ›basan üstün ç›kt›. Yağ›basan ayr›ca doğuda Artuklu melikleriyle
de mücadelelerde bulundu. Yağ›basan,
K›l›çarslan’a karş› olan Ankara, Çank›r›
ve Kastamonu bölgesine sahip bulunan
K›l›çarslan’›n kardeşi ve ayn› zamanda
damad› Şehinşah’› ziyaretten dönerken
1164’te aniden vefat etti. Bundan sonra
Danişmendli ülkesine giren K›l›çarslan
onlar› tamamen ortadan kald›rmak üzere teşebbüslerde bulunmuşsa da Suriye
Hükümdar› Nureddin Zengi’nin, damad› Zün nun’u des tek le me si se be biy le
Zünnun, Sivas ve çevresinde hüküm sürmeye devam etti. Fakat Nureddin ölünce K›l›çarslan Danişmendli ülkesinin tamam›n›, (Şehinşah ile birlikte Bizans’a
iltica eden Zünnun’a Bizans ‹mparatoru’nun destek olmas›na rağmen) Selçuklu ülkesine katt› (1175). Malatya’da Aynüddevle’nin oğlu Zülkarneyn ve onun
çocuklar› bir müddet varl›k gösterdilerse de 1178’de buras› da tamamen teslim
al›nd›.
Danişmendliler y›k›ld›ktan sonra Yağ›basan’›n oğullar› Muzaffereddin Mahmud, Zahireddin ‹li ve Bedreddin Yusuf,
Selçuklu idaresinde görev alarak valilik
ve uç beyliği yapt›lar. Muzaffereddin
Mahmud, amcas› Melik Mehmed Gazi’nin yapt›rd›ğ› Kayseri Ulu Camii’ni
(herhâlde depremde harap olmas› üzerine) 1205’te, Selçuklu Sultan› I. G›yâseddin Keyhüsrev zaman›nda tamir ettirdi.

K›z› Ats›z Elti Hatun* ise ceddine ait (belki dedesi Emîr Gazi’ye ait) Gülük Camii’ni*, I. ‹zzeddin Keykâvus zaman›nda
(1210 y›l›nda) tamir ettirerek ilaveler yapt›rd›. Bunun gibi başta Niksar olmak üzere Danişmendli Ailesi Orta Anadolu’nun
birçok bölgesinde cami, medrese, hangâh vs. yapt›r›p imar faaliyetlerinde bulundular ve bunlara vak›flar bağ›şlad›lar.
Devletin kurucu unsuru Danişmendli
Boyu, Osmanl› Devleti idaresinde çeşitli
cemaat ve yerleşim yerlerinde, çeşitli
isimlerle varl›klar›n› sürdürdü ve baz› hadiselerde isimleri geçti.
Kaynakça: Mükremin Halil Yinanç, “Danişmendliler”, ‹A, III. 468-479;Turan, SZT, s. 112204; H. Edhem, Kayseri (Göde), s. 44-56, 5966; Mehmet Çay›rdağ, “Ulu Cami Ahşap Minberi”, Türk Etnoğrafya dergisi, S. XV, s. 55-59;
Mehmet Çay›rdağ, Mehmet Eskioğlu, Melik Gazi Türbesi Rehberi ve Danişmendlilerin Kayseri’deki Eserleri, Kayseri 1986.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

DARSİYAK (KAYABAĞ)
Kayseri’nin doğusunda şehre 21 km mesafede ve Gesi Vadisi’nin güneyinde bulunan bir köydü.
XVI. yüzy›l başlar›nda “Nekşana”, 1520
ve 1530 Tahriri’nde Dars›yak ad›yla an›lmaktayken, 1961 y›l›nda ad› değiştirilerek Kayabağ yap›ld›. 1500 y›l›nda 40 (38
gebran, 2 müslim), 1530’da (57 gebran, 2
müslim) 59 hane nüfus bulunurdu. XVI.

Darsiyakʼtan bir sokak
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1 cami ve 225 adet ev vard›, bu evlerin 16
adedinin fiyatlar› 5000-30.000 kuruş

kadard›. Dars›yak önceleri Kayseri’nin
önemli merkezlerinden Gesi Nahiyesi’ne bağl›yd›, günümüzde ise Melikgazi
‹lçesi’ne bağl›d›r.
Kaynakça: ‹nbaş›, 16. YBKayseri, s. 89; KAYTAM Arşivi Cizye Kay›tlar›, 171 Numaral› “Defter-i Esas-› Emlak”; Kevork Pamukciyan, Biyografileriyle Ermeniler, ‹stanbul 2003, IV. s. 31;
Kayseri ‹l Y›ll›ğ› 1968, s. 90.
HÜSEY‹N CÖMERT

Darsiyak sokaklarından bir görünüm
(M. Korumaz)

yüzy›l başlar›nda, Talas›ra-Gürlesun-Boğa gibi mezra ve yerleşim alanlar›ndan
“gebran” (gayrımüslim) nüfus gelerek
buraya yerleşti. 1875 y›l›nda 11 hane Ermeni, 75 hane Rum, 110 hane Türk
olmak üzere toplam 980; 1935’de 773,
1965’de 860, 2000 y›l›nda ise 516 nüfus
bulu nurdu. H›risti yanlar›n kul land› ğ›
isimler aras›nda: Makal, Ekrem, Yasef,
Murat, ‹brahim, Sava, Közme, Kaya, Yuva, Ayan, Yağmur, Enes, Çerkez, Pavl›
(Pehlivan), Mihal, ‹kdam, Manav, Şirin,
Malkoç, Ağa, Bali, Aliya, Şah Murat,
Ağanek, Pars, Turgut, Aslan, Sufiye, Ehade, Selcem, Sultan, Cennet, Meryem,
Anas, Akk›z, Nazl›, Yakute, Gülcihan,
Çiçek bulunuyordu. 1835’te yap›lm›ş
olan Yanartaş Kilisesi ve Manast›r› Rumlar için, Rusya’dan ve başka yerlerden
gelenlerin de ziyaret ettiği önemli dinî
merkezlerden birisiydi. Köyde çok say›da nakkaş, s›vac›, taşç› ve duvarc› ustas›
bulunurdu. Sultan III. Ahmed’in hassa
mimarlar›ndan Dars›yakl› Araboğlu Hac› Malgün (öl. 1742) birçok kilise ve Sultan Ahmed Camii’nin onar›m›n› yapt›.
XIX. yüzy›l sonlar›nda Dars›yak’da 469
dönüm cehri bahçesi, 167 k›ta meyve
bahçesi, 96 k›ta yoncal›k, 120 adet güvercinlik, 2 mektep, 1 bezirhane, 2 kilise,

DARSİYAK- KİLİSE I
Gesi Vadisi’nin güneyinde bulunan Darsiyak Köyü’nün merkezinde yer alan kilisedir. Ad› ve yap›m tarihi kesin olarak belirli değildir. Yap›n›n doğu cephesindeki,
Rumca “Yordan’›n Pentepitetes’i y›l 1800
(?) Mart 9” yaz›l› taş (Bu, taş ustalar›ndan
birine ait işaretse 1800 onar›m tarihi olabilir. Öte yandan, yine bir onar›m s›ras›nda kullan›lm›ş devşirme bir mezar taş› ya
da duvara sonradan kaz›nm›ş bir yaz› olmas› ihtimali de unutulmamal›d›r), yap›n›n 1722’de inşa edilen Agios Georgios
Kilisesi olduğunu düşündürmektedir. Öte
yandan, Surp Andreas Ermeni Kilisesi olmas› da daha zay›f bir ihtimal olarak göz
önünde bulundurulmal›d›r.
Kilise, köyün ortak mülkü olarak yak›n
bir zamana kadar toplant›lar, düğünler
vb. için kullan›lm›ş olup yapının, duvar
ve tonozlar›nda çatlaklar (Bugün, özellikle kuzey duvar›nda ve orta nef tonozunun
köşelerinde görülen çatlaklar acil önlem
almay› gerektirmektedir.) oluşmaya başlay›nca terk edilmiştir.
Y›ğma yap›m tekniğiyle, kesme taş bloklar kullan›larak inşa edilen yap›, uzun kenarlar› kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilen geometrik “yamuk” planıyla
dikkat çeken bir plana sahiptir. Narteksi

Darsiyak Kilise I

Darsiyak Kilise planı
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olmayan kiliseye, kuzeydeki kap›dan girilmektedir. Naos, doğu-bat› doğrultusundaki iki kemerle üç nefe ayr›lm›ş, neflerin üzeri aynal› tonozlarla örtülmüştür.
Orta nefin doğusunda, apsis yer almaktad›r. Duvarlardaki kal›nt› ve izler, kuzey
nefin üzerinde galeri olduğunu göstermektedir. Plan şemas›, güneydeki kemer
aç›kl›ğ›n›n sonradan örülen bir duvarla
kapat›lmas›yla bozulmuştur.
Yap› az say›daki küçük pencerelerle ayd›nlanmaktad›r. Bat› duvar› k›smen toprağa yasland›ğ›ndan bu yüzey sağ›rd›r.
Kilisenin yal›n cephe düzeni, üslup ya
da tarihlendirme konusunda fikir verecek ayr›nt›lar içermemektedir. Yap›da
bezeme öğesi yok denecek kadar azd›r.
Görsel kayg›n›n izlenebildiği yerler; güney cephesinde, duvar köşelerindeki
pahlar ve doğu cephesinde apsis yar›m
dairesinin iki yan›ndan yükselen sütuncelerdir.
Kaynakça: A. Levidis, Y›ll›k 1905, Fener Rum
Patrikhanesi Yay›n›, ‹stanbul 1905, s. 141; Şeyda
Güngör Aç›kgöz, “Kayseri ve Çevresindeki 19.
Yüzy›l Kiliseleri ve Korunmalar› ‹çin Öneriler”,
(Bas›lmam›ş Doktora Tezi), ‹TÜ Fen Bilimleri
Enstitüsü, ‹stanbul 2007, s. 49.
ŞEYDA GÜNGÖR AÇIKGÖZ

DARSİYAK-YANARTAŞ (TAKSİARHİS)
RUM MANASTIR KİLİSESİ
Darsiyak Köyü’nün merkezinde yer alan
kilise, bölgenin Rum, Ermeni ve Türk

Yanartaş (Taksiarhis) Rum Manastır Kilisesi

ahalisi için önemli bir adak ve ibadet yeri olup tarihi ‹mparatoriçe Helena ile ilişkilendirilecek kadar eskidir. Sultan III.
Selim zaman›nda verilen bir fermanla
onar›lan, 1835 depreminde hasar görmesi neticesinde ‹stanbul’daki Rus elçiliğinin gönderdiği parayla yeniden inşa edilen yap›, Mübadele’nin ard›ndan bir süre
boş kald›ktan sonra 1948’e kadar askerî
depo olarak kullan›lm›ş ve sonra tekrar
terk edilmiştir.
Taksiarhis, bugünkü ad› Kayabağ olan
yerleşimin -hâlâ yayg›n olarak kullan›lan- eski ismi Darsiyak’›n etimolojik kökeni olarak gösterilmektedir. Yanartaş
ad› ise kenarlar›ndaki iki melek figürü taraf›ndan taş›n›yormuşças›na apsis tepe
penceresine yerleştirilen renkli taştan (kiliseye ad›n› veren “yanartaş” bugün mevcut değildir) kaynaklanmaktad›r.
Düzgün kesme taş bloklar kullan›larak
y›ğma yap›m tekniğinde inşa edilen Kilise, üç nefli bazilikal planl›d›r. Bat›da, beşik tonoz örtülü beş birimden oluşan
narteks yer almaktad›r. Ana kap›ya ek
olarak, kuzey ve güneyden de girişler bulunmaktad›r. Naos, ikişer sütunla üç nefe
ayr›lm›şt›r. Orta nefin 2 ve 3. sütunlar›
aras›nda yer alan kubbe y›k›lm›şt›r. Kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanm›şt›r.
Neflerin doğusunda yar›m daire planl›
apsisler yer almaktad›r. Naosu “U” biçiminde saran galeriye, kuzeybat› ve güneybat›daki merdivenlerle ç›k›lmaktad›r.
Galerinin doğu ucundaki iki mekân,
muhtemelen rahiplerin kullan›m› için
düzenlenmiştir
Büyük ve etkileyici kütlesiyle cephelerindeki kabartma haçlara karş›n, yap›n›n yal›n bir cephe düzenine sahip olduğu söylenebilir. Bütün cephelerde, bir silmeyle
iki kata ayr›lan yüzeyler saçak silmesiyle
son bulur. Cephelerin bir başka ortak
özelliği, plast›rlarla bölümlenmiş yüzeyler ve bu yüzeylerde yer alan dikdörtgen
aç›kl›kl› pencerelerdir. Bat› cephesi, kat
silmesiyle birbirinden ayr›lan narteks ve
üstündeki galeri duvarlar›ndan oluşur.
Galeri duvar›, kemer aç›kl›klar›yla hareketlenen narteksin aksine, masif bir etkiye sahiptir. Cephenin ekseninde, çat›da
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bulunan çan kulesi y›k›lm›şt›r. Doğu cephesi, apsis ve yan hacimlerin d›şa yans›t›ld›ğ› eğrisel duvarlarla biçimlenmiştir.
Duvarlar›n plandan gelen d›şbükeyliğine
karş›, ana apsisi yanlardan ay›ran plast›rlar›n küçük içbükey eğrileri Barok etkiler
taş›r. Bu cephede saçağ›n, kenarlardan
d›şa doğru k›vr›lmas› da Barok’un dalgal› yüzeylerini an›msat›r. ‹ki kat boyunca
yükselen ve payandalarla s›n›rlanan yan
hacimlerin aras›nda, geriye çekilerek
cepheye hareket katan al›n duvar› yer
al›r.
Kilise, gerek cephe gerekse iç bezemesi
aç›s›ndan Bat› etkileri taş›makla birlikte,
daha çok yerel geleneği sürdürüyor görünmektedir. Yap›n›n özellikle, taş bezeme öğeleri aç›s›ndan Bat›l› üsluplar› daha fazla bar›nd›rd›ğ› söylenebilir. Dekoratif öğelerin cephedeki yal›nl›ğ›na ve
dengeli kullan›m›na karş›l›k, içeride; dinî
resimlerin yan›nda naif bitkisel motiflerin yüzeyleri süslediği çelişkili bir kalabal›k göze çarpar. Dinî resim ve Yunanca
yaz›lar daha çok örtü ve geçiş öğeleriyle
kemer al›nlar›nda yoğunlaş›r. XIX. yüzy›l
kaynaklar›nda, “Oldukça iyi yap›lan ve
değerli kutsal eşyalar ile ruhban s›n›f›n
giysileri ve diğer bak›mlardan zengin
olan” kilisede, duvar resimlerinin yan› s›ra, güzel tablolar ve heykeller bulunduğu
belirtmiş, özellikle templon önündeki
ahşap heykellere dikkat çekilmiştir.
Kaynakça: A. Alboyac›yan, Badmootiun Hye
Gesaria, Cairo 1937, s. 801-803; A. Levidis, Y›ll›k 1905, Fener Rum Patrikhanesi Yay›n›, ‹stanbul 1905, s. 139; F. ‹lter, “Kayseri’de 19. Yüzy›ldan ‹ki Kilise: Darsiyak ve Evkere”, Anadolu
Anatolia (Festschrift Akurgal), (1982), S. 22, s.
353-370; I. Ioannidis, Kaisareia Metropolitleri
ve Malumat› Mutenebbia, Der Saadet Aleksandros Nomismatidis Matbaas›, ‹stanbul 1896, s.
66; K. D. Katsikas, 2002 Y›l›ndaki Kişisel Görüşme; N. S. Rizos, Kapadokika, Anatoli Matbaas›, ‹stanbul 1856; Şeyda Aç›kgöz Güngör,
Kayseri ve Çevresindeki 19. Yüzy›l Kiliseleri ve
Korunmalar› ‹çin Öneriler, (Bas›lmam›ş Doktora Tezi), ‹TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Program›, ‹stanbul 2007, s. 53; V. Cuinet,
La Turquie d’Asie, Ernest Leroux Yay›nevi, Paris
1892, s. 318-319; W. J. Hamilton, Reisen in Kleinasien, Pontus und Armenien, Weismannische
Buchhandlung Yay›nevi, Leipzig 1843, II. s. 255.
ŞEYDA GÜNGÖR AÇIKGÖZ

Yanartaş (Taksiarhis) Rum Manastır Kilisesi içi

DÂR’ÜL-EYTAM bk. ÇOCUK ESİRGEME
KURUMU KAYSERİ ŞUBESİ
DÂRÜ’S-SİYÂDE
Dârü’s-Siyâde, bir memlekete seyahat
eden Seyitlerin ve Şeriflerin gittikleri şehirlerde konaklayacaklar› ve yurt edinecekleri mekânlar olarak da düşünülebilir.
“Dâr” Arapça dişil bir kelime olup birkaç
daireyi içeren büyük ev, konak anlam›ndad›r. Kelime yer, mekân ve makam için
de kullan›l›rd›. Dârü’s-Siyâde, seyitlik
merkezi demektir. Bu birleşik kelimenin
Osmanl›ca sözlüklerde bulunmamas›,
herhalde bu memuriyetin Selçuklularda
kaim olmas›ndand›r. Siyadet, Arapça seyyid’den türemedir. Seyitlik ise Hz. Peygamber’in temiz soyuna mensubiyettir.
Hz. Muhammed’in torunlar›ndan Hz. Hüseyin’in neslinden gelenlere Seyit, Hz. Hasan’›n neslinden gelenlere de Şerif denilmiştir. Dârü’s-Siyâde’nin, ‹lhanl›lar ‹slamiyet’i kabul ettikten sonra, Gazan Mahmud Han zaman›nda (1295-1304) Nakîb-i
Nukaba-i Sâdât ad›yla ihdas edildi ve her
şehirde birer daire kuruldu. Osmanl› Devrinde, Y›ld›r›m Bayez›d zaman›nda kurulan Nakibüleşrafl›ğ›n Selçuklu Dönemindeki örneği olduğunu, Ehl-i Beyt’e mensup olanlara ‹slamiyet’in her devrinde pek
ziyade hürmet gösterildiğini, kendilerine
ait işlere bakmak üzere içlerinden birinin
reis tayin edildiğini, Nakibüleşraf ad›n›
alan bu reisin, Peygamber ahfad›n›n işlerine bakt›ğ›n›, neseplerini kaydettiğini,
doğum ve ölümlerini deftere yazd›ğ›n›,
onlar› adi sanatlara girmekten ve fena du-
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rumda olmaktan menettiğini biliyoruz.
Nakibüleşrafl›ğ›n merkezi ‹stanbul’dayd›
ve her önemli Osmanl› şehrinde temsilcileri bulunurdu. Nakibüleşraf sayg›nd›, tören esnas›nda devlet ricalinin önünde
bulunurdu. Padişaha k›l›ç kuşatt›klar› gibi, dualar›n çoğunu da onlar yaparlard›.
Fasl› Seyyah ‹bn Batuta 1333 y›l›nda Sivas’a geldiğinde, Dârü’s-Siyâde ad› verilen konakta misafir edildi. Medreseye
benzer bir yap›d›r; Seyit ve Şeriflerden
başkas› oraya misafir olamazd›. Nakibüleşraf da burada otururdu. Benzer kuruluşlar›n Anadolu’da Selçuklu kültür ve ticaret merkezi olan şehirlerde mevcudiyetini kabul edebiliriz. Bu takdirde bile Dârü’s-Siyâde’nin Selçuklu, hatta Beylikler
Dönemi Anadolu’sunda Osmanl› Nakibüleşrafl›ğ›n›n öncüsü olduğunu, Selçuklu Döneminin önemli kültür merkezi
Kayseri’de de bunun bir şubesinin bulunmas›n›n doğal olacağ›n› söyleyebiliriz.
Kaynakça: Ali Emirî Efendi, “Hâdim ve Hâf›z-›
Emanât-› Mûbareke, Hulefa-i Osmaniye’nin Şeref-i Silsile-i Sidayetleri ve ‹lm-i Celîl-i Ensab’›n
Fevaidi”, Osmanl› Tarih ve Edebiyat Mecmuas›,
(30 Eylül 1919), S. 19; ‹bn Batuta Seyahatnamesinden Seçmeler, hzl. ‹smet Parmaks›zoğlu, Kültür Bakanl›ğ› Yay›n›, Ankara 1981, s. 21-22; ‹smail Hakk› Uzunçarş›l›, Osmanl› Devlet Teşkilat›na Medhal, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1988,
s. 246-247; Mehmed Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I. s. 393406; II. s. 647-648; Şemseddin Sami, Kâmûs-›
Türkî, s. 597.
MUSTAFA KESK‹N

DÂRÜŞŞİFA bk. ÇİFTE MEDRESE
DAVRAN DERGİSİ
On beş günde bir yay›mlanan Türkçü
dergi. Sahibi ve müdürü Aziz Sar›oğlu’dur. ‹lk say›s› 15 Nisan 1948’de yay›mland›. Erciyes Bas›mevinde bas›lm›şt›r.
Fiyat› yirmi beş kuruştur. Dergide Türk
yurdu ve ulusuyla ilgili yaz›lara yer verilmiş, komünistlikle savaşmak amac› güdülmüştür. Davran birinci evresinde sekiz say› sürdü. Bu evredeki yazarlar›ndan
baz›lar› şunlard›r: Salahattin Tuğkal, Aziz
Sar›oğlu, Necati Balaşoğlu, Necati Bülbülân, Fikret Sezgin, A. R. Öcal, Kaz›m
Yedekçioğlu, ‹. Safa Sanalp, Hüsnü V.

Umurhan, Cevdet Akçal›, Hüseyin Avni
Akkoyunlu, Hüseyin Ar›türk’tür. 30
Ağustos 1948’de sekizinci say›s›yla yay›m›na ara verdi. 1 Ekim 1948’de yeniden
ç›kmaya başlad›. Sahibi yine Aziz Sar›oğlu’dur. Erciyes Bas›mevinde bas›lm›şt›r.
Fiyat› yirmi beş kuruştur. Davran’›n ayl›k
olarak yay›mlanan bu evresi üç say› sürdükten sonra 1 Aral›k 1948 tarihli say›s›yla kapand›. Yazarlardan baz›lar›: Samet
Ağaoğlu, Fethi Tevetoğlu, Oğuz Dinçalp,
Bekir Berkoğlu, Mehmet Altunbay’d›r.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 111-112.
YAYIN KURULU

DAVÛD EL-KAYSERÎ
Vahdet-i vücûd tasavvuf geleneğinin en
önemli düşünürlerinden Türk filozofu
(Kayseri, 1261? - ‹znik, 11 Mart 1350). Kaynak eserlerde Davûd el-Kayserî’nin hayat›yla ilgili çok az bilgi vard›r. Davûd elKayserî’nin tam ismi Davûd bin Mahmûd
bin Muhammed’dir. Kaynaklarda “elKayserî” künyesine ilaveten bazen “er-Rûmî”, “es-Sâvî”, “el-Karamânî” ve “el-Hanefî” künyeleriyle de an›lm›şt›r. Lakab›,
“Şerefuddîn ve’l-millet”dir (dinin ve milletin şerefi). Baz› kaynaklar onun Karaman’da doğduğunu söylüyorlarsa da bu
doğru değildir; “el-Karamânî” künyesiyle
an›lmas›, onun gençlik y›llar›nda Kayseri’nin bir ara Karamanoğlu Beyliği s›n›rlar›na dâhil edilmesinden olabilir. Ceddinin, belki Muhammed adl› dedesi, meşhur
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Sâva Şehri’nden göç ederek Kayseri’ye
yerleşmiştir. Bunun için bazen “es-Sâvî”
künyesiyle an›ld›. ‹lk eğitimini Kayseri’de
ald›; o zamanlar Kayseri’de hocal›k yapm›ş olan ve 1273 y›l›nda Konya’ya kad›
olarak atanan Kad› Siraceddin el-Urmevî
(öl. 1283) baz› kaynaklarda el-Kayserî’nin
hocas› gösterilmiştir. Yüksek ilim tahsili
için Davûd el-Kayserî’nin M›s›r’a gittiği ve
orada üç-dört y›l kalarak iyi bir tahsil gördüğü belirtilmektedir. Fakat hangi medresede ve kimlerden ders ald›ğ› bilinmediği
gibi, gidiş ve dönüş tarihleri hakk›nda da
hiçbir bilgi yoktur. Büyük ihtimalle el-Ezher’de öğrencilik yapt›. Anadolu’ya döndükten sonra, baz› kaynaklar Davûd elKayserî’nin Konya ve Bursa’ya gittiğini
daha sonra da ‹ran’a seyahat ettiğini belirtmektedir. Nitekim o, bu seyahati esnas›nda ünlü mutasavv›f Abdurrezzâk el-Keşânî (öl. 1329) ile görüşmüştür. Davûd elKayserî, ondan kendisini tasavvufa yönlendiren hocas› olarak bahsetmektedir.
Baz› kaynaklar Sadreddin Konevî’yi (öl.
1274), el-Kayserî’nin tasavvuftaki hocas›
olarak gösterse de bu doğru değildir.
Davûd el-Kayserî’nin ilmî şan ve şöhreti
etrafa yay›l›nca, Orhan Gazi kendisini ‹znik’e davet ederek baz› rivayetlere göre
kendisine önce kad›l›k teklif etti; ancak
el-Kayserî bunu kabul etmeyince onu
Osmanl›lar›n ilk medresesi olan ‹znik
Medresesine 1336 y›l›nda günlük otuz
akçeyle yönetici ve müderris olarak tayin
etti. Osmanl›lar›n ilk müderrisi olma s›fat›yla el-Kayserî vefat›na kadar yaklaş›k
on beş sene medresede görev yapt›.
Kaynaklar›n çoğunluğu, Davûd el-Kayserî’nin 11 Mart 1350 tarihinde ‹znik’te
vefat ettiğini kaydetmektedir. Baz› kaynaklar mezar›n›n, Çandarl› Halil Paşa
Camii’nin karş›s›ndaki Ç›nardibi denen
yerde olduğunu belirtmektedir (Eylül
1974’te ‹znik Medresesini ve el-Kayserî’nin mezar›n› ziyaret için ‹znik’e gittiğimizde, söz konusu yerde mezar›na rastlayamad›k. O günkü Belediye yetkilileri bize, oradaki mezarlar›n 1935 y›l›nda yap›lan şehircilik ve yol genişletme çal›şmalar› nedeniyle kald›r›ld›ğ›n› söylediler. Baz›
mezar taşlar› müzeye kald›r›lm›ş. Ancak

o mezar taşlar› aras›nda el-Kayserî’nin
mezar taş›na rastlamad›k).
Davûd el-Kayserî, elimizdeki eserlerinden
de anlaş›ld›ğ› gibi, dinî ve felsefi ilimler
alan›nda XIV. yüzy›lda yetişen en önemli
âlimlerden birisidir. Osmanl›’n›n ilim geleneğini oluşturmuştur. Mensup olduğu
vahdet-i vücûd düşüncesinin Osmanl›
kültüründe tan›nmas›na ve yay›lmas›na
büyük katk›da bulundu. ‹bn Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem adl› eserine yazd›ğ› şerhi,
söz konusu eser üzerine yaz›lan bütün
şerhler aras›nda en çok rağbet göreni oldu. Vahdet-i vücûd anlay›ş›n›, sahip olduğu mant›k, matematik ve felsefi bilgisiyle
sistematik bir şekilde en iyi yorumlayan ve
kendi şahsi fikirleriyle zenginleştiren bir
düşünürdür. Bu nedenle, özellikle el-Kayserî’nin şerhi ‹slam dünyas›n›n her taraf›nda günümüze kadar en çok okunan
eserdir; bu eser, ‹bn Arabî’yi anlaman›n
anahtar› olarak kabul edilmiştir.
Davûd el-Kayserî, sadece bir yorumcu
değil; ayn› zamanda tasavvufta ve felsefede kendine has özgün fikirleri olan bir
düşünürdü. Arapçay› ve Farsçay› çok iyi
bilmekteydi. P. Nwyia’n›n ifadesiyle yabanc› olmas›na rağmen Arapçay› en iyi
kullanabilen bir yazard›.
Davûd el-Kayserî’nin Türk olduğu konusunda şüphe yoktur. Her ne kadar H. Corbin bir yaz›s›nda Dâvûd el-Kayserî’nin
‹ranl› olduğunu söylemişse de, daha sonra yazd›ğ› bir başka yaz›s›nda bunu düzeltmiştir. Davûd el-Kayserî kelami mezhep konusunda Maturidi ve f›khi mezhep
konusunda Hanefidir; böyle olduğu için
“el-Hanefî” künyesiyle an›lm›şt›r.
Davûd el-Kayserî’nin varl›k düşüncesi,
vahdet-i vücûd düşüncesidir. Genelde
Meşşaîlerin varl›k anlay›ş›n› eleştirmiştir.
‹bn Sînâ’n›n, varl›ğ› zorunlu, mümkün ve
mümteni olarak üç s›n›fa ay›rmas›n› gerçekçi bulmayarak, bu ayr›m›n sadece itibarî, yani zihinsel olduğunu söylemiştir.
Davûd el-Kayserî’nin varl›kbilime kazand›rd›ğ› en önemli kavram “el-Hikmetü’lMüteâlliyye (Aşk›n hikmet)”dir. Bu kavram› daha sonra Fethullah Şirvânî ve
Molla Sadra da kulland›. Dâvûd el-Kayserî’nin zaman konusunda Eflatuncu ve
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Aristocu anlay›ş› reddederek zaman›,
varl›ğ›n müddeti (müddetü’l-vücûd)
olarak Türk-‹slam düşüncesine kazand›rd›ğ› ikinci önemli kavramd›r. Dâvûd elKayserî’nin bilimsel katk›lar› bunlarla da
s›n›rl› değildir. Tabiat felsefesi alan›ndaki
diğer önemli katk›s›, “beyaz atom” (ezzerretü’l-beyzâ) kavram›yla, maddenin
asl›n›n enerji olduğu şeklindeki görüşüdür. Fizik dünyadaki değişim, bir enerji
değişimidir. Böylece el-Kayserî, Oswald’›n fikirleriyle oluşan meşhur enerjitizm ak›m›n›n bir öncüsü gibidir.
Davûd el-Kayserî, başta kendinden sonraki Türk düşünürleri olmak üzere ‹ranl› ve
Arap düşünürlere etki etti. Davûd el-Kayserî’den etkilenen Türk düşünürleri aras›nda, Şeyh Bedreddin, Molla Fenarî, Bâli
Efendi ve ‹smail Hakk› Bursevî gibi kimseler vard›r. Davûd el-Kayserî’den en çok etkilenen ‹ranl› düşünürler aras›nda Haydar
Amolî, Lâhicî (öl. 1506), Molla Sadra Şîrâzî (öl. 1640), Sebzevârî (1797-1872) ve hatta ‹mam Humeynî (1902-1989) gibi isimleri sayabiliriz. Davûd el-Kayserî etkisi taş›yan Arap düşünürleri aras›nda ise, Abdülgânî Nablûsî (öl. 1731) ve Emîr Abdülkadir (1806-1883) gibi kimseler vard›r.
Kaynaklar›n ve kütüphane kataloglar›n›n
Davûd el-Kayserî’ye atfettikleri eserlerin
toplam› hayli fazlad›r. Bunun nedeni başkalar›na ait baz› eserlerin yanl›şl›kla ona
atfedilmesi ve kendisine ait eserlerin baz›
bölümlerini ayr› risaleler hâlinde istinsah
edilerek eserlere farkl› isimler verilmesi
veya baz› eserlerinin farkl› isimlerle çoğalt›lmas›d›r.
Davûd el-Kayserî’nin elimizdeki bütün
eserleri Arapçad›r. Eserlerinin bir k›sm›
şerh mahiyetinde olup bir k›sm› da özgün telif eserlerdir. Eserleri kronolojilerine göre s›raland›ğ›nda:
Keşfu’l-Hicâb an Kelâmî Rabbi’l-Erbâb:
Allah’›n kelam s›fat› ve bu konuyla ilgili
baz› meselelere dair bir risaledir. Bilinen
sahih eserleri aras›nda Davûd el-Kayserî’nin kaleme ald›ğ› ilk eser olarak görülmektedir. Yaz›l›ş tarihi 1331 y›l› veya daha
önceki bir tarih olabilir.
Matla’u Hasûsi’l-Kelîm fî Ma’ânî Fusûsi’l-Hikem: ‹bn Arabî’nin meşhur eseri

Fusûs üzerine bir şerhtir. Eser iki ana k›s›mdan oluşmaktad›r. Birinci k›s›m ‘Giriş’tir ve “el-Mukaddim” ad›yla meşhurdur. Giriş’te Davûd el-Kayserî vahdet-i
vücûd anlay›ş›n› kendi özgün fikirleriyle
sistematik bir biçimde anlatmaktad›r. Giriş on iki bölümden oluşmaktad›r. ‹kinci
ana k›s›m Fusûs metninin şerhidir. Davûd el-Kayserî’nin bu şerhi, en geç 1331
y›l›nda yaz›p bitirdiği anlaş›lmaktad›r.
Tahkiku Mâ’î’l-Hayât ve Keşfu Esrâri’zZulumât: Eserin konusu, ilmin hayat suyu olduğu ve hakiki ilimden içebilenlerin
ölümsüz olduğudur. Bu bağlamda H›z›r
meselesi ele al›nmaktad›r. Eserin telif tarihi sefer ay›n›n ortas›ndaki bir cuma günü H 732 (M 1332)’dir.
Şerhu’l-Kasîdeti’l-Tâ’iyye: Davûd el-Kayserî’nin meşhur sufi şair ‹bnü’l-Fâr›z’›n
Kasîde’t-Tâ’iyye olarak bilinen Nazmu’sSulûk adl› eseri üzerine yazd›ğ› bir şerhtir. Eser iki ana k›s›mdan oluşur. Birinci
k›s›m, ‘Giriş’tir; bu k›s›mda Davûd elKayserî tasavvuf ilmine dair kendi özgün
fikirlerini ortaya koymuştur. ‹kinci k›s›m
Tâ’iyye’nin şerhidir. Eserin yaz›ld›ğ› tarihi tam olarak bilemiyoruz; ancak Fusûs
şerhinden sonra yaz›ld›ğ› bilinmektedir.
Şerhu’l-Kasîdeti’t-Mîmiyye: ‹bnü’l-Fâr›z’›n “Hamriyye” veya “Nazmu’d-Durr”
olarak da bilinen Mîmiyye Kasidesi’nin
şerhidir. Bu şerh de iki k›s›mdan oluşmaktad›r. Giriş k›s›mda ilahî sevgi konusu ele al›nm›şt›r; Davûd el-Kayserî bu konuyu kendi görüşleriyle anlatmaktad›r.
‹kinci k›s›m ise, Mîmiyye’nin şerhidir. Bu
eserin de yaz›ld›ğ› tarih tam olarak bilinmiyor; ancak bu da Fusûs şerhinden sonra yaz›lm›şt›r.
Şerhu Besmele bi’s-Sûreti’n-Neviyyeti’l‹nsâniyyeti’l-Kâmile: Abdurrezzâk el-Keşânî’nin Te’vîlâtu’l-Kur’âni’l-Kerîm adl›
eserinin giriş k›sm›nda yapm›ş olduğu
Besmele te’vili üzerine bir şerhtir. Yaz›ld›ğ› tarih hakk›nda hiçbir bilgi yoktur.
Nihâyetü’l-Beyân fî Dirâyeti’z-Zamân:
Zaman’›n mahiyetiyle ilgili olan bu eser,
Davûd el-Kayserî’nin en değerli eseridir.
Yaz›ld›ğ› tarih konusunda bilgi yoktur.
Esâsü’l-Vahdâniyye ve Mebneu’l-Ferdâniyye: Birlik ve çokluk konusuyla ilgili
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olan bu eserinin de yaz›ld›ğ› tarih belli
değildir. Ancak Fusûs şerhinden sonra
yaz›ld›ğ› söylenebilir.
Bunlardan başka Davûd el-Kayserî’ye atfedilen yedi eser daha vard›r; ancak bunlara bugüne kadar rastlanmad›ğ› için,
kendisine ait olup olmad›klar› konusunda kesin kanaate ulaş›lamam›şt›r. Bunlar:
Şerhu Ankâi’l-Muğrab; Şerhu Menâzili’sSâirîn; Şerhu Esmâ’il-Hüsnâ; Risâletü’l‹râde; Risâletü’l-Marmûza; Şerhu Kitâbi’l-Hucûb; Güldeste.
Kaynakça: Davûd el-Kayserî’nin hayat› hakk›nda daha fazla bilgi için (bk.) M. Bayrakdar, Kayserili Dâvûd, Ankara 1988, s. 1-24; Bursal›, OM,
C. II. 67; A. M. Turgut, ‹znik ve Bursa Tarihi,
Bursa 1935, s. 78; H. Corbin, Corps Spirituel et
Tere Celeste, Paris 1979, 2. bask›, s. 139; Dâvûd
el-Kayserî, “el-Mukaddime,” Resâ’il, neşr. M.
Bayraktar, Kayseri 1998, s. 45.
MEHMET BAYRAKDAR

DAYIOĞLU, KADİR
Yazar, elektrik mühendisi (Kayseri, 30
Aralık 1945–). İlk, orta ve lise tahsilini
Kayseri’de yaptı. 1968-1969 döneminde
İ.D.M.M.A’den (Yıldız Teknik Üniversitesi) elektrik mühendisi olarak mezun oldu.
Askerlik dönüşü İller Bankası 13. Bölge
Müdürlüğünde dokuz ay kadar çalıştı. Bilahare Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ’de
Teknik Müdür olarak yaklaşık sekiz yıl
görev yaptı (1972-1980). Aynı işletmede
yedi yıl da Yönetim Kurulu Üyeliği’nde
bulundu. Serbest çalıştı. Özel bir sanayi
kuruluşunda enerji müdürü iken emekli
oldu. Dokuz yıl Kayseri Sanayi Odası’nda
Başkan Danışmanı görevini üstlendi.
Kayserispor ve Kayseri Kızılay Şubesi’nin
Şube ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde
bulundu. Kızılay Onursal Üyesidir. 12 yıla
yakın, kesintisiz, Kayseri Anadolu Haber
gazetesinde; bir yıl kadar da Kayseri Akın
Günlük’te, amatörce köşe yazısı yazdı.
Şimdi ise, Kayseri Güneş gazetesinde yazmaya devam etmektedir. Kayseri Sanayi
Odası Dergisi’nin editörlüğünü yaptı; bu
dergide, mesleki ağırlıklı olmak üzere sürekli yazısı çıktı. Kayseri Ticaret Odası
bünyesinde, elektrik tasarrufuna yönelik
“Edison Bilseydi!” isimli bir Avrupa Birliği projesinin koordinatörlüğünü yürüttü.
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Evli, üç çocuk babasıdır.
Eserleri: Kuruluşundan Günümüze Kayseri Belediye Başkanları (1998); Kısa
Devre Hesapları “El Kitabı” (2009)
YAYIN KURULU

DAZ-DAZ bk. ÇOCUK OYUNLARI
DEDEMAN (ÇAY) CAMİİ
Develi Merkez (Everek) Yukar› Fenese,
Çay Mahallesi Tuğra Sokak’ta bulunmaktad›r. Cami doğu cephesi üzerinde bulunan kitabeye göre Hac› Hüseyin Şahabeddin taraf›ndan H 1313 (M 1895) tarihinde yapt›r›lm›şt›r. Cami, kuzey-güney
doğrultuda mihraba dik üç sahndan oluşmaktad›r. Caminin doğu cephesinde tamamen kesme taş, diğer cephelerde kaba
yonu ve kesme taş birlikte kullan›lm›şt›r.
Caminin ahşap kirişlemeli tavan›n›n üzeri d›şar›dan k›rma çat›yla kapat›lm›şt›r.
Caminin kuzey cephesi sağ›r b›rak›lm›ş,
doğu ve bat› cephenin güney ucuna dikdörtgen birer mazgal pencere aç›lm›şt›r.
Caminin güney cephesi iki adet dikdörtgen pencereyle hareketlendirilmiştir. Caminin bat› cephesinde dört sat›rl›k inşa
kitabesi bulunmaktad›r.
Okunuşu:
Hacı Hüseyin mi’mâr-ı din
Ber-vech-i bihîn
Bir böyle câmi‘ kim yiri

Dedeman (Çay) Camii kitabesi (S. Topçu)

Dedeman (Çay) Camii (S. Topçu)

Dedeman (Çay) Camii planı
(S. Topçu)

Kadir Dayıoğlu
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Mağbût-ı ceng-i güzîn
Mâhir dahi tebrîk ider
Banîsine huld-ı berîn
Târîhidir bir zamm ile
Vallâhu hayru’n-nâzırîn
Sene 1315

Mehmet Kemal Dedeman

Caminin köşk minaresi güney ve bat›
cephenin birleştiği köşede yer almaktad›r. Minareye harimin bat› duvar›n›n kuzeyine aç›lan bir kap›dan geçilerek yirmi
dört basamakl› bir merdivenle ç›k›lmaktad›r. Köşk minare dört sütun üzerine
oturan bir külahtan oluşmaktad›r. Minarenin sütun başl›klar› profilli silmelerle
hareketlendirilmiş olup üç kademeli dekoratif kemerlerle birbirlerine bağlanm›şt›r. Külah k›sm› iki parçadan oluşmaktad›r. Alttaki tabla k›sm› minarenin
üzerini örtmektedir. Tabla k›sm›n›n üzerinde yer alan tepelik ise piramit şeklinde
yükselmektedir.
Harime, bat› duvar›n›n kuzeyine aç›lan
düz lentolu bir kap›dan girilmektedir.
Kap› önünde yer alan üzeri beton damla
örtülü dikdörtgen mekân orijinal olmay›p sonradan eklenmiştir.
Harim, 9,90 x 8,80 m ölçülerinde kareye yak›n dikdörtgen bir plana sahip olup
ahşap sütunlarla mihraba dik üç sahna
bölünmüştür. Harimin üst örtüsü ahşap
olup iki s›ra ikişer adet olmak üzere toplam dört adet serbest ahşap direk taraf›ndan taş›nmaktad›r. Bu direklerden, harimin kuzeyinde yer alan ikisinin ahşap kirişlerinin oturduğu yast›klarda geometrik
süslemeler yer almaktad›r. Kuzeybat›daki sütunun yast›k k›sm› üzerinde oyma
tekniğinde yap›lm›ş hilal motifiyle alt›
kollu y›ld›z bulunmaktad›r. Kuzeydoğudaki sütunun yast›k k›sm›nda yine oyma
tekniğinde, birbirine geçmeli dişler şeklinde yap›lm›ş geometrik süslemelerle
daire içerisine yerleştirilmiş alt› kollu y›ld›z motifi yer almaktad›r. Güney yöndeki
ahşap direklerin yast›klar›n›n üzerleri
boş b›rak›lm›şt›r.
Harim, bat› ve doğu cephesine birer ve
güney cephesine aç›lan iki y›rtmaç pencereyle ayd›nlat›lmaktad›r.
Mihrap güney cephenin tam ortas›nda yer

almaktad›r. Mihrap nişi üç yönden iki bordürle çevrelenmiştir. D›ştaki bordürün
üzeri turkuaz mavisi, içteki bordür ve mihrab›n köşelik k›sm› ise sar› renk yağl› boyayla boyanm›şt›r. Mihrap nişinin sivri kemerinin üzeri turkuaz mavisi yağl› boyayla,
nişin içerisi de beyaz boyayla boyanm›şt›r.
Minber, taş malzemeden yap›lm›ş olup
orijinal değildir. Kad›nlar mahfili harimin kuzey duvar›na bitişik olup mahfile
sekiz basamakl› bir merdivenle ç›k›lmaktad›r. Tamamen ahşaptan yap›lm›ş olan
mahfil bat› cephenin kuzey köşesine aç›lan dikdörtgen bir pencereyle ayd›nlat›lmaktad›r.
Dedeman (Çay) Camii hakk›nda H 13121313 (M 1894-1895) tarihli 42 numaral›
Develi Şer’iyye Sicili’nde yer alan 20 May›s 1894 tarihli 60 nolu belgeden caminin kitabesinde inşa tarihi olarak geçen
H 1315 (M 1897) tarihinin yanl›ş olduğu,
ebcetle düşülen tarihin ise doğru olduğu
anlaş›lmaktad›r.
Kaynakça: Mehmet Süme, 42 Numaral› Develi
Şer’iyye Sicili H 1312-1313 (M 1894-1895), (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniveresitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1993, s.
76; Topçu, DTE, s. 52.
SULTAN TOPÇU

DEDEMAN, MEHMET KEMAL
‹ş adam› (Kayseri, 1903 - ‹stanbul, 1998).
Kayseri’nin tan›nm›ş Dedeağazadeler ailesinden Rifat Şükrü Efendi ve Nazire Han›m’›n oğludur. Babas› 1918’de vefat edince ağabeyi ile babalarının işini devam ettirmeye başlad›lar. ‹ki y›l bu işi sürdürdükten sonra ağabeyinden ayr›larak 1920
tarihinde kendine ait ilk işyerini açt›. Köyleri dolaşarak un ve zahire karş›l›ğ› ticaret
yapt›. Ağabeyinin bir kabaday› kavgas› nedeniyle Kayseri’yi terk ederek ‹zmir’e gitmesi üzerine, onun peşinden 1924 tarihinde ‹zmir’e gitti. Annesinin isteği üzerine
1927’de Kayseri’ye geri döndü ve o s›ralarda Kayseri’de okuma yazma bilen çok
az say›daki insandan biri olan Mehmet
Dedeoğlu, Kayseri Adliyesinde zab›t kâtibi olarak memuriyete başlad›. Ancak 1931
tarihinde kar›şt›ğ› bir kavgadan dolay› 18
ay hapis cezas› alarak hapishaneye düştü.
Hapishanede fukara mahkûmlara gelir te-
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min etmek için ald›ğ› bir çorap makinesiyle onlara çorap dokumay› öğretti ve bu
çoraplar› d›şar›da satt›rarak gelir sağlamalar›na öncülük etti. 1932’de tahliye oldu ve tahliye olunca Ankara’ya gitmeye
karar verdi. 1933’te Ankara’ya geldi.
Ulus’taki ‹ş Bankas› Genel Müdürlüğünün bir f›r›n ve bir aşç› dükkân›ndan oluşan kantin işletmesini ald›. Peşinden bakkal dükkân› açt›. 1933 y›l›nda Atatürk’ün
10. Y›l Nutku’nu okuyacağ› platform ihalesini ald›. Platformu başar›yla tamamlad›. Heyecan içinde ve kendi yapt›ğ› platform üzerinde Atatürk’ü dinlerken çok etkilendi ve Ata’ya izafeten “Kemal” ismini
ad›na ekleyerek Mehmet Kemal oldu.
Kayseri K›ranard› Suyu’nu Ankara’da pazarlamak için girişimlerde bulundu ise de
teknolojik yetersizlikler nedeniyle başar›l›
olamad›. 1937 y›l›nda bütün bakkal dükkânlar›n› tasfiye ederek Ankara’da kum
ocağ› işletti. Karabük Demir Çelik Fabrikas› Toprak Hafriyat›, ‹nhisarlar ‹daresi
Dinamit Deposu yap›m›, ‹zmir, Kayseri,
Kütahya, Etimesgut ve Yeşilköy hava
meydanlar›n›n asfalt ve lojman yap›m›
ihalelerini ald›. Savaş koşullar›nda çok
önemli bir stratejiye sahip Edirne-Erzurum, K›rşehir-Kayseri-Sivas aras›ndaki
“Y›ld›r›m Yollar›”n›n yap›m›n› üstlendi.
1947-1966 aras› Ankara Kanalizasyon Şebekesi’nin büyük bir k›sm›n› inşa etti.
1947 y›l›nda madenciliğe at›larak P›narbaş› Toruntepe bölgesinde Krom Madeni ‹şletme Tesislerini kurdu. Bu alanda Türkiye’nin en önde gelen ismi olarak “Madenciliğin Piri” unvan›n› ald›. Amerika’ya gitti. Dönüşte orada gördüğü otellerin etkisinde kalan Mehmet Kemal Bey, 1966 y›l›nda ailenin yeni ald›ğ› soyad›n› taş›yan
Ankara Dedeman Otelini kurdu. 1982’de
‹stanbul, 1989’da Antalya ve Nevşehir Dedeman Otellerini kurarak oteller zinciri
oluşturdu. 1983 y›l›nda ‹stanbul’daki Dedeman Ticaret Merkezi’ne taş›nd› ve tüm
şirketlerini “Dedeman Şirketler Grubu”
ad› alt›nda bir araya toplad›. Hayat› boyunca elini hay›r hasenat işlerinden
çekmedi ve eğitime büyük önem verdi. İş
hayatında çok sık kullandığı bir sözü
vardı: “Yakınma, yekin (yikin).”

Kaynakça: Dedeman Holding
YAYIN KURULU

DEĞİRMENCİLİK ŞİRKETİ
İlk un fabrikasıdır. Değirmencilik ‹şletmesinin, devletten “Muafiyet Ruhsatnamesi” yani teşvik belgesi alarak 1932 y›l›nda yerli girişimciler taraf›ndan kurulan
fabrika, günümüzde de faaliyetini sürdürmektir. Modern anlamda Kayseri’de
kurulan ilk un fabrikas›d›r. 1948’de Değirmencilik ‹şletmesi Türk Anonim Ortakl›ğ› hâlini alm›şt›r.
Kaynakça: 40. Y›l›na Doğru Kayseri Sanayi
Odas›, hzl. Kadir Day›oğlu, Kayseri 2005, s. 35.
YAYIN KURULU

DELİ AZİZ
Halk şairi (XIX. yüzy›l). Her şiir ve koçaklamas›nda mensubu olduğu Afşar Aşireti’nin kahramanl›klar›n› dile getiren Deli
Aziz, Sar›z ‹lçesi’nin Deştiye (Tekneli)
Köyü’ndendir. Şiirlerinden XIX. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda sağ olduğunu ve Bozok’a
sürgün edildiğini ve bir süre sonra da geri dönen Afşarlar›n içinde bulunduğu anlaş›l›yor. Afşar Aşireti’nin Torun Kolu’ndan olan ve aşiret içinde gözü kara, atak
kişiliğinden dolay› “Deli” lakab›yla an›lan Aziz hakk›nda çeşitli kahramanl›k hikâyeleri de anlat›lmas›na rağmen elimizdeki birkaç şiiri d›ş›nda kay›t alt›na al›nm›ş bilgi bulunmamaktad›r.
EM‹R KALKAN

DELİ EMİR İSYANI
Bünyan’da 1780 y›l›nda meydana geldi.
‹syan, tertipleyen kişinin ismiyle an›ld›.
Kayseri Şer’iyye Sicilleri’nde yer alan bilgilere göre, Deli Emir ad›yla bilinen bir
şah›s, mahkemeye hücum ederek, bu
kuruma hakaretlerde bulunmuştur. Bu
durumu Kayseri Mutasarr›f› Osman ve
Kad› ‹smail merkeze bildirdi, yap›lan soruşturma neticesinde, eşk›yalar›n Kayseri’ye yedi saat mesafedeki Yal›n›z Göz taraflar›nda bulunduğu ortaya ç›kt›. Deli
Emir ve Sar›msakl›oğlu’nun başkanl›ğ›ndaki seksen kişiden meydana gelen asiler
yol kesip adam öldürüyorlard›.
Kaynakça: Kayseri Şer’iyye Sicilleri Defteri No:
161, s. 35, B.No.70
GÖKHAN BOLAT

DEL
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DELİBAŞ, MEHMET
Şair, gazeteci (Kayseri, 1 Mart 1954–). ‹lkokula Ankara Abidinpaşa Kartaltepe’de
başlad›. Ortaokula Ankara Demirlibahçe’de devam etti. Gazetecilik mesleğine
Millî Ülkü gazetesinde başlad› (1973).
Çeşitli gazetelerde spor ve adliye-polis
muhabirliği yapt›. Kayseri Olay gazetesinde spor şefliği ve daha sonra da ayn›
gazetenin genel yay›n yönetmenliğini üstlendi (1979-1983). 1984 y›l›n›n baş›nda
günlük Kayseri Ekspres gazetesini yay›n
dünyas›yla, sahibi olarak buluşturdu. Daha sonra ayn› gazeteyi 15 günlük olarak
2004 y›l›na kadar devam ettirdi. Sar› Bas›n Kart› sahibidir. Erciyes TV’de ortakl›k
ve genel yay›n yönetmenliğinin yan› s›ra
edebî, kültür, siyasi ve spor dallar›nda
programlar yapt›. Kayseri Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliğinde
bulundu (1983-1984). Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Spor Yaz›s› Başar› Ödülü
(1985), yine Kayseri Gazeteciler Cemiyeti taraf›ndan Röportaj Dal›nda Başar›
Ödülü’ne lay›k görüldü (1991). MHP’nin
‹l Kurucular› aras›nda yer ald› (1983) daha sonra ayn› Parti’nin ‹l Yönetimi kademesinde görev ald›. Melikgazi Belediye
Meclis Üyeliği yapt› (1994-1999). Küçük
Dergi’nin kurucular› aras›nda yer ald›.
Erdoğan Tanr›öven, Köksal Akçal› ve
Hamdi Y›lmaz ile birlikte Doğuş Edebiyat dergisini ç›kard›lar. Şiirleri: Küçük
Dergi, Doğuş Edebiyat, Erciyes, Kayseri
Kültür, Milli Eğitim ve Kültür dergilerinde yay›mland›.
Eserleri: Gel Birlikte Ağlayal›m (1983).
AL‹M GERÇEL

DELİGEZER, UĞUR
Öğretim üyesi, hekim (Develi, 1970–). ‹stanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
Temel Onkoloji Anabilim Dal› Öğretim
Üyesidir. Develi Lisesini bitirdi (1988).
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu (1992).
Milli Eğitim Bakanl›ğ›n›n yurt d›ş› burs
s›nav›n› kazanarak yüksek lisans öğrenimini Almanya Kaiserlautern Üniversitesi
Genetik Anabilim Dal›nda (1993-1996),
doktora öğrenimini Heidelberg Üniversi-

tesi ve Alman Kanser Araşt›rma Merkezi
Tümör Virolojisi Bölümünde tamamlad›
(1996-2000). Dönüşünde ‹stanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünde göreve
başlad› (2000). Ard›ndan doçent oldu
(2006). Evli ve iki çocuk babas›d›r.
YAYIN KURULU

DELİHALİLOĞLU, MEHMET bk. EMMİ
DELİKLİTAŞ CAMİİ
Melikgazi ‹lçesi, Tâceddin ve Deliklitaş
mahallelerinin birleştiği Bilgin Sokak’ta
bulunmaktad›r. Yap›n›n inşa kitabesi olmamas›na ve son y›llarda pek çok öğesi
yenilenmiş olmas›na rağmen XVIII. yüzy›l içinde yap›lm›ş olduğu ileri sürülebilir.
Son cemaat mahalli ve harimden oluşan
cami, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planl›d›r. Kuzeydeki üç bölümlü
son cemaat mahalli, dairesel kesitli taş
sütunlara at›lm›ş yuvarlak kemerlerle biçimlendirilmiştir. Son cemaat yerinin
üzeri kuzey-güney doğrultuda at›lm›ş ahşap kirişlerle düz dam şeklinde örtülmüştür. Caminin kuzey duvar›nda giriş
kap›s›n›n iki yan›ndaki pencerelerin yanlar›nda birer mihrabiye bulunmaktad›r.
Mihrabiyeler beş köşeli niş şeklinde düzenlenerek al›nl›ğ› alt› köşeli y›ld›zla kenarlarda selvi kabartmalar›yla süslenmiştir. Harim k›sm›na, kuzey duvar›n›n ortas›na aç›lm›ş bas›k kemerli kap›dan geçilerek girilmektedir.
Giriş kap›s›n›n üzerinde dikdörtgen
formlu bir pencere yer almaktad›r. Harim kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen
bir plan arz etmekte ve bat› doğrultuda
duvarlara at›lm›ş sivri kemerlerle mihraba paralel dört sahn olarak düzenlenmiş-

Deliklitaş Camii içi
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tir. Üst örtü, cami beden duvarlar›na ve
kemer duvarlar›na kuzey-güney doğrultuda yerleştirilmiş ahşap kirişler üzerine
düz toprak damd›r. Toprak dam 1971 y›l›ndaki onar›mda betonarme olarak yenilenmiş ve kiremitli k›rma çat›yla kapat›lm›şt›r. ‹badet mekân›n›n kuzeyinde, yak›n zamanlarda yenilenmiş kad›nlar
mahfili vard›r. Cami harimi, güney ve kuzey cepheye aç›lan ikişer, doğu ve bat›
cepheye aç›lan dörder pencereyle ayd›nlat›lm›şt›r. Pencereler içe doğru genişleyen mazgal tipte düzenlenmiştir. Caminin minber ve mihrab›, mermer malzemeden yak›n tarihlerde yap›lm›şt›r.
Caminin tek şerefeli, silindirik gövdeli
minaresi ise 1971 y›l›nda yap›ya eklenmiştir. Yap›da son cemaat yerindeki mihrabiyelerin alt› köşeli y›ld›z ve selvili kabartmalar› d›ş›nda süsleme görülmemektedir. Duvarlarda düzgün kesme ve
moloz taş, üst örtüde ahşap kullan›lm›şt›r. Yap›yla ilgili, H 1151 (M 1738-39) tarihli Kayseri Şer’iyye Sicil Defteri’ndeki
421 nolu belgede, Deliklitaş Mahallesi’ndeki caminin hatibi olan es-Seyyid
Ali’nin vefat›yla yerine oğlu Mevlânâ esSeyyid Mehmed Halife’nin tayinine dair
bilgi; H 1288-90 (M 1871-73) tarihli Kayseri Şer’iyye Sicil Defteri’ndeki 308 nolu
belgede, Kayseri’de Deliklitaş Mahallesi’nde bulunan Camii Şerif Vakf›n›n hitabetlik vazifesine sahip olan Veledin Halife’nin vefat› üzerine bu vazifeye oğullar›ndan Ömer Efendi’nin getirilmesi için
berat talep edilmesine dair bilgi bulunmaktad›r.

Deliklitaş Camii (C. Arslan)

Çal›şmaya fotoğrafç›l›k ve tabelac›l›kla
başlad›. Akademik bir sanat eğitimi görmedi, kendi kendini yetiştirdi. Büyük şehirlerde açt›ğ› aç›k hava sergileriyle ad›n›
duyurdu. Otuzdan fazla kişisel sergi gerçekleştirdi. Türkiye’de aç›k hava resim
sergilerini açan ilk sanatç›d›r. Baz› Bat›l›
sanat tenkitçileri taraf›ndan “Bat› etkisinden kurtulmuş ilk Türk ressam› olarak”
karş›land›. Kahverengi ve sar› tonlar›n
ağ›rl›kl› yer tuttuğu resimlerinde yöresel
konular, köy yaşam›, gerçekçi çizgiye
bağl› kal›narak işlenir. ‹nsan ve çevresi,
yaşan›lan bir mekân olarak köy ve şehir,
resimlerinin ana temas›n› oluşturur.
Ödülleri: 1971 TRT Resim Yar›şmas› Başar› Ödülü, 1972 Yar›mca Şenliği Resim
Yar›şmas› Başar› Ödülü, 1974 8. DYO
Sergisi Jüri Özel Ödülü.

Kaynakça: Dilek Atmaca, 225 Numaral› Kayseri
Şer’iyye Sicili, (H.1288/90-M.1871/73), (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), EÜSBE, Kayseri
1999; Esma Güleç, Kayseri Minareleri, (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), EÜSBE, Kayseri
2006, s. 41; ‹lhan Özkeçeci, Kayseri’de Kültürel
Miras›n Geleceği, Kayseri 1995, s. 40; Özkeçeci, Cami ve Mescidler, s. 50; Özen Tok, 130 Numaral› Kayseri Şer’iyye Sicili, (H.1151M.1738/39), (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi),
EÜSBE, Kayseri, 1996.
CEL‹L ARSLAN

DEMİR, ALİ
Ressam (Gesi/Dars›yak, 1931–). Sanat
Okulunun birinci s›n›f›na kadar okudu.

Ali Demirʼin bir tablosu

DEM
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Kaynakça: Mustafa Demir, www.zafersanatgalerisi.com.
MUSTAFA DEM‹R

İsmet Demir

Mustafa Demir

DEMİR, İSMET
Yazar, bürokrat (Yozgat/Menteşe, 1940–).
Kayseri ‹mam Ha tip Lisesini bitirdi
(1963). ‹stanbul Yüksek ‹slam Enstitüsünden mezun oldu (1963-1968). Kayseri ‹mam Hatip Lisesinde Arapça, hadis
derslerinin yan›nda ‹lahiyat Fakültesinde
bir müddet öğretmen ve öğretim görevlisi olarak çal›şt›. Ard›ndan Başbakanl›k
Osmanl› Arşivine Daire Başkan› olarak
atand› (1992). On iki y›l bu kurumda Daire Başkanl›ğ› yapt›. Bu süre içerisinde
Başbakanl›k ad›na Anadolu’yu içeren Tapu Tahrir Defterleri, Osmanl› Padişah
Fermanlar›, Azerbaycan Tarihi ve Ermeni Meseleleriyle ilgili yay›mlanan arşiv
belgelerine dayal› eserlere başkanl›k yapt›. Daha sonra emekli oldu (2004).
Eserleri: Beşiktaşl› Şeyh Yahya Efendinin
Hayat› (1998); 1834 Tarihli Kayseri Temettuat Defteri (1998); Hz. Muhammed’in Okuduğu Cuma Hutbeleri (2000);
Hz. Peygamberin Hayat› (2000); Hz.
Muhammed’in Ailevi ve Sosyal Hayat›
(2003); Hanefi Mezhebinin Amelde
‹mam›: ‹mam› Azam’›n Hayat› (2005);
Hanefi Mezhebinin ‹tikatta ‹mam›: Mâtürîdî (2008)
YAYIN KURULU

DEMİR, MUSTAFA
Neyzen, öğretmen (Gesi/Kayabağ (Darsiyak) Köyü, 1949–). ‹lkokulu doğduğu
köyde okuduktan sonra Pazarören Öğretmen Okulunu bitirdi. Bir y›l da Gazi
Eğitim Enstitüsünde resim okudu.
1970’li y›llarda s›n›f öğretmenliğine başlad›. Hz. Mevlânâ’n›n Mesnevi’siyle birlikte ney’e yöneldi. Ney çalmay› öğrenirken kimsenin yard›m›n› görmedi. 10
y›ll›k bir aradan sonra tekrar müziğe başlang›ç yapt›. Emekli olduktan sonra zaman›n›n tamam›n› ney’e ay›rd›. Bu arada
öğrenmek için kendisine gelenlere öğretmenlik yapmaya başlad›. Bir dönem hat
sanat›yla da ilgilendi. Ünlü Hattat Hasan
Çelebi’den hat dersleri ald›. Ancak, baz›
imkâns›zl›klar nedeniyle icazet alamad›.
Ney üflemeye çal›ş›rken bu saz›n imaline
de niyet edip Konya ve ‹stanbul’da ney
imalat› yapanlarla tan›şarak, onlardan istifade etmeye çal›şt›. 2000 y›l›ndan bu
yana ney üflemeye, hem öğretip hem de
ney açmaya devam etmektedir.
Kaynakça: Ç›nar, Musikî Yolcular›, s. 50-51.
YAYIN KURULU

DEMİR YOLU
Kayseri’nin ileri gelenleri 6 Mart 1911’de
‹ttihat ve Terakki Kulübünde toplanarak
Bağdat Demiryolu Hatt›’n›n Ereğli’den
Kayseri’ye bağlanmas› için girişimde bu-

1926 yılındaki sözleşme ile yapılması planlanan Ankara-Kayseri-Sivas-Samsun demir yolu
haritası (DDY Arşivi)
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TCDD Kayseri
gar binası

lunmay› kararlaşt›rdılar. Bu amaçla Padişah’a, Sadaret Makam›na, Meclis-i Mebusan Başkanl›ğ›na telgraflar çekerek bu
taleplerini ilettiler. Ancak bu girişime
“Bulgurlu’dan Kayseri’ye şimendifer hatt›n›n uzat›lmas› Naf›a Nezaretinin plan›nda vard›r.” şeklinde bir cevap gelmekle beraber bir sonuç elde edilmedi.
Cumhuriyet’le birlikte demir yollar›n›n
yurt sath›nda yayg›nlaşt›r›lmas› amaçlandığında bu çerçevede Ankara-Kayseri-Sivas-Samsun Demiryolu hatlar›n›n yap›m›yla ilgili sözleşme 1 Mart 1926’da Bay›nd›rl›k Vekili Behiç Bey ile, Belçikal›
bir grup aras›nda imzaland›. YerköyKayseri Hatt› 29 May›s 1927’de, KayseriŞark›şla Hatt› ise 1 Şubat 1930’da tamamland›. Kayseri-Uluk›şla Hatt›’n›n tamamlanmas› da 1933 y›l›nda gerçekleşti. Böylece Kayseri, Adana’ya da bağlanm›ş oldu. Bu demiryolu hatlar›n›n inşaat› bütü-

1927ʼde Trenin Kayseriʼye gelişini kutlamak
üzere kurulan tak üzerinde “Memleketi
demirle örmek azmimizdir.” yazıyor (TTK).

nüyle insan emeğiyle gerçekleşti. Gar Binas› ise 1927 y›l›nda Amerikan Fox Şirketine yapt›r›ld›. Binan›n aç›l›ş›n›, inşaat›n
bitiminden beş gün sonra ‹smet Paşa
(‹nönü) yapt›.
Kaynakça: Erkiletlioğlu, Geniş Kayseri, 607608; Demir Yolu Mecmuas› (1927), S.25.
YAYIN KURULU

DEMİRBANK bk. CINGILLIOĞLU AİLESİ
VE DEMİRBANK
DEMİRCİ, MUSTAFA
Şair, yazar ve müzisyen (Yahyal›, 1969–).
‹lkokulu Yahyal›’da okuduktan sonra
Yahyal› ‹mam Hatip Lisesi ve Marmara
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesini bitirdi
(1993). Tasavvuf Tarihi Bilim Dal›nda
yüksek lisans çal›ş mas›n› tamamlad›
(1996). Üniversite eğitiminden sonra bir
süre öğretmenlik yapt›. Özel radyo kanallar›n›n yay›na başlad›ğ› 90’l› y›llarda
uzun süre programc› olarak çal›şt›. Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Tasavvuf Musikisi Korosu’nda üç y›l görev
ald›. ‹lk kişisel albümü Göçtü Kervan
1990 y›l›nda yay›mland›. Yorumcu kimliğinin yan›nda yapm›ş olduğu 40’›n üzerinde beste ve güfte çal›şmas›yla müzik
dünyas›nda kal›c› bir yer edindi. STV’de
“Gülbeste” adl› tasavvuf musikisi program›n› yay›na haz›rlay›p sundu. Mehmet
Emin Ay ve Murat Necipoğlu gibi değer-
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li isimlerin bulunduğu ‹lahi Terapi/Uyan›ş adl› müzik albümünde yer ald›. Müziğin yan›nda dergilerde yay›mlanan tasavvuf konulu yaz› çal›şmalar›na da devam
etmektedir. Beyza Müzik Yap›m Şirketinde Proje Üretim Direktörlüğü görevini
sürdürmektedir.
Eserleri: Aşk›n Hükümranl›ğ› (2003);
Aşk Kâğ›da Yaz›l›nca (2004); Aşk›n Sönmeyen Ateş (2007)
C‹HAD ŞAH‹NO⁄LU

DEMİRCİOĞLU, BEDRİ
Belediye Başkan Vekili, asker (‹stanbul,
1927–). 27 May›s 1960 Darbesi s›ras›nda
Kayseri’de Hava ‹kmal Bak›m Merkezinde subay olarak görev yapt›. Askerlerin ülke yönetimine el koyarak belediye
meclislerini feshetmesi sebebiyle Kayseri
Belediye Başkanl›ğ›na tayin edildi. Yard›mc›l›ğ›na da Emekli Binbaş› ‹brahim
Gökyener atand›. Görev için gittiği Ankara’da emekli olunca bir daha Kayseri’ye dönmedi. Dolay›s›yla Kayseri Belediye Başkanl›ğ›ndan da ayr›lm›ş oldu (6
Temmuz 1960). Bir ay› az geçen Kayseri
Belediye Başkanl›ğ› Döneminde önemli
bir gelişme olmad›. Evlenmedi.
Kaynakça: Çal›şkan, Kayseri Belediyesi; Day›oğlu, Belediye Başkanlar›.
ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

Kayseriʼdeki ilk kadın eczacı
Naime Demirkan (H. Tekiner)

DEMİREZEN, EMEL
Şair (Kayseri, 1982–). Anayurt ‹lkokulunu, Şehit Binbaş› Mahmut Şahin Ortaokulunu, Talas Lisesini bitirdi. Voleybol,
atletizm gibi çeşitli spor dallar›yla uğraşt›.
Eserleri: Aşk›m Toprakta (2002); Aşk
Başlamadan Güzeldir (2005); Ben Bu
Aşka Bir Nokta Koymad›m (2007)
Kaynak: Raşit Altuntaş (ed.), Kültürün Günlüğü
(Şiir Antolojisi), Melikgazi Belediyesi Kültür Yay›n›, Kayseri, t.y., s. 25.
YAYIN KURULU

Süleyman Demirezen

DEMİREZEN, SÜLEYMAN
Kayseri Milletvekili (Rusçuk, 1873 - Ankara, 19 Ocak 1937). Tophane Birinci
‹dadi Sanayi Alay›na girdi (1888). Avrupa’da yay›mlanan ‹htilal gazetelerini okuduğu gerekçesiyle Divan-› Harp karar›yla

okuldan at›ld› ve iki y›l Mehterhane’de
hapsedildi. Tophane Silah Fabrikalar›na
işçi olarak girdi (1899). Tekrar ayn› suçlamayla tutukland› (1907). Meşrutiyet’in
ilan› üzerine hapisten ç›kt› (1908) ve yeniden işine döndü. Askerî fabrikalar için
sipariş verilen imalat makinelerini teslim
almak için Berlin’e gönderildi (1914). Almanya’da çeşitli fabrikalarda bulunan
Türk Sanayi öğrencilerine gözetmenlik
yapt›. I. Dünya Savaş› içinde askerlik görevini yerine getirdi ve sonras›nda Çanakkale’de bir çiftlik kiralay›p tar›mla uğraşt› (1918). Fransa’ya ›smarlanan hafif
makineli tüfekleri almak için kurulan komisyon üyeleriyle Paris’e gitti (1925). Askerî Silah Fabrikas›nda ustabaş› iken V.
Dönem seçimlerine kat›larak Kayseri’den milletvekili seçildi (1935). Meclis’te ‹ktisat Encümeni ve ‹ş Kanunu Layihas› Geçici Encümen Üyeliğinde bulundu.
Kaynakça: Güneş, TPT (1935-1939), C. II. s.
443-444.
YAYIN KURULU

DEMİRKAN, NAİME
Eczac› (Isparta, 1919–). ‹lk ve ortaokulu
Isparta’da, liseyi ise ‹zmir’de okudu. ‹stanbul Üniversitesi Eczac›l›k Okulundan
mezun oldu (1949). Kütahya’da ‹hsan Şerif Eczanesinde mesul müdürlük yapt›ktan sonra Divriği Demir Madeni eczac›s›
olarak çal›şt› (1951-54). Kayseri’de Bankalar Cad. SSK ‹ş han› No: 3 adresinde
Vatan Eczanesini açt› (1954). 1960’l› y›llar›n sonlar›nda aktif politikayla uğraşt›
ve Adalet Partisi Kayseri Milletvekili aday› oldu. Demirkan, Kayseri’deki ilk kad›n
eczac›d›r.
HALİL TEKİNER

DEMİRSPOR
Kayseri’nin en eski klüplerinden olup
1930’lu y›llarda faaliyetine başlad›. Yönetimini yenileyerek tescilli bir klüp yap›s›na 21.08.1958 tarihinde kavuştu. Kuruluşunda ald›ğ› k›rm›z›-lacivert renkleri
hâlen muhafaza eden kulüp, Kayseri sporuna önemli isimler kazand›rd›. Devlet
Demir Yollar›nda çal›şan personele spor
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Demirspor takımı - 2007-2008
sezonunda bir arada (M. Cengiz)

imkân› sağlamak ve gençlerimizi Türk
sporuna kazand›rmak için kurulan Demirspor Kulübünün kurucular› aras›nda
Selçuk Polatoğlu, Ergün Güney, Hasan
Berkam, Ali Sad›k, Mustafa Arif, Selçuk
Polatoğlu, Ergün Güney, Hasan Berkam,
Ahmet Özveren, Rauf Iş›ldar, ‹smail Üstündağ, Rasim Musluoğlu, Ali Nihat Say›n, Mazlum ‹nce, Hasan K›raç yer almaktad›r. Kayserispor’da da uzun y›llar
kulüp müdürlüğü yapm›ş olan Rauf Iş›ldar, Demirspor’un en tan›nm›ş isimlerinden birisidir. Tak›ma uzun y›llar sporcu
olarak hizmet veren Selahattin Sar›kaya’n›n hâlen kulüp başkanl›ğ›n› yapt›ğ›
Demirspor Kulübü ilimizde elde ettiği
şampiyonluklarla ve yetiştirdiği sporcularla dikkat çekmektedir. Demirspor’un
ünlü futbolcular› aras›nda Ş›k Ş›k Kadir,
Çamur ‹smet, Zabit Day›, Bekir Molu,
Zafer, Ali Bulut, Kaleci ‹smail, Kaleci Ali,
Kaleci Temel, Merhum Şakir Çam, Merhum Gündüz, Kaptan Metin, Süleyman
Özç›nar, Rahmi, Alaattin, Sami, Zeki
Gül, Faruk (Day›), Tahsin, Mustafa, Selahattin, Y›lmaz, Seyit bulunmaktad›r.
MUSTAFA CENG‹Z

DEMİRTAŞ
XIV. yüzy›l›n ilk yar›s›nda, Kayseri’yi
kendisine merkez yapm›ş, ‹lhanl›lar›n
Anadolu Valisi (?–1328). Babas› ‹lhanl›lar›n meşhur devlet adam› Emîr Çoban’d›r. Aile Moğol veya K›rg›zlar›n Sol-

doz Kabilesi’ne mensuptur. Devrinin
söyleyişine göre ismi Timurtaş Noyan’d›r. Emîr Çoban ‹lhanl› Hükümdar›
Olcaytu Hüdabende Mehmed’in k›z› Doland› Hatun’u al›p Han’a damat oldu. Alcayto Han da Çoban’›n oğullar› Bayram
Hoca, D›m›şk Hoca ve Demirtaş’› yan›ndan ay›rm›yordu. Anadolu’daki baz› hadiseler sebebiyle 1314 y›l›nda buraya bir
sefer yapan Beylerbeyi Emîr Çoban, Karamanoğullar›n›n savunduğu Konya’y›
ald› ve burada bir sene kal›p Anadolu Vali Vekilliğine oğlu Demirtaş’› b›rakarak
‹ran’a döndü. Demirtaş, Anadolu’da
Kayseri’yi kendisine merkez yapt›. 1316
y›l›nda Hüdabende vefat edip yerine
genç yaştaki oğlu Ebu Said Bahad›r Han
geçince devlet işleri tamamen Çoban’›n
eline kald›, Demirtaş’›n da Anadolu Valiliği kesinleşti. Ancak, emîrlerin birçoğu
Çoban’a karş› ç›karak gizlice Ebu Said ile
anlaş›p onu öldürmek istedilerse de Çoban, Hükümdar’› da yan›na al›p bunlar›n
üzerine yürüdü ve 1319’da yap›lan Zencan Çay› Muharebesi’nde büyük bir zafer
kazand› ve muhalif emîrlerin hepsini yakalat›p işkenceyle öldürttü. Bu hadiseler
‹ran’da olurken Anadolu’da da Çoban’›n
oğlu Demirtaş’a ve Çoban’a karş› ç›kan
emîrlerin yak›nlar› harekete geçtiler. Demirtaş kaç›p sakland›. Babas› Çoban’›n
muhalif emîrlere karş› galip geldiği haberi gelince Demirtaş sakland›ğ› yerden
ç›kt› ve kendisini yok etmeye uğraşan

/ 435

436 /

DEM

Raşit Demirtaş

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

emîrleri ortadan kald›rd› ve haz›rlad›ğ›
bir orduyla da Tebriz’e, babas›n›n yard›m›na koştu.
Demirtaş 1315’ten 1327 y›l›na kadar 12 y›l
Anadolu Umumi Valiliği yapt›. Anadolu’da asayişi temin edip ‹lhanl›lara (Moğollar) karş› hareket içinde olan Anadolu
beylerini itaat alt›na almaya çal›şt›. 1320
y›l›nda Karamanoğullar›n›n elinde olan
Konya şehrini ald›. Karamanl›lar Lârende (Karaman)’ye çekildiler. Ertesi y›l
Adana’daki Ermeni Kral› üzerine yürüyüp tahriplerde bulundu. 1322 y›l›nda
birçok şehrin ileri gelen beyleri ve ilmiye
s›n›f› mensuplar› (bunlar aras›nda Kayseri Hatibi Zahireddin de bulunmaktayd›)
kendisine biat etmesi üzerine, istiklalini
ilan edip ad›na para bast›rd› ve daha ileri
giderek Mehdi-i Ahir Zaman olduğunu
yayd›. Orta Anadolu’da uzun bir asayişsizlikten sonra dirlik ve düzeni sağlayarak halk›n memnuniyetini kazand›. Merkez’de Atabey durumunda olan babas›
Emîr Çoban bu hadise lerden büyük
üzüntü duyarak hasta hâlinde ordusuyla
Anadolu’ya girip oğlunun etraf›ndakilerin bir k›sm›n› öldürdükten sonra, onu
yan›na alarak merkez Sultaniye’de bulunan Ebu Said’in huzuruna götürdü, ondan af diletip tekrar Anadolu Valiliğine
gönderdi.
Demirtaş bundan sonra da Anadolu’da
asi gördüğü beyleri cezaland›rmaya devam etti. Önce Selçuklu Hanedan›n›n kaç›p saklanan birkaç kişi hariç- tamam›n› ortadan kald›rd›. Sonra Anadolu
Beyliklerinin en kuvvetlisi olan Hamid
oğlu Dündar Bey üzerine yürüyüp onu,
daha sonra da Eşref oğlu Süleyman Bey’i
öldürdü. Afyonkarahisar’› ve Sivrihisar’›
ald›. Bir k›s›m Moğol emîrlerini de ortadan kald›rd›. Demirtaş’›n 9 kardeşinden
birçoğu devlette önemli görevlerde bulunuyor ve Sultan Ebu Said Bahad›r
Han’a tahakküm ediyorlard›. Nihayet
bunlardan s›k›lan Ebu Said, Merkez’de
(Sultaniye) Çoban’›n önemli görevlerde
bulunan oğullar›n›, sonra da kendisini
ortadan kald›rd›. Ebu Said’in teşebbüsleriyle s›ran›n kendisine geldiğini gören
Demirtaş sonraki merkezi olan Sivas’tan

ayr›l›p ailesi ve eşyalar›n› muhtemelen
Yavaş Karahisar› (Yeşilhisar)’na* saklay›p yerine ümeradan kay›nbiraderi Eretna’y› vekil b›rakarak M›s›r Memluklu
Sultan› Melik Nas›r’a iltica etti (1327).
Orada önce hüsnükabul gördüyse de
sonra kendi gururu ve Ebu Said’in ›srar›
üzerine 1328 y›l›nda idam edildi. Öldürüldüğünde 30 yaş civar›ndayd›. Güzelliğiyle dikkati çekerdi. Öldüğünde dört
oğlu bulunuyordu.
Kaynakça: Faruk Sümer, “Anadolu’da Moğollar”, Selçuklu Araşt›rmalar› Dergisi, (1969), S. I,
s. 83-101; ‹smail Hakk› Uzunçarş›l›, “Emir Çoban Soldoz ve Demirtaş”, Belleten, C. XXXI, S.
121-124, s. 602-646; Aksarâyî, MA, s. 1, 252-261,
264 (Müellif eserini Timurtaş Noyan’a takdim
etmiştir); Mehmet Çay›rdağ, “Eretnal› Beyliği’nin Paralar›”, Belleten, S. 240, s. 435-437; Turan, SZT, s. 642-650.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

DEMİRTAŞ, RAŞİT
Kayseri Valisi (Yunanistan/Grebene,
1902 - 13 Ekim 1984). Nasliç’te başlad›ğ›
eğitim hayat›na Bal›kesir Lisesinde devam etti. Daha sonra Bursa Lisesine nakil
oldu. Bu dönemde Yunanl›lar taraf›ndan
casuslukla suçland›. Bunlara rağmen eğitimini Edirne Lisesinde tamamlad›. Mektebi Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
‹dari Şubeden mezun oldu (1927). Kaymakam aday› olarak ‹zmir Valiliğinde
göreve başlad› (1927). Datça (1928), Fethiye (1930), Şemdinan (1931), Solhan
(1932) Kaymakaml›klar›nda bulundu.
Diyarbak›r 2. S›n›f Emniyet Müdürü olarak görev yapt› (1934). Peşinden Savur
(1935) ve Silivri Kaymakl›ğ›na atand›
(1936). Trakya Umum Müfettişliğinde
Yaz› ‹şleri Müdürlüğü (1936), Teftiş Kurulu Başkanl›ğ›nda Üçüncü S›n›f Mülkiye Müfettişi olarak görev yapt› (1937). Peşinden ‹stanbul Valiliğine vali yard›mc›s›
(1940) ve ‹znik Kaymakam› olarak görevlendirildi (1941). Bu y›llar›n ard›ndan
Mardin (1942), Niğde Vali Vekilliği
(1943) ayr›ca Niğde (1944), Kayseri
(1944-1945), Elaz›ğ (1946-1949), Çanakkale (1949), Çorum (1950) Valiliği yapt›.
Ard›ndan Nüfus ‹şleri Genel Müdürlüğüne genel müdür olarak atand› (1951).

DEN

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

Bu görevinden sonra emekliye sevk edildiyse de (1954) tekrar göreve çağrıldı
(1960). Eskişehir Valiliğine atand›
(1960). Meslek hayat›na Ticaret Bakanl›ğ›nda sivil savunma uzman› (1963) ve
Merkez Valisi olarak devam etti (1965).
Ard›ndan emekli oldu (1967). Evli, çocuğu yoktu.
Kaynakça: ‹çişleri Bakanl›ğ› Arşivi, 2397 numaral› Özlük Dosyas›; Mücellidoğlu, Mülkiyeliler,
C. V. s. 1852.
YAYIN KURULU

DEMOKRAT BÜNYAN
Haftal›k siyasi ve mizahi gazete. 10 Ekim
1954 tarihinde ç›kmaya başlad›. “Haftal›k
siyasi ve mizahi gazete” olduğu başl›ğ›nda yaz›l›d›r. Fiyat› 10 kuruştur. Sahibi ve
yaz› işleri müdürü Seyit Duman’d›r. Yönetim yeri, Bünyan DP ‹lçe Merkezidir.
Kayseri’de Hâkimiyet Bas›mevinde 25 x
32 boyutundaki kâğ›da beş sütun üzerine
dört sayfa olarak bas›lm›şt›r. Ne zamana
dek yay›mland›ğ› tam olarak tespit edilememiştir. Ancak tespit edilen son say› 15
numaray› taş›maktad›r ve 1955 y›l› başlar›na kadar gazetenin yay›mland›ğ› söylenebilir. Başl›ca yazarlar›: Seyit Duman,
Ali Dündar ve Baha Sakatürk’tür.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 94; Nam›k Selçuk,
“Bünyan’da Yay›nlanm›ş Mahallî Gazete ve
Dergiler”, Bünyan Kültürü dergisi, (May›s–Haziran, 1995), S. 12, s. 5.

DENİZ, OSMAN NURİ
Kayseri Milletvekili (Develi, 13 Mart 1914
- Ankara, 14 Eylül 1956). ‹lk öğrenimini
Develi’de, orta ve lise öğrenimini Kayseri Lisesinde tamamlad›. Mezuniyet sonras› Ankara Hukuk Fakültesine yat›l› olarak girdi. Fakülteyi bitirdikten (1939)
sonra Develi Mahkemesi Kâtip Adayl›ğ›yla devlet hizmetine girdi. Askerlik hizmetini Sar›kam›ş 9. Kolorduda tamamlay›p teğmen rütbesiyle terhis oldu (1941).
Ayn› y›l ‹stanbul Hâkim Adayl›ğ›na atand›. Daha sonra Mazgirt (1942) ve P›narbaş› (1944) Savc› Yard›mc›l›klar›na, Balâ
Yarg›çl›ğ›na (1945) ve Ermenek Hukuk
Yarg›çl›ğ›na (Şubat 1949) geçirildi. Ermenek Yarg›çl›ğ›ndan istifa etti (May›s
1949) ve Develi’de serbest avukatl›ğa
başlad›. Ayn› y›l Demokrat Partiye girerek siyasete at›ld›. Partinin ‹lçe Yönetim
Kurulu Üyeliği ve Başkanl›ğ›nda bulundu. X. Dönem seçimlerinde Kayseri’den
milletvekili seçildi (1954). Meclis’te Adalet Komisyonu’nda çal›şt›. Develi Sultan
Sazl›ğ›’ndaki batakl›ğ›n kurutulmas› ve
Zamant› Vadisi’nin Zamant› Irmağ›’ndan sulanmas› konusunda iki soru
önergesi verdi. Bu dönem içinde öldü ve
Ankara’da Cebeci Asri Mezarl›ğ›’nda
toprağa verildi.
Kaynakça: Öztürk, TPT (1954-1957), II. s. 529530.

S. BURHANETT‹N AKBAŞ

YAYIN KURULU

DEMOKRAT DEVELİ
Cumartesi günleri ç›kan haftal›k siyasi
gazete. Sahibi Mustafa Akdoğan ile Osman Nuri Deniz iken sonradan Avukat
Mustafa Süllüoğlu oldu. Kayseri Hâkimiyet Bas›mevinde bas›ld›. ‹lk say›s› 20 Şubat 1954’te ç›kmaya başlad› ve 48 say›
sürdükten sonra yay›m›na son verdi. Fiyat› on beş kuruş iken sonra on kuruşa
indirildi. Yazarlar›: Taki Cebeci, Osman
Nuri Deniz, Mustafa Süllüoğlu, Ahmet
Akdoğan’d›r. Ayr›ca gazetede kültür yaz›lar›na da yer verilmiştir.

DENİZ, RASİM
Araşt›rmac›, yazar. (Kocasinan/Mollahac›, 15 Eylül 1938–). ‹lköğrenimini köyünde tamamlad›. Peşinden Kayseri ‹mamHatip Okulunu (1962) ve ‹stanbul Yüksek ‹slam Enstitüsünü (1968) bitirdi. EÜ
Sosyal Bilgiler Enstitüsü Türk Dili ve
Edebiyat› (Halk Edebiyat›) alan›nda yüksek lisans; F›rat Üniversitesi SBE Türk
Dili ve Edebiyat› Anabilim Dal›nda doktorasını tamamlad› (1998). Seferihisar
(‹zmir) ve Çank›r› Vaizliği, Bünyan Müftülüğü yapt›. Nevşehir, Akdağmadeni,
Tokat ve Kayseri’nin orta dereceli okullar›nda öğretmen ve idareci olarak çal›şt›.
EÜ ‹lahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi iken emekli oldu (1999). Evli ve alt›

Kaynakça: Önder, KBT, s. 92.
YAYIN KURULU

DEMOKRAT PARTİ bk. SİYASİ HAYAT

Osman Nuri Deniz

Rasim Deniz
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çocuk babas›d›r. Araşt›rmalar›n› Erciyes,
Halkkültürü, Doğuş Edebiyat ve Millî
Folklor gibi dergilerde yay›mlad›.
Eserleri: Mahbûbu’l-Ehibbe / Sevenlerin
Sevgilisi (1982); Şeyh ‹brahîm-i Tennûrî
Dîvân›ndan Seçmeler (1983); Kayseri
Masallar› (YL Tezi, 1996); Erkiletli Âş›k
Hasan (Zeynî) (1996, 2007); Molulu
Âş›k Revaî (2006); Âş›k Uryânî (2006).
YAYIN KURULU

Mustafa Denktaş

DENKTAŞ, MUSTAFA
Öğretim üyesi, sanat tarihçisi (Kulu, 28
Mart 1963–). Erciyes Üniversitesi Sanat
Tarihi Bölüm Başkan›d›r. ‹lk ve ortaöğrenimini Karaman’da tamamlad›. Selçuk
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu
(1987). Erciyes Üniversitesinde araşt›rma
görevlisi oldu (1988). ‹ncesu’daki Türk
Devri An›tlar› teziyle yüksek lisans›n›
(1989), Kayseri’deki Tarihî Su Yap›lar›
adl› teziyle de doktoras›n› tamamlad›
(1994). Ard›ndan yard›mc› do çent
(1998), doçent (2000) ve profesör oldu
(2006). Evli ve üç çocuk babas›d›r.
Eserleri: Karaman Çeşmeleri (2000);
Kayseri’deki Tarihî Su Yap›lar› (2000);
Divriği Çeşmeleri (2005); Divriği’deki
Osmanl› Camileri (2005); Kayseri’de Y›k›lan An›tlar›m›z (2007).
YAYIN KURULU

DEPREMLER bk. DOĞAL AFETLER
DEREVENK
Kayseri-Sivas Karayolu’nun 6. kilometresinden başlay›p Zincidere* yak›nlar›na
kadar uzanan vadinin Germir* ve Tavlusun’dan* sonraki k›sm›nda vadinin orta-

Derevenk Vadisi (B. Akbaş)

lar›nda ve Talas yak›n›nda bir köydü.
XVI. yüzy›l Tahrir’inde Derevenk ad›na
rastlanmaz. XIX. yüzy›l sonlar›nda ise 80
hane idi. Derevenk’te Ermenilere ait birinin ad› Meryemana olan iki kilise, Surb
Toros “ahalinin ziyaretgâh›”, iki çeşme,
bir f›r›n, iki dükkân bulunurdu. Köydeki
evler Keşiş Sokağ›, Han Sokağ›, Kayseri
Caddesi ve Olukbaş› Sokağ› gibi yerleşim
yerlerinde bulunurdu. Aşağ›yerler, Bagus
oğlu Sokağ›, Aşağ› Çeşme, Manas Deresi,
Manast›r Girişialt›, Orta Yer, Kabristan
Üstü, Darsiyak* ve ‹spile Yolu, Taşl› Bay›r, Çay Yolu, Düğen Harman› köydeki
mevkilerdir. 1835 senesi Ağustos ay›nda
yats› vaktinden sonra meydana gelen
“büyük zelzele”de Derevenk y›k›l›p harap oldu.
“Harâb oldu sandım heman Derevenk
İnanmayan kitaba kâfirdir mutlak
Civarında olan köylere var bak
Dinleyendi anlardan zâr-ı figânı”
‹ki yüzy›la yak›n bir süre ‹mparatorluğa
“Hassa Mimar›” olarak hizmet eden ve
34 adet saray, k›şla ve cami gibi eserlerin
yap›m›na imza atan Balioğlu/Balyanoğlu* Ailesi’nin atalar› Derevenklidir. Derevenk, Ermenilerin tehcirinden sonra boşald›. Daha sonra tamam› y›k›ld› ve özel
şah›slar›n mülkü oldu.
Kaynakça: Ahmet Emin Güven, “Hâdiselerden
Destanlara”, Erciyes Ayl›k Fikir ve Sanat Dergisi, (Nisan 2005), S. 328, s. 35; KAYTAM Arşivi,
171 Numaral› “Defter-i Esas-› Emlak” Adl› Defter; Kevork Pamukciyan, Biyografileriyle Ermeniler, ‹stanbul 2003, s. 87; Rh.Y. G. Çark, Türk
Devletinde Ermeniler, b.y., 1953, s. 70,75.
HÜSEY‹N CÖMERT

DERGİLER
Gazeteler kadar s›k periyotlarla okuyucuya ulaşmamas›, s›n›rl› say›da ve entelektüel düzeyi daha yüksek okuyucu kitlesine hitap etmesi, günübirlik haberlerin
ötesinde daha kal›c› haber konular›yla ve
bilgi değeri yüksek konularla ilgilenmesi,
hepsinden ötesi kâr amac› gütmeksizin
daha amatör olmas› ve kültüre katk› gibi
iyi niyetlerle yay›mlanmas› vb. nedenlerle ortaya ç›kt›klar›ndan gazetelere naza-
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ran daha masumdurlar. Dergi bir zekâlar
topluluğunun yank›s›, ürünü ve bir neslin
mesaj›, bir anlamda vasiyetnamesidir.
Cemil Meriç’in söylediği gibi “Dergiler
hür düşüncenin kaleleridir.” Bu nedenle
kapat›lan her dergi, düşen bir kaledir.
Bilindiği kadar›yla Türkiye’de yay›mlanan ilk dergi 1849 y›l›nda yay›mlanan Vakayi-i T›bbiye dergisidir.
Kayseri’de yay›mlanan ilk dergi ise 19111912 y›llar›nda haftal›k Erciyes gazetesinin devam› olarak ç›kan ve eski harflerle
bas›lan Erciyes dergisidir*. Latin harflerinin kabulü ile ülke genelinde gazete ve
dergilerin yay›n›nda duraklama görülmüşse de 1960 y›l›ndan sonraki dönemde dergi say›s›nda yavaş yavaş art›ş sağland›. ‹stanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde ç›kan dergilere karş›l›k, Kayseri
de kendi kültür ve sanat havzas› içinde
yay›n yapan dergilere sahipti. Kayseri’de
yay›mlanan dergiler farkl› okuyucu kitlelerine hitap etmek kayg›s›yla farkl› amaç
ve hizmet alanlar›na ayr›şt›lar. Türkiye
dergiciliğine paralel olarak Kayseri’de de
değişik alanlarda dergi yay›n› yap›lmaktad›r: Kültür, edebiyat ve sanat dergileri;
haber, magazin ve aktüalite dergileri; çeşitli meslek kuruluşlar›n›n yay›mlad›klar›
dergiler; spor dergileri; kurum ve kuruluşlar›n özel yay›nlar› olan dergiler; her
kademedeki eğitim kurumlar›n›n öğrenci
ve öğretmenlerinin ortak gayretleriyle ç›kan okul dergileri.
Yay›n›na devam eden veya yak›n dönemde kapanm›ş dergiler:
Abide*; Anadolu Erenleri; Anadolu Life:
Kültür magazin dergisidir. Sahibi ‹lter
Sağ›rsoy, Genel Yay›n Yönetmeni ‹smail
Oral’d›r. Dergi yay›n›na Ağustos 2004’ten
bu yana ayl›k olarak devam etmektedir.
Anadolu Maliye Haber; Anadolu Sevdas›: Sabit ‹nce ve Nazende ‹nce taraf›ndan
yay›mlanan ayl›k kültür ve edebiyat dergisidir. Nisan 2005’ten beri yay›n›na devam etmektedir. Anadolu Tüketici Derneği Dergisi; Anadolu Yerel Yönetimler
Dergisi: ‹dris ‹nand› ve Mehmet Oğuz taraf›ndan Ocak 2003 tarihinde yay›na
başlayan dergi yay›n›na hâlen devam etmektedir. Anasam*: Anadolu ‹lim ve Ede-

biyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Genel
Merkezi ad›na sahipliğini Sabit ‹nce’nin
yapt›ğ› bültenin 2001 y›l› içinde alt›nc›
say›s› da yay›mland›. Atatürk’çe Düşün:
‹smail Ulusoy ve Ali Salman taraf›ndan
yay›mlanan ayl›k siyasi dergidir. Yay›n›
2000 y›l›ndan beri devam etmektedir.
Ayd›nlar Ocağ› (Kayseri): Kemal Tekten,
Ömer Öztürk ve Ünal Tayfur taraf›ndan
ç›kar›lan ayl›k kültür dergisidir. Ocak
2003’te yay›na başlam›ş ve hâlâ devam
etmektedir. Aysun: Sebahat Alpgündüz
ve Tamer Alpgündüz taraf›ndan ç›kar›lan
kad›n dergisidir. Yay›n›na Aral›k 1992’de
başland›.
Berceste*; Beyazşehir; Bireylikler: Halim
Şanl›dağ ve Halim Şafak taraf›ndan yay›mlanan ayl›k kültür, sanat, edebiyat
dergisidir. Ocak 2004’te yay›n hayat›na
başlam›şt›r. Bizim Gençlik Dergisi: Sahibi ve Yaz› ‹şleri Müdürlüğünü Âlim Gerçel’in yapt›ğ› dergi Haziran 1992 tarihinde yay›na başlad›. Dergi 7 say› olarak ç›kt›. Kitap yay›n faaliyetine devam etmektedir. Bizim Sesimiz Dergisi: Ayl›k düşünce, sanat, edebiyat dergisidir. Emek
Ajans ad›na sahibi ve Yaz› ‹şleri Müdürü
Âlim Gerçel, Genel Yay›n Müdürlüğünü
Hakan Topuzoğlu yapt›. 5 say› yay›mland›. Bizim Sesimiz, Bizim Yeni Ufuklar.
Çağdaş: Sahibi ‹brahim Alt›ntaş, Genel
Yay›n Yönetmeni Necla Karacaoğlan’d›r. Ayl›k haber, spor magazin dergisi
olup, Ağustos 1999 ve Ekim 2000 tarihleri aras›nda yay›mland›. Çemen*, Çocuk
Sesi*.
Dadaloğlu Vakf› Dergisi: Ahmet Özsoy
ve Usli Alt›nkaya taraf›ndan Ocak 1991Temmuz 1993 tarihleri aras›nda ç›kar›lan ay›l›k kültür dergisidir. Damla*; Davran I-II*; Dergi 38: Erdoğan Demir ve
Tevfik Eraslan taraf›ndan ayl›k olarak yay›mlanan siyasi kültür dergisidir. Nisan
1997’den bu yana yay›n› devam etmektedir. Dergi Anadolu: Jale Ah›skal›, Ayd›n
Olgunbaş taraf›ndan yay›mlanan ayl›k
haber magazin dergisidir. Bir y›ld›r yay›mlanmaktad›r. Dil-İnsan, 1995-2005
yılları arasında üçer aylık dönemlerde
çıktı. Genel Yayın Yönetmeni Oktay
Durukan’dı. Dergide, dil, edebiyat, kültür
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yazıları ile çeviriler yer aldı. Doğuş Edebiyat*.
Ecza Yaşam; Eğitim Yolu*; e-Mim-art;
Erciyes*; Erguvan, Erkilet Haber Dergisi:
Erkilet Belediyesi ad›na Y. Kemal Öktem
taraf›ndan ç›kar›lan haber dergisidir.
Ekim 2000 ve Aral›k 2001 tarihleri aras›nda toplam 18 say› yay›mlanarak kapand›. Eşik Kültür Sanat Edebiyat Dergisi: May›s 1992’den itibaren ‹brahim
Berksoy taraf›ndan 24 say› yay›mland›.
Eyvan: Derginin sahibi Dr. Kemal Tekten, Yay›n Yönetmeni ‹brahim Bozb›y›k’t›r. Mart 2008’de ilk say›s› yay›mlanan, kültür, haber, magazin dergisidir.
Filiz*.
Geçit: Fikir, kültür, aktüalite dergisidir.
May›s 1992 tarihinde Sevilay Tunçbilek
taraf›ndan yay›na başland› ve değişik dönemlerde 18 say› ya y›mland›. Aral›k
1993’te yay›n›na ara vermiştir. Genç Nefer: Sahibi ve Yaz› ‹şleri Müdürlüğünü
Oğuzhan Karaburgu yapt›. Fotokopiyle
çoğalt›lan dergi 7 say› devam etti. Gökbayrak: Seyit Tümtürk, Ebubekir Türksoy
taraf›ndan 1999’da yay›mlanmaya başlayan ayl›k fikir, kültür dergisidir. Gülnihâl: Kültür, sanat, edebiyat dergisidir. Sahibi Millî Gençlik Vakf› ad›na Mustafa
Yalç›n yapmaktad›r. Vak›f şubesiyle birlikte yay›n› geçici olarak durduruldu.
Gültepe: Hüseyin Akgül, Nusret Uğurlu
taraf›ndan 1999’da yay›m›na başlayan

Kayseriʼde yayımlanan süreli yayınlardan bazıları

kültür edebiyat dergisidir. Güreş: Hasan
Gürp›nar, Murat Ustaoğlu taraf›ndan
Ocak 2003’te ç›kar›lan spor dergisidir.
Yay›n› devam etmektedir.
Hac›lar Dağc›l›k ve K›ş Sporlar› Dergisi:
Ayda bir yay›mlanan spor dergisidir. Sahibi Mustafa Şapç›, Yaz› ‹şleri Müdürü
Hüseyin Topçu, Genel Yay›n Yönetmeni
M. Afet Şapç›’d›r. 1976 ve Haziran 1979
aras›nda 35 say› yay›mland›ktan sonra
kapand›. Hâkimiyet Sanat*; Hedef.
‹mlas›z: Mustafa ‹bakorkmaz taraf›ndan
iki ayl›k periyotla yay›mlanan edebiyat
dergisidir. May›s 2003-Temmuz 2004
aras›nda toplam 8 say› yay›mlanarak kapand›.
Kardeş Ağ›zlar: Türk lehçe ve şiveleri
dergisidir. Sahibi ve Yaz› ‹şleri Müdürlüğünü Âlim Gerçel, Genel Yay›n Koordinatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Önder Çağ›ran’›n yapt›ğ› dergi May›s 1997’de yay›na
başlad›, 9 say› bas›larak çoğalt›ld›, günümüzde internetten yay›mlanmaktad›r.
Kavram Karmaşa; Kay-Life: Ahmet Eskikök, ‹hsan Erkal taraf›ndan ayl›k yay›mlanan haber ve magazin dergisidir. Yay›n› Haziran 2000’den bu yana devam etmektedir. Kayseri Genç Ses; Kayseri ‹li:
Valilik taraf›ndan 1 Ocak 1966’da ç›kar›ld›. Resmî nitelikli bir dergidir. Yaz› ‹şleri
Müdürü Musa Alt›parmak’t›r. Kayseri
Kültür: Ayl›k kültür, sanat dergisidir.
Mahmut Çağl›göncü taraf›ndan Nisan
1981 tarihinde yay›na başlad›, bu isimle 8
say› devam etti, daha sonra Kültür ve Sanat Dergisi ad›n› alarak 36 say› yay›mland›. Kayseri Lisesi Mecmuas› (1932-1933):
Kayseri Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerince 20 Aral›k 1932 tarihinde ç›kar›ld›.
Ayl›k kültür dergisidir. Yeni harflerle
ç›kt›. Kayseri Lisesi: Kayseri Lisesinin yay›n organ› olarak 10 Kas›m 1962’de ç›kmaya başlad›. Yaz› ‹şleri Müdürü Ergin
Önem’dir. Kayseri Manşet: A. Suphi Öğüt
ve Mustafa Aydoğan taraf›ndan 16 Aral›k
1996’da ç›kmaya başlayan ayl›k spor, magazin, aktüalite dergisidir. Kayseri Sanayi
Odas› Dergisi: Sahipliğini oda başkanlarının yaptığı dergi Ocak 1990’dan beri
yay›mlanmaktad›r. Kayseri Spor: Mustafa Gümüşkaynak taraf›ndan 12 Ağustos
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1967’de ç›kar›ld›. Yaz› ‹şleri Müdürlüğü-

nü Mahmut Sabah yürüttü. 25 Eylül
1967’de kapand›. Kayseri Ticaret Mecmuas› (1954-1954): Kayseri Ticaret Lisesi
Kültür ve Yay›n Kolu taraf›ndan ilk say›s› Ocak 1954 ç›kart›ld›. Ayl›k meslek dergisidir. Kayseri Ticaret Odas› Dergisi: Sahibi H. Ali Kilci, Yaz› ‹şleri Müdürü Murat Yerlikhan’d›r. Genel Yay›n Yönetmenliğini Kadir Karaman’›n yapt›ğ›
ekonomi ve ticaret dergisinin yay›n›
Ocak 2001’den bu yana devam etmektedir. Kayseri Türk Ocağ›: Abdulkadir Yuval› ve Sat›lm›ş Başaran taraf›ndan
2000’de yay›mlanmaya başlanan siyasi
kültür dergisidir. Yay›n› hâlâ davam etmektedir. Kayseri Vizyon: Ahmet Zorlu
ve Zeki Kaynak taraf›ndan ç›kar›lan ayl›k
haber magazin dergisidir. Ocak 2006 tarihinden bu yana yay›n›n› sürdürmektedir. Kayseri’de ‹ş Dünyas›: Sahibi ve Yaz›
‹şleri Müdürlüğünü Baki Sorgun’un yapt›ğ› dergi 1999 y›l›nda üç say› yay›mland›.
Kayseri Yorum, 2007 tarihinde çıkmaya
başladı. Sahibi Osman Çiftçi*, Yazı İşleri
Müdürü Hakan Çiftçi’dir. Aylık yerel
haber dergisidir. Kayseri-Spor: Haftal›k
spor dergisidir. Sahibi Mustafa Gümüşkaynak, Yaz› ‹şleri Müdürü Mahmut Sabah’t›r. 12 Ağustos 1967- Kas›m 1967 tarihleri aras›nda yay›mlanarak kapand›.
Kenet: Halk Eğitim Müdürü Hulusi Yağmur zaman›nda 10 Ocak 1969’da ç›kt›.
Yaz› ‹şleri Müdürü Muin Feyzioğlu’dur.
K›z›l Hilâl*; Kocasinan Belediye Haber
Dergisi; Kurultay: Süleyman S. Yücel ve
Hasan Sami Bolak taraf›ndan ayl›k olarak ç›kar›lan siyasi dergidir. 1973 ve 1975
y›llar› aras›nda ç›kt›. Kutlu Sesleniş: Ayl›k fikir, kültür dergisidir. Sahibi ve Yaz›
‹şleri Müdürü Y›ld›ray Çiçek’tir. Yay›n›na devam etmektedir. Küçük Dergi: Edebiyat dergisidir. Sahibi ve Yaz› ‹şleri müdürlüğünü Muhsin ‹lyas Subaş›’n›n yapt›ğ› dergi, Haziran 1979’da yay›n hayat›na
başlam›ş ve 24 say› yay›mland›. Kültür
Sanat: Mahmut Çağl›göncü ve Hasan
Hüseyin Eroğlu taraf›ndan yay›mlanm›ş
olan sanat dergisidir. Nisan 1981 - Mart
1984 tarihleri aras›nda ayl›k olarak yay›mland›.

Laçin: Bilim, kültür dergisidir. Laçin Ltd.
Şti. ad›na sahipliğini Ahmet Beyaz yapmaktad›r. Lale Beli: Mustafa Navruz ve
Ali R›za Navruz taraf›ndan ç›kar›lan ayl›k
kültür edebiyat dergisinin yay›n›na Mart
2006’da son verildi. Liselim: Gençlik,
ilim, kültür, aktüalite dergisidir. Ayl›k
Hüküm dergisi taraf›ndan bir say› yay›mlanm›şt›r.
Mağaza Dergisi; Mavi Sayfalar Dergisi;
Mavi Sürgün: Ayl›k kültür edebiyat dergisidir. Sahibi ‹. Adil Şahin, Yaz› ‹şleri Müdürü Muzaffer Bulut’tur. Yay›n Yönetmenliğini Hasan Gürp›nar’›n yapt›ğ› dergi Ocak 2006-May›s 2006 tarihleri aras›nda yay›mlan›p kapand›. Millî Mutâbakat: Ekim 1992 tarihinde Dr. Tahir Özakkaş taraf›ndan üç say› yay›mland›. Miraç:
Faz›l Taş, Ahmet K›rm›z›gül ve Ömer
Küçükkurt taraf›ndan yay›mlanan ayl›k
dinî, siyasi, kültür dergisidir. Ocak
1995’te ya y› na baş la m›ş ve Ara l›k
1999’da yay›n›na ara vermiştir.
NEPS: Ayl›k kültür, sanat, edebiyat dergisidir. 15 May›s 1992 tarihinde yay›n›na
başlad› 11 say› sonra kapand›. Nows-art;
Ozanca: Şiir dergisidir. Sahibi ve Yaz› ‹şleri Müdürlüğünü Dr. Sadullah Kutluer
yapt›. Ocak 1976’da yay›n›na başlad› 10
say› ç›kt›.
Öğrenci*; Öncü Edebiyat: Ayl›k kültür, fikir ve sanat dergisi olarak May›s 1995’te
yay›mland›. 1 say› ç›kt›. Özvatan’›n Sesi:
Ayl›k kültür, fikir ve haber dergisi olarak
Ocak 1996 y›l›nda Yaman Erzurum taraf›ndan yay›na başlad›, 5 say› devam etti.
Post-‹mlas›z: ‹mlas›z’dan sonra Mustafa
‹bakorkmaz taraf›ndan yay›mlanan dergi
Kas›m 2004’te ç›kan 1. say›s›ndan sonra
kapand›.
Sahabe; Sel: H. Sami Bolak taraf›ndan ç›kar›lan ayl›k edebiyat dergisidir. Ocak
1984 - May›s 1984 tarihleri aras›nda toplam 5 say› ç›karak kapand›. Seriye: Ayl›k
siyasi, kültürel yorum haber dergisi, Furkan Bas›n Yay›n taraf›ndan ç›kart›ld›. Soyut: H. ‹brahim Bahar taraf›ndan yay›mlanan ayl›k edebiyat dergisidir. May›s
1965 - Eylül 1977 aras›nda uzun bir süre
yay›m land›ktan sonra kapand›. Spor
Kayseri: Sahibi Recep Mamur, Yaz› ‹şleri
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EVLİYA
ÇELEBİ’DEN
Bu şehirde gerçi bütün sanat ehli mevcut
olup, işleri ve sanatları beğenilir ama dağlarında mazısı gayet
çok olduğundan debbağlar keçi derisi tabaklayıp sarı sahtiyan
yaparlar, sanki altun
sarısıdır ki insanın
yüzünün rengi belli
olur. Hatta halk dilinde darbı meseldir ki
“Kayseri Sahtiyanı”
gibi gıcır gıcır öter
derler. Pabucu, mesti
ve içi dârâili (İran’da
dokunan renkli ve kalın kumaş) sarı tabanlı çizmesi yeryüzünde yoktur. Bütün vezirlere hediye gider.
Kaynakça: Günümüz
Türkçesi ile Evliya Çelebi
Seyahatnamesi, C.3, I. kitap
Hzl. Seyit Ali Kahraman
Yücel Dağlı, İstanbul
2006, s. 244-245.
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Müdürü H. Hüseyin Ab›z, Genel Yay›n
Yönetmeni Ferdal Uzundurukan olan
dergi, Nisan 2006’dan bu yana yay›mlanmaktad›r. Sportif: Mükremin, Yavuz
ve Yüksel Y›k›lmaz’lar›n ç›kard›ğ› ayl›k
spor dergisidir. ‹lk say›s› Ağustos
2007’de yay›mlanan dergi hâlâ yay›mlanmaktad›r. Susku: Sanat, edebiyat, siyaset dergisidir. M. Uçar ve Nas›r Kayar taraf›ndan Nisan-May›s 1989 tarihinde yay›n hayat›na başlad› ve 20 say› devam ettikten sonra Haziran-Temmuz 1993’te
kapand›.
Şad›rvan: Mustafa Necati Karaer taraf›ndan 15 Nisan 1949’da yay›mlanan dergidir. Şafak: Sahibi ve Yaz› ‹şleri Müdürü,
Muzaffer Tok’tur. 1 Aral›k 1986’de ç›km›ş
ayl›k dergidir. Yay›n› iki y›l sürdü, 20 say› ç›karak yaklaş›k iki y›l sonra, 1988 de
kapand›. Tekniker: Akşam Tekniker
Okulu Öğrenci Derneği ad›na Uğur Sorguç taraf›ndan ç›kar›ld›. 15 günde bir yay›mlanm›şt›r.
Tol Mimarl›k Sanat Dergisi; Türkçe Dergisi: Mustafa Türkalan ve Mehmet Güney
taraf›ndan yay›mlanan iki ayl›k edebiyat
dergisidir. May›s 2005 - May›s 2006
aras›nda toplam 5 say› ç›karak kapand›.
Türkü: Sanat edebiyat dergisi olarak Alişan Sat›lm›ş taraf›ndan Ağustos-Eylül
1994 tarihinde 2 say› yay›mland›.
Voleybol Dergisi: Âlim Gerçel ve Ali Şen
taraf›ndan ç›kar›lan ayl›k dergidir. Yay›n›
Ocak 2005’ten bu yana devam etmektedir.
Yap› Dekorasyon ve Teknik, Yap›m Dergisi; Yazg›: R›dvan Karabulut taraf›ndan
yay›mlanan ayl›k edebiyat seçkisidir. Şubat 2007’de yay›na başlam›ş olan dergi
hâlâ devam etmektedir. Yedi Harf: Mustafa ‹bakorkmaz ve Mehmet Uçar taraf›ndan yay›mlanan 2 ayl›k edebiyat dergisidir. Ocak 1997 - Ocak 1998 aral›ğ›nda 7
say› yay›mlanarak kapand›. Yeni Erciyes*; Yeniden Diriliş: Âlim Gerçel, Nurkal Kumsuz taraf›ndan yay›mlanan ayl›k
edebiyat dergisidir. 2003’te yay›na başlam›ş olup yay›n› hâlâ devam etmektedir.
Yitik Düşler: M. Sait Türkoğlu taraf›ndan
yay›mlanan ayl›k edebiyat dergisidir. Eylül 1999 - Nisan 2004 tarihleri aras›nda

yay›mland›. Yöre: H. Ali Erdoğan taraf›ndan 1 Ocak 1972 günü ç›kar›lm›ş ayl›k turizm ve kültür dergisidir.
Zamant›*.
Kaynakça: Önder, KBT ve özel arşiv.
MEHMET AYMAN

DERİCİLİK (DEBBAĞ)
Deri terbiyesi işine debagat (sepicilik), bu
işi yapan esnafa ise debbağ denirdi. Ham
derinin terbiyesi birkaç safhada yap›l›rd›.
Önce y›kan›p yabanc› maddelerden temizlenen deriler, k›llar›n›n giderilmesi
için sönmüş kirece yat›r›l›r; alttaki tabakada temizlendikten sonra sepileme yap›l›rd›. Bu safhada en çok kullan›lan
madde palamuttur, ikinci derecede ise
şapt›r. Deriler, aralar›na palamut serpilerek bir y›l kadar havuzlarda bekletilirdi.
Sepilenmiş derilerin üstlerindeki pürüzler giderilip kullan›labilir hâle getirilmesi
için birkaç işleme daha tâbi tutulurdu.
Osmanl› Döneminde olduğu gibi Cumhuriyet Döneminin ilk y›llar›nda da Kayseri, deri işlemesi, debbağl›k mesleği bak›m›ndan Anadolu’nun en yoğun ve dikkat çeken yerlerinden biridir. Bunun
böyle olmas›nda diğer etkenlerin yan›nda bölgenin hayvanc›l›k bak›m›ndan arz
ettiği zenginlik de önemli bir faktör oldu.
Hatta halk aras›nda bugün hâlâ “Tabaklarönü” olarak an›lan, surlar›n hemen d›ş›nda Han Camii* ile Döner Kümbet*
aras›nda bu mesleğe özgü bir çarş› dahi
vard›r. Debbağlar Çarş›’n›n nüvesini, Ahi
Evran’›n* Kayseri’ye yerleşmesi sonras›nda tesis ettiği debbağ atölyesi teşkil etmiştir. Debbağlar Çarş›s›’na ilaveten Kayseri’de bir de Debbağlar Mahallesi oluşmuştur.
Sahtiyan (işlenmiş deri) imali için maz›,
palamut, sumak, şap ve alacehri gerekli
olan malzemelerin baş›nda gelmektedir.
Dericiliğin temel malzemesini palamut
oluşturmakla birlikte sahtiyan imali için
büyük ölçüde bitkisel bir madde olan
maz›ya dayanmaktad›r. Kayseri’de sahtiyan üretimi için gerekli olan maz›; Amid,
Çemişkezek, Palu ve Harput kazalar›ndan temin edilmiştir. Sahtiyan üretimi
için gerekli olan şap ise Karahisar-› Şarki
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(Şebinkarahisar) ve Kudüs Şaphanesi’nden temin edilirdi. Kayseri’ye şap ve maz› getirmek ve bunun ticaretini yapmak
için ruhsat almak gerektiğinden bu maddelerin ticaretini yapan bir tüccar s›n›f›
ortaya ç›km›şt›r. Debbağl›k konusu Kayseri’de oldukça önemli bir sanat olarak
karş›m›za ç›ksa da şehirdeki debbağ esnaf› Marsilya debbağl›k usulüne vâk›f olmad›klar›ndan, imalatlar› ancak sar›, siyah ve k›rm›z› sahtiyanla boz meşinden
ibaret olmuştur. Ancak bununla birlikte
Kayseri, sahtiyan›n, meşin ve sar› sahtiyan›n›n en iyilerinin üretildiği yerlerden birisi olmuştur. Kayseri’de üretilen sahtiyan, genel olarak kiraz vakti Kayseri Derisi’nden, Sivas ve Arapkir derilerinden
olmak üzere kendi içerisinde s›n›flara ayr›lm›şt›r. Gayet temiz ve güzel sahtiyan
imal etmek için daha fazla maz› kullanmak ve emek sarf etmek gerekmiştir. Örneğin iyi derece imal edilen 75 tane sahtiyan için 11 batman maz›ya ihtiyaç duyulmuştur. Kayseri’de imal edilen sahtiyanlar dörtlü ve beşli demetler hâlinde paketlenmiştir. Üretilen sahtiyan›n şehir
halk› ve civar kazalar›n›n ihtiyac› d›ş›nda
kalanlar›, sahtiyan sahipleri taraf›ndan
sahtiyan tüccarlar›na sat›lm›şt›r. Onlar da
sat›n ald›klar› sahtiyanlar› başkentte “semen-i misli ve k›ymet-i adliyle”, yani rayiç bedelle dikici esnaf›na satm›şlard›r.
Kayseri’den ihraç olunan maddelerin baş›nda koyun, keçi, oğlak, kuzu, manda ve
s›ğ›r derisiyle, işlenmiş kürk, av derisi,
meşin, sahtiyan ve bağ›rsak yer almaktayd›. Sahtiyan tüccarlar›n›n sat›n ald›klar›
sahtiyanlar› sadece ‹stanbul’a rayiç fiyatla
göndermek zorundayd›lar. Çünkü bu konuda ç›kart›lm›ş bir nizamname vard›. ‹stanbul’a sevk edilen sahtiyanlar daha çok
ayakkab› yap›m›nda kullan›lm›ş ve ‹stanbul halk›n›n ayakkab› temin etme konusunda s›k›nt› çekmeleri istenmemiştir.
Dolay›s›yla sat›ş konusunda böyle bir s›n›rlama getirilmesi kaç›n›lmaz olmuştur.
Kaynakça: ‹hsanoğlu (ed.), Osmanl› Devleti, s.
635-636; Mehmet Metin Hülagü, “Kayseri’de

Sahtiyan Üretimi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Güz 2002), S. 13, s.
1-18.
YAYIN KURULU
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XX. Asrın başında deri işleyen debbağ esnafı (Müderrisoğlu, Yoksulların Zaferi)

DERVİŞ OSMAN
Mutasavv›f, âlim ve şair (Kayseri, ? - ‹stanbul, 1684). Doğum tarihi bilinmiyor. Gülşenî Tarikat›’ndand›r. 1634’te Üsküdar’da
Abaza Şeyhi Seyyid Abdürrahim Efendi’ye*, şeyhi ölünce Şeyh Abdülahad Nûrî
Efendi’ye bağland›. Daha sonra ilmiye yolunu seçerek Bostanzade Yahya Efendi’nin
yard›mc›s› oldu. Şeyh Şemsî Paşa Tekkesi’nde şeyh ve cuma vaizi, ard›ndan Tercüman Yunus Tekkesi şeyhi olarak tasavvufi
çal›şmalar yapt›. ‹limde belli dereceleri
geçtikten sonra Kayseri’de Sahabiye Medresesinde müderris olarak görevlendirildi.
Bir müddet sonra tekrar tasavvufa yönelerek ‹stanbul’a döndü ve Üsküdar’da Şemseddin Paşa Camii’nde vaizlik ve tekkesinde şeyhlik yapt›. Kabri ‹stanbul’dad›r.
Derviş Osman, dinî şiirleriyle şöhret kazand›. Zaman›nda, şairliği ve dolay›s›yla
şiirleri övüldü. Şiirleri “‹lâhiyât-› Dervîş
Osmân” ismiyle kaydedildi.
Ziyâlar virdi nûrıyla dil ü câna seher zikri
Safâlar bahş idüp vasl itdi Sübhân’a
seher zikri
Seherde bülbül-i şûrîdeveş efgâna
başlatdı
Gönül mülkini döndürdi gülistâna
seher zikri
İrişdi bir haber ilhâm-ı Mevlâ’dan
dil ü câna
Ki vâkıf eyledi esrâr-ı sultâna seher zikri
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Giceler subha dek zâr it gözün yaşın
revân eyle
Dilersen döndüre derdüni dermâna
seher zikri
Hudâ hakkı benüm ömrüm ki bir özge
safâdur bu
Sebebdür râh-ı tahkîk içre irfâna seher
zikri
Bihamdillah halâs idüp anâsır
bend ü bağından
Müyesser kıldı vuslat Derviş Osmân’a
seher zikri
Kaynakça: Köksal, KDŞ, s. 76-81.
ATABEY KILIÇ

DEV ALİ TÜRBESİ
Yukar› Develi’de Dev Ali Mahallesi’nde
bulunmaktad›r. Dev Ali Türbesi’nin kitabesindeki tarih k›sm› kesin olarak okunamad›ğ›ndan, yap› hakk›nda herhangi bir
tarih vermek imkâns›zd›r.
Türbenin mescit k›sm›na giriş kap›s›n›n
söveleri üzerinde bulunan tek sat›rl›k Selçuklu sülüsüyle yaz›lm›ş taş kitabesi tahrip olduğundan tamamen okunamamaktad›r. Türbe sekizgen gövde üzerinde
yükselen çift cidarl› sekiz sat›hl› piramidal bir külahla örtülmüş olup tamamen
kesme taştan inşa edilmiştir. Türbe; cenazelik, mescit ve piramidal külah bö-

Dev Ali Türbesi planı
(S. Topçu)

Dev Ali Türbesi (S. Topçu)

lümlerinden oluşmaktad›r. Cenazelik bölümünün üzeri beşik tonoz, mescit k›sm›n›n üzeri ise çift cidarl› olarak içeriden
kubbe, d›şar›dan piramidal bir külahla
örtülüdür.
Türbenin sekizgen gövdesi oldukça sade
bir şekilde inşa edilmiştir. Gövdenin güney, kuzey, doğu ve bat› duvarlar› üzerine
birer adet mazgal pencere ve sekizgenin
diğer cephelerinin alt k›s›mlar› üzerine
de cenazelik k›sm›n› ayd›nlatan dört adet
mazgal pencere aç›lm›şt›r. Türbe cephesinde sadece külah sat›hlar›n›n köşeleri
üzerinde z›hl› bezemeler bulunmaktad›r.
Türbenin mescit k›sm›na bat› kenar›na
aç›lan, yerden 1,63 m yükseklikteki düz
lentolu bir kap›dan girilmektedir. Giriş
kap›s›n›n üstünde yer alan mazgal pencerenin alt lentosu üzerine bir rozet yerleştirilmiştir. Kap›n›n lentosunda ve sövelerinde Selçuklu sülüsüyle Arapça olarak
yaz›lm›ş tek sat›rl›k inşa kitabesi yer almaktad›r. Fakat kitabe büyük oranda
tahrip olduğundan tam olarak okunamamaktad›r.
Kap›dan geçildikten sonra sekiz köşeli
mescit k›sm›na girilir. Sekizgenin kenar
uzunluklar› 2,35-2,48 m aras›nda değişmek te dir. Se kiz gen du var la r›n üze ri
kubbeyle örtülmüştür. Kubbeye, köşelerde yer alan yuvarlak tromplarla geçilmektedir. Mescit, sekizgen gövdenin doğu, bat›, kuzey ve güneyine aç›lan dört
mazgal pencereyle ayd›nlat›lmaktad›r.
Mescit k›sm›n›n güney duvar›nda oldukça sade bir tarzda yap›lm›ş olan mihrap
nişi yer almaktad›r. Günümüzde mescit
k›sm›n›n duvarlar›, yerden 0,98 m yüksekliğe kadar ahşap lambrilerle kaplanm›şt›r.
Cenazelik bölümüne türbenin kuzey
cephesi üzerinde bulunan ve zeminden
bir basamak aşağ›da olan dikdörtgen bir
kap›dan girilmektedir. Cenazelik k›sm›
3,77 x 4,38 m ölçülerinde olup üzeri beşik tonozla örtülüdür. Duvarlar›n üzeri
günümüzde s›vanm›ş, beşik tonozun
kesme taş örgülü kaburgas› s›vanmam›şt›r. Cenazelik k›sm›, bat› ve doğu köşelerinin kuzey ve güney uçlar›na aç›lan eğik
dört mazgal pencereyle ayd›nlat›lmakta-
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d›r. Zemin taş döşemeli olup zeminin
ortas›nda ahşap bir sanduka yer almaktad›r.
Türbenin mescit k›sm›na girişi sağlayan
kap›n›n söveleri üzerinde yer alan sülüs
hatla yaz›lm›ş yaz› kuşağ› ve külah sat›hlar› üzerinde bulunan z›hlardan başka,
yap›da herhangi bir bezemeye rastlanmamaktad›r.
Türbe üzerinde çal›şma yapan birçok sanat tarihçisi, yap›y› XIII. yüzy›l›n son çeyreğine tarihlendirmektedir. Fakat bölgede ayn› dönemlerde inşa edilmiş H›z›r ‹lyas (1252) ve Seyyid Şerif (1295-96) türbeleri bulunmaktad›r. Bu türbeler gerek
mimari plan gerekse tezyinatlar› aç›s›ndan Dev Ali Türbesi’nden daha farkl› bir
tarzda inşa edilmişlerdir. Dev Ali Türbesi ise daha çok, ilk dönem Türk Anadolu’sunda inşa edilen tipik Selçuklu mezar
yap›lar›n› and›rmaktad›r. Dev Ali Türbesi, Kayseri’deki Hasbek (1184-85) ve Sahabiye Mahallesi’ndeki II numaral› (XII.
yüzy›l sonlar›) Selçuklu Emîr türbeleriyle
mumyal›k kat›nda bulunan tonozun köşelerindeki dört adet eğik mazgal pencere, ›ş›kl›k, üst kat girişi, kitabenin kap›
üzerinde mermere değil de kap› sövelerine yaz›lm›ş olmas› ve külah sat›hlar›ndaki z›hl› bezemelerle benzeşmektedir. Ayn› zamanda Dev Ali Türbesi cephe düzenlemesi bak›m›ndan da Kayseri Han
Camii Kümbeti (1188-1189)’yle büyük bir
benzerlik göstermektedir. Bu benzerliklerden dolay› Dev Ali Türbesi’nin XII.
yüzy›l sonlar› ile XIII. yüzy›l başlar›nda
inşa edilmiş olabileceği kuvvetle muhtemeldir.
Kay nakça: Hakk› Önkal, “Develi Türbelerinin
Sanat ve Kültür Tarihimizdeki Yeri”, Develi , s.
226-227; Hakk› Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara 1996, s. 168; Kerim Türkmen,
“Develi Tarihine Iş›k Tutacak Kitabeler”, Develi, s. 223; Kerim Türkmen, “Develi’deki Selçuklu Dönemi Kitabeleri”, Sanatsal Mozaik dergisi,
‹stanbul 2000, s. 70-71; Mehmet Çay›rdağ,
“Kayseri’de Selçuklu Döneminde ‹nşa Edilen
Tekgöz Köprüsü ve Dev Ali Türbesi’nin Kitabeleri”, Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Armağan›
(Sanat Yaz›lar›), Kayseri 2001, s. 169-171; Orhan Cezmi Tüncer, Anadolu Kümbetleri Selçuklu Dönemi, Ankara 1986, I. 140; Topçu,
DTE, s. 70-73; Y›ld›ray Özbek, “Develi’de Türk

Mimarl›k Eserleri”, Sanatsal Mozaik dergisi, ‹stanbul 2000, s. 57.
SULTAN TOPÇU

DEVE TAŞI (CEMAL TAŞI)
Esentepe Mahallesi içinde kalm›ş bir
semt. Bu semt ismini burada bulunan ve
halk›n deveye benzettiği bir kaya parças›ndan alm›şt›r. Burada yap›lan imar
düzenlemesi nedeniyle kayanın yeri biraz
değişmiştir.
Cemal Taş isminden XIII. yüzy›l›n ikinci
yar›s›nda Selçuklular zaman›ndan bahis
bulunmaktad›r. 1276 y›l›nda Kayseri’de
işgalci Moğollara karş› isyan eden ve M›s›r Memluklu Sultan› Baybars’› Anadolu’ya davet eden Hatiroğlu Şerefeddin*,
Kayseri Merkezi’nde bir k›s›m emîrlerle
savunmada bulunan Selçuklu Sultan› III.
Keyhüsrev’i, Baybars lehine saltanattan
vazgeçmeye ve kendine teslime zorlad›.
Ordusunu Meşhed Ovas›’nda (Keykubad
Dağ› ile Erkilet aras›ndaki ova) toplayan
Şerefeddin, kardeşi Ziyaeddin’i, sultan›
teslim almak için şehre yollad›. Hatiroğullar›na karş› konamayacağ› karar›na varan
devlet ricali nihayet sultan› haz›rlay›p şehirden ç›kard›lar. Cemal Taş› (Deve Taş›)
mevkiinde bekleyen Hatiroğlu’na sultan›
teslim ettiler. Küçük yaştaki sultan› yer
öpüp selamlayan Hatiroğlu, Kayseri halk›na Baybars’›n egemenliğini tan›m›ş olduğunu ilan etti.
Kaynakça: Nejat Kaymaz, Pervane Muinüddin
Süleyman, Ankara 1970, s. 150-151.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

Deve Taşı (Cemal Taşı) (H. Erkiletlioğlu)
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DEVECİ ÇEŞMESİ
Çeşme, Deliktaş Mahallesi, Hamam Sokağ›, numara 8’deki Deveci Hamam›’n›n
yaklaş›k 4 m kuzeyinde bulunmaktad›r.
Çeşmeyi kesin olarak tarihlendirecek
hiçbir kitabe ya da yaz›l› belge mevcut
değildir. Ancak, eserin güneyinde bulunan ve ayn› adla an›lan hamam vakfiyesine göre, H 1148 (M 1735) yılında inşa edilmiştir. Eserin tamam› düzgün kesme taş
malzemeyle inşa edilmiştir. Hâlen kullan›lan çeşme, kuzey ve bat› yöndeki binalara bitişiktir.
Tek kemerli Develi Çeşmesi’nin yüksekliği 3,65 m, genişliği 3,34 m ve derinliği
de 2,74 m’dir. 1,15 m derinliğindeki çeşme nişinin üzerini örten hafif bas›k profilli yuvarlak kemer, yanlarda kesme taştan örülmüş ayaklar üzerindeki profilli
başl›klara oturmaktad›r. Bu başl›klar
üzerindeki profilli silme kuşağ›, çeşme
nişini ayn› kotta dolaşmaktad›r. Profilli
başl›klar›n üzerinden başlayan kenar silmeleri saçak k›sm›nda da devam etmektedir. Saçak k›sm›n›n hemen alt›nda bulunan ve cepheden öne doğru ç›k›nt› yapan üçgen kesitli bir silme kuşağ› da dikkat çekicidir. Günümüzde çeşmenin nişinin duvar›nda bulunan iki delikli ayna
taş› iptal edilerek bunun hemen üzerine
bağlanan tek musluktan su akmaktad›r.
Ayna taş›n›n her iki yan›na simetrik ola-

Deveci Çeşmesi planı
(M. Denktaş)

Deveci Çeşmesi (M. Denktaş)

rak yerleştirilen sekiler orijinaldir. Çeşme nişinin duvar›n›n üst k›sm›nda bulunmas› gereken inşa kitabesi sökülerek yeri
ayn› ölçüdeki başka bir taşla doldurulmuştur. Çeşmenin tamam› pembeye yak›n bir renkle badana edilmiştir. Sade
olan çeşmede, süsleme olarak kemer, kenar ve saçak k›sm›yla başl›klar üzerindeki silmelerden söz edilebilir.
Bu hamam›n en önemli özelliklerinden
birisi de yap›ld›ğ› dönemdeki su kaynağ›n›n günümüzde de kullan›l›yor olmas›d›r. Çeşme de hâlen bu su kaynağ›ndan
gelen suyla beslenmektedir. Elimizdeki
vakfiyeye göre hamam 1735 y›l›nda inşa
edilmiştir. Kanaatimize göre çeşme de
ayn› su kaynağ›ndan beslendiği için ya
hamamla birlikte ya da hamamdan hemen sonra inşa edilmiş olmal›d›r. Ayr›ca
Kayseri’deki çeşmelerin yuvarlak kemerli olarak yap›lmas›na da XVIII. yüzy›l›n
başlar›ndan itibaren rastlanmaktad›r. Bu
bilgiler ›ş›ğ›nda muhtemelen Deveci Çeşmesi’nin 1735 tarihinden hemen sonra
inşa edilmiş olabileceği ileri sürülebilir.
Kaynakça: Denktaş, Su Yap›lar›, s. 80-81.
MUSTAFA DENKTAŞ

DEVECİ HAMAMI
Deliktaş Mahallesi, Hamam Sokağ› üzerinde bulunan eser, günümüzde kullan›lmamak tad›r. Hamam›n inşa kitabesi
mevcut değildir. Ancak, VGM Arşivi’nde
eserin H 1148 (M 1730) tarihli vakfiyesi
bulunmaktad›r. Bu bilgi ›ş›ğ›nda hamam›n 1730 y›l›ndan hemen önce inşa edilmiş olabileceği ileri sürülebilir.
Kuzey-güney doğrultuda inşa edilen çifte
hamam›n erkekler k›sm› eyvans›z ve tek
halvetlidir. Kad›nlar k›sm›, plan olarak
üç eyvanl› tek halvet hücrelidir. Erkekler
k›sm› kuzeyden güneye doğru soyunmal›k, soğukluk, tuvaletler ve tek halvetten
oluşurken; kad›nlar k›sm› ise güneyden
kuzeye doğru soyunmal›k, soğukluk, s›cakl›k, su deposu ve külhandan oluşmaktad›r. Erkekler k›sm› soyunmal›ğ›n›n üzeri betonarme, soğukluk ve tuvaletlerin
üzeri tonoz, halvetin üzeri ise kubbeyle
örtülüdür. Kad›nlar k›sm› soyunmal›ğ›,
aynal› tonoz ve düz damla, soğukluğu ve
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eyvanlar› aynal› tonozla, soğukluğun girişindeki mekân, s›cakl›k ve halvetin üzeri
kubbeyle, tuvaletin üzeriyse düz damla
örtülüdür. Üst örtüde sadece kubbeler
fark edilebilmektedir. Diğer bölümler
toprağa gömülü vaziyettedir. Hamamda
inşa malzemesi olarak kaba yonu ve moloz taş, kap› ve pencere söveleriyle kemerlerde kesme taş kullan›lm›şt›r.
Erkekler bölümü soyunmal›ğ›na doğu
cephenin kuzey ucuna aç›lan Bursa kemerli kap›dan girilmektedir. Doğu-bat›
yönünde dikdörtgen bir mekân olan soyunmal›ğ›n üzeri betonarmeyle örtülüdür. Soyunmal›k bölümünün ayd›nlat›lmas›, kuzey ve doğu cephelere aç›lan ikişer adet düz lentolu dikdörtgen pencerelerle sağlanm›şt›r. Soyunmal›ğ›n bat›
cephesi boyunca uzanan teras kata, güney yöndeki duvara bitişik yap›lan sekiz
basamakl› bir merdivenle ç›k›lmaktad›r.
Teras katta alt› adet soyunma kabini yer
al›r. Soyunma bölümünün güneydoğu
köşesinde yer alan 3,00 x 2,60 m ölçülerindeki sahnl›ğa bir basamakl› merdivenle inilmektedir.
Bu sahnl›ğ›n güney cephesine aç›lan düz
lentolu kap›dan hamam›n soğukluğuna
girilir. Yamuk bir plan gösteren soğukluk
bölümü 2,80 x 7,15 x 8,10 x 4,50 m ölçülerinde olup bu bölümün üst örtüsü, iki
sivri kemerle taş›nan doğu-bat› yönündeki sivri tonozla örtülüdür. Bu bölümün
ayd›nlat›lmas›, tonozun üzerine aç›lan
toplam 15 adet ›ş›k gözüyle sağlanm›şt›r.
Kap› aç›kl›klar› hariç bütün cepheler,
0,10 m yükseklik ve 0,50 m genişlikteki
sekilerle çevrilidir. Bu sekiler üzerinde
yedi adet kurna bulunmaktad›r. Doğu
cephede bulunan üç adet kurna hariç diğer kurnalar›n tamam› zemine gömülmüş durumdad›r. Yak›n bir tarihte mozaikten yap›lan kurnalar›n hiçbirisinin
önünde ayna taş› yoktur. Soğukluğun güneydoğu köşesine aç›lan düz lentolu kap›dan 1,30 x 2,50 x 2,80 m ölçülerindeki
yamuk planl› koridora girilir. Bu koridorun güneydoğu köşesine aç›lan kap›dan
da tuvalet ve t›raşl›k birimlerinin bulunduğu bölümlere geçilir. Bu bölümün üzeri sivri bir kemerin taş›d›ğ› sivri tonozla
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örtülü olup tonozun tepesine aç›lan yuvarlak formlu üç adet ›ş›k gözüyle ayd›nlat›lm›şt›r. Bu mekân›n doğu cephesinde
bulunan iki küçük mekân tuvalet, güney
cephesinde bulunan bir adet mekân da
t›raşl›k olarak kullan›lmaktad›r.
Halvete, soğukluğun bat› duvar›na aç›lan
kap›dan girilir. Halvetin üzeri kubbeyle
örtülmüş olup kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanm›şt›r. Kubbenin tepesine
aç›lan üç adet yuvarlak formlu ›ş›k gözüyle halvetin içerisi ayd›nlat›lm›şt›r. Kuzey duvar›na aç›lan 0,70 m genişliğindeki aç›kl›kla su deposu irtibatland›r›lm›şt›r. Halvetin bat› cephesindeki kemerin
içerisi, mekân›n genişletilmesi amac›yla
0,30 m derinliğinde boşalt›lm›şt›r. Halvetin güney ve doğu cephelerinde birer
adet niş bulunmaktad›r. Güneybat› cephesindeki girinti, niş olmay›p orijinalinde
kad›nlar k›sm›na aç›lan kap›d›r. Bu kap›
daha sonra hamamda yap›lan değişiklikler s›ras›nda doldurularak kapat›lm›şt›r.
Halvetin giriş cephesi hariç tüm cepheleri 0,07 m yükseklik ve 0,40-0,50 m genişliğindeki sekilerle çevrilidir. Kuzey ve
bat› yöndeki sekiler üzerinde zemine gömülü vaziyette birer adet kurna bulunmaktad›r.
Kad›nlar k›sm› soyunmal›ğ›na, doğu cephenin güney ucuna yerleştirilen ön avlunun bat› cephesine aç›lan bas›k kemerli
kap›dan girilir. Basit bir silme kuşağ›yla
çerçeve içerisine al›nan kap›n›n kemeri
üzerindeki pano içerisinde şemseye benzetilen bitkisel bir tezyinat görülmektedir. Doğu-bat› yönünde dikdörtgen bir
mekân olan soyunmal›ğ›n üzeri, giriş k›sm›nda düz dam, orta ve bat› yönde ise iki
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takviye kemerin taş›d›ğ› aynal› tonozla
örtülüdür. Orijinalinde giriş k›sm›n›n
üzeri de tonozla örtülüyken bilinmeyen
bir tarihte y›k›ld›ğ›ndan yap›lan onar›mlarda bu aç›kl›ğ›n üzeri ahşap hat›llarla
takviye edilmiş ve üzeri toprakla örtülmüştür. Bat› yöndeki aynal› tonoz da
1993 y›l› May›s ay›nda y›k›lm›şt›r. Soyunmal›k ortadaki aynal› tonozun tepesine
aç›lan kare formlu bir pencereyle doğu
ve bat› cephelere aç›lan yanlar› şevli birer
adet dikdörtgen pencereyle ayd›nlat›lmaktad›r. Bu bölümün doğu ve güney
duvar›nda ikişer, kuzey duvar› önünde de
bir adet niş bulunmaktad›r. Bu nişler
1,00-120 m genişliğinde, 0,35-0,40 m
derinliğinde olup üzerleri kaş kemerlidir.
Soyunmal›ğ›n güney cephesinin tamam›yla güneydoğu ve güneybat› köşelerinde k›smen devam eden sekiler 0,57 m
yükseklik, 1,40-1,50 m genişliğindedir.
Yine bu bölümün kuzeydoğu köşesinden
başlayan ve soğukluk mekân›na girişi
sağlayan kap›ya kadar devam eden seki
de 0,40 m yükseklikte, 2,00 m genişliğindedir. Bat› cephesinden hafif kuzeye
doğru kayd›r›lan kap›dan hamam›n tuvaletlerinin bulunduğu bölüme girilir. Üzeri düz dam olan bu bölümün kuzey duvar›na bitişik üç adet tuvalet bulunmaktad›r.
Soğukluk bölümüne, soyunmal›ğ›n kuzey cephesinin ortas›na aç›lan bas›k kemerli kap›dan girilmektedir. Bu kap›n›n
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çevresi de basit bir silme kuşağ›yla hareketlendirilmiştir. Doğu-bat› yö nünde
dikdörtgen bir mekân olan soyunmal›k
k›sm›, üç takviye kemerle üst örtüde dört
k›sma ayr›lm›şt›r. Giriş kap›s› önündeki
mekân›n üzeri kubbeyle; doğusundaki
bir bölümle, bat›s›ndaki iki bölümün
üzerleri aynal› tonozla örtülmüştür. Kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanm›şt›r.
Soğukluk mekân›, kubbenin tepesine aç›lan dört, doğudaki aynal› tonozun üzerine aç›lan dört ve bat› yöndeki aynal› tonozla örtülü iki bölümün üzerine aç›lan
dokuz adet olmak üzere toplam 17 adet
yuvarlak formlu ›ş›k gözüyle ayd›nlat›lm›şt›r. Iş›k gözlerinin d›ş›nda doğu ve bat› cephelerindeki duvarlar›n üst k›sm›na
aç›lan y›rtmaç pencereler de soğukluğun
ayd›nlat›lmas›na katk› sağlam›şt›r. Soğukluğun güneybat› köşesinde 2,30 m
genişliğinde, 0,30 m derinliğinde büyükçe bir niş bulunmaktad›r. Kap› aç›kl›klar› hariç bütün cepheler 0,73 m yükseklikte, 0,88 m genişlikteki sekilerle çevrilidir.
Bu sekiler üzerine oturmak için seyyar
divanlar konulmuştur. Bu mekân içerisinde kurna yoktur.
S›cakl›k bölümüne, soğukluğun kuzey
duvar›n›n ortas›na aç›lan bas›k kemerli
kap›dan girilmektedir. Üç eyvanl› ve tek
halvet hücreli s›cakl›ğ›n merkezini örten
kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanm›şt›r. Eyvanlar›n üzeri aynal› tonozlarla örtülmüştür. S›cakl›ğ›n ayd›nlat›lmas›, kubbenin tepesine aç›lan 11 adet, eyvanlar›n
üzerini örten aynal› tonozlar›n s›rt›na
aç›lan üçer adet olmak üzere toplam 20
adet yuvarlak formlu ›ş›k gözüyle sağlanm›şt›r. Merkezî kubbenin tam alt›nda
0,40 m yüksekliğindeki göbek taş› bulunmaktad›r. S›cakl›ğ›n kuzeyindeki eyvan›n kuzey duvar› üzerindeki 0,80 m
genişliğindeki aç›kl›kla su deposu irtibatland›r›lm›şt›r. Bat› yöndeki eyvan›n güneydoğu köşesinde 1,50 m genişliğinde,
0,30 m derinliğinde niş bulunmaktad›r.
Hiçbir eyvanda y›kanma sekileri yoktur.
Eyvanlar›n her cephesine bir adet kurna
konulmuştur. Bu kurnalar›n ayna taşlar›
mevcut değildir. Kuzeybat› köşede bulunan halvete sivri kemerli köşe kap›s›ndan
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girilir. Halvetin üzeri kubbeyle örtülü
olup kubbeye geçiş köşelerde pandantiflerle sağlanm›şt›r. Bu bölümün ayd›nlat›lmas› kubbenin tepesine aç›lan beş adet
yuvarlak formlu ›ş›k gözüyle sağlanm›şt›r. Halvetin güney ve doğu duvarlar› üzerinde 1,08 m genişliğinde, 0,28 m derinliğinde birer adet niş bulunmaktad›r. Bu
halvetin içerisinde de y›kanma sekileri
yoktur. Doğu ve güney cephelerinde birer adet kurna bulunmakta olup ayna taşlar› yoktur. S›cakl›kta bulunan bütün mekânlar›n duvarlar› ve üst örtüyü oluşturan örtü elemanlar›n›n içleri betonla s›vanm›ş ve kireçle badana edilmiştir.
S›cakl›ğ›n kuzey cephesi boyunca uzanan
su deposu 9,80 x 1,96 m ölçülerinde
olup üzeri muhtemelen sivri ya da beşik
tonozla örtülmüş olmal›d›r. Su deposunun kuzeyinde yer alan külhan 3,00 x
2,98 m ölçülerinde olup üzeri düz damd›r. Külhan›n güney cephesindeki ocak
ağz› 1,90 m genişliğindedir.
Deveci Hamam›’n›n orijinal plan›nda
küçük değişiklikler yap›lm›ş olup plan
ana esaslar› itibar›yla okunabilmektedir.
Restitüsyon plan›ndan da anlaş›lacağ›
üzere, ilk inşas›nda tek hamam olarak yap›lan eser daha sonra muhtemelen XIX.
yüzy›l›n ortalar›nda yap›lan ilavelerle çifte hamama dönüştürülmüştür. Hamam
orijinalinde üç eyvanl›, iki köşe halvetli
bir plana sahipti. S›cakl›ğ›n kuzeydoğu
köşesindeki halvetin s›cakl›ğa bakan kap›s›n›n doldurularak iptal edildiği, plandan, duvar örgüsünden ve iptal edilen kap› aç›kl›ğ›n›n tamamen doldurulmay›p
bir niş olarak b›rak›lm›ş olmas›ndan anlaş›lmaktad›r. Buna ilave olarak, bu halvette kullan›lan pis suyun iptal edilen kap›n›n alt›ndan geçerek kad›nlar k›sm› s›cakl›ğ›na akmas›yla, bu halvetin kuzeybat› simetriğinde bulunan diğer halvetle ayn› ölçülerde olmas› da eklenebilir. Yukar›da anlat›lan bilgilere dayanarak, hâlen
erkekler bölümünün halveti olarak kullan›lan mekân›n, hamam›n ilk inşas› s›ras›nda tasarlanan ve yap›lan üç eyvanl› s›cakl›k bölümünün iki köşe halvet hücrelerinden biri olduğu ileri sürülebilir.
Muhtemelen XIX. yüzy›l›n ortalar›nda

yap›lan onar›mlar s›ras›nda, hamam›n
kuzeydoğu köşesinde bulunan ve hâlen
erkekler k›sm› olarak kullan›lan soyunmal›k, soğukluk ve tuvaletler esere eklenmiştir. Bu ilaveler s›ras›nda s›cakl›ğ›n kuzeydoğu köşesinde yer alan halvete giriş
kap›s› doldurularak iptal edilmiş, bat›
cephesine aç›lan kap›yla da sonradan eklenen bölümlerin irtibat› sağlanm›şt›r.
Hâlen erkekler k›sm› soğukluğu olarak
kullan›lan bu mekân›n fonksiyonu da tart›şmal›d›r. Çünkü soğukluk olduğunu
söylediğimiz bu bölüm ayn› zamanda s›cakl›k olarak da kullan›lmaktad›r. Bu
fonksiyon karmaşas› da hamamda sonradan yap›lan ilavelerden kaynaklanmaktad›r.
Kaynakça: Denktaş, Su Yap›lar›, s. 199-203; Vak›flar Genel Müdürlüğü Arşivi H1148 / M 1730
Tarihli Vakfiye, 19. Defter, s. 240, s›ra 22.
MUSTAFA DENKTAŞ

DEVECİ, HÜSEYİN
Öğretim üyesi, veteriner hekim (Hac›lar,
1946–). F›rat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dal› Başkan›d›r. Hac›lar ‹lkokulunu (1961), Hac›lar Ortaokulunu
(1964) ve Kayseri Lisesini bitirdi (1967).
Yüksek lisans›n› Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yapt› (1973). Doktoras›n› F›rat Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tamamlad› (1978). F›rat Üniversitesi Veteriner Fakültesinde doçent (1983)
ve profesör oldu (1989). Rektör Yard›mc›l›ğ› (1992-2000), Sat›n Alma Komisyon Başkanl›ğ› (1993-2000) ve Bölüm
Başkanl›ğ› (1999-2005) gibi idari görevlerde bulundu.
Eserleri: Ortak kitaplarda bilimsel yaz›lar› vard›r.
YAYIN KURULU

DEVELİ
Erciyes Dağ›’n›n 6 km güneyinde kurulmuş olan eski bir yerleşim merkezidir.
Yüz ölçümü 1903 km2 olup deniz seviyesinden yüksekliği 1150 m’dir. Develi ad›:
Osmanl› Devleti’nin resmî kay›tlar›nda
Develü, Develi ve Devellü şekillerinde
yaz›lm›şt›r. En yayg›n kullan›m› Develü
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Develi - havadan genel görünüm (Alparslan)

olup Devellü kullan›m›na oldukça az
rastlanmaktad›r. Develi’nin Türk hâkimiyeti öncesi tarihi, Eski Bronz Çağ›na
(MÖ 2500-2000) kadar gitmektedir.
Bölgeye hâkim olan Hitit* ve Frigler* Döneminde, Develi’ye ne ad verildiği bilinmemektedir. MÖ 546’dan itibaren Pers
hâkimiyetiyle birlikte Orta Anadolu’ya
Kapadokya ad› verilmiştir. Kapadokya
s›n›rlar› içinde kalan Develi, bu dönemde Gabdanya (Gabadania) olarak adland›r›lm›şt›r. Bizans hâkimiyeti sonuna kadar bu adla an›lan bölgenin Türk hâkimiyetiyle Develü ad›yla an›lmaya başland›ğ›n› görüyoruz. Türklerin Anadolu’yu fethettikten sonra yerleştikleri bölgelere yer
ad› vermede boy, oymak ve şah›s adlar›ndan yararland›klar› bilinmektedir. Bölgeye Develi ad›n›n verilmesinin sebebi bu
anlay›ş ve gelenekte yatar. XI. yüzy›lda
Develi’ye gelen Yörük-Türkmen zümresinden Develüoğullar› buraya kendi adlar›n› vermişlerdir. Develi’nin tarihi ilk çağa kadar uzan›r. Develi’ye bağl› olan
Fraktin Köyü ve çevresinde yap›lan arkeolojik kaz›lar sonucunda elde edilen bulgular, bölgenin Hitit ve Frigler Döneminde önemli bir merkez olduğunu ortaya
koymuştur. Develi ve çevresi, Kaniş ve
Mezopotamya’y› birbirine bağlayan yollar üzerinde bulunduğu için Asur Ticaret

Kolonileri* Devrinde Anadolu, Suriye ve
Mezopotamya ilişkileri bak›m›ndan oldukça faal durumdayd›. Develi, Hitit ve
Frig hâkimiyetlerinden sonra MÖ
330’da başlay›p MS 17’de sona eren Kapadokya Krall›ğ›’ndan sonra Roma, arkas›ndan da Bizans hâkimiyetinde kald›.
VII. yüzy›la gelindiğinde ‹slam ordular›
Kayseri ve çevresine kadar ilerlediler.
VIII ve IX. yüzy›llarda Kayseri, ‹slam ordular› taraf›ndan kuşat›l›p vergiye bağland›. Büyük ihtimalle Develi de bu gelişmeler s›ras›nda Kayseri’yle birlikte ‹slam
ordular› taraf›ndan zapt edildi. Bizans
kumandan› Phokas’›n 963’te Abbasilere
karş› kazand›ğ› zafer sonucunda Kayseri
ve çevresi tekrar Bizans’›n eline geçti.
Büyük Selçuklu Devleti kurulduktan sonra Türkmenler, Anadolu yönünde ak›nlar
yaparak doğuda F›rat Havzas›’ndan Orta
Anadolu’da K›z›l›rmak-Yeşil›rmak havzalar›nda fetih hareketlerine giriştiler.
Orta Anadolu’ya yay›lan Türkmenler,
1067’de K› z› l›r mak Va di si’ni ta kip le
Kayseri’yi fethettiler.
1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Sultan
Alparslan’›n emriyle Selçuklu komutanlar› Anadolu’daki fetih hareketlerine devam ettiler. Bu komutanlardan biri olan
Danişmend Gazi, zaferden sonra kendisine ikta olarak verilen Sivas’› zapt etti.
Daha sonra Amasya, Tokat, Niksar, Çorum, Elbistan, Kayseri ve Develi’yi kendi
topraklar›na katt›. Böylece Danişmend
Gazi’nin yapm›ş olduğu bu fetih hareketleri neticesinde Develi, Türk hâkimiyetine geçmiş oldu (1071).
Develi daha sonra s›ras›yla Anadolu Selçuklu, Eratna ve Kad› Burhaneddin Ahmed Devleti s›n›rlar› içinde kald›. Bilhassa Anadolu Selçuklu Sultan› II. ‹zzeddin
Keykâvus ile kardeşi IV. Rükneddin K›l›çarslan aras›ndaki taht mücadelesinde
Develi Subaş›s› önemli bir rol oynad›.
Develi, Beylikler Döneminde Dulkadiroğullar›* ve Karamanoğullar› aras›nda s›k
s›k el değiştirdi.
Fatih Sultan Mehmed Döneminde bu
mücadeleye Osmanl› Devleti de kat›ld›.
1468’de Fatih, 1474’te de Gedikli Ahmed
Paşa taraf›ndan yap›lan iki sefer sonu-
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cunda Karamanoğlu Beyliği’ne son verilerek topraklar› Osmanl› Devleti’ne kat›ld›. Develi bu kez bir daha elden ç›kmamak üzere Osmanl› hâkimiyetine girdi.
Karaman’n›n Osmanl› topraklar›na kat›lmas›yla ayn› adla an›lan bir eyalet kuruldu. Develi bu eyaletin s›n›rlar› içerisinde
yer ald›. 1476 tarihli Karaman Evkaf Defteri’nde Develi, Ürgüp Kazas›’na bağl›
nahiye olarak kaydedilmiştir. 1500’de
Develi bu statüsünü korumaktad›r.
1502’de ise Karahisar-› Develi Kazas›’n›n
kurulmas›yla bu kazaya bağlanan Develi,
24 köy ve 26 mezradan meydana geliyordu. Sine’l-höyük, Ebce, Zile, ‹lip›nar,
Şeyh Çoban ve Erikağac› en kalabal›k
köyleriydi. Develi merkezi ise Karabey
Mescidi ve Aylu-gem veya Ayagum ad›yla an›lan iki mahalleden meydana geliyordu. Her iki mahallede toplam 85 avar›z haneden müteşekkildi. Everek ise
1502’de Müslim Everek, Kâfir Everek ve
Fenese olmak üzere üç k›sma ayr›lm›şt›.
Kâfir Everek’te gayrimüslimler otururken Fenese ve Müslim Everek’te halk kar›ş›k olarak iskân edilmişti. Köylerden
Zile’de ise gayrimüslimler bulunuyordu.
XVI. yüzy›l başlar› itibar›yla Develi nüfusunun 800 nefer, 459 avar›z hanesi Müslüman iken; 156 nefer, 127 avar›z hanesi
gayrimüslimdir. Nefer baz›nda nüfusun
% 84,2’lik kesimi Müslüman, % 15,8’lik
kesimi ise gayrimüslimdi. 1518-1584 y›llar› aras›nda nüfus yönünden çevre yerleşim birimlerine nazaran büyük bir gelişme gösteren Develi, 1584’te Niğde Sancağ›’na bağl› bir kaza statüsüne kavuştu.
Develi, Beylikler Döneminde beyliklerin
sahip olduklar› s›n›rlar›n kesiştiği bir
noktada olduğu için siyasi aç›dan s›k s›k
gündeme gelmekteydi. Osmanl› hâkimiyetine geçtikten sonra nüfus yönünden
kendi içinde bir gelişme kat etse de siyasi
yönden pek gündeme gelmedi.
Tanzimat’a kadar geçen zaman içinde
Karaman Eyaleti s›n›rlar› içinde kalan
Develi kimi zaman Niğde, kimi zaman
ise Kayseri Sancağ›’na bağl› nahiye/kaza
statüsünde varl›ğ›n› sürdürdü. 26 Nisan
1667 tarihli ve Miralay-› Niğde Seyyid
Mehmed imzal› bir arz tezkiresindeki bil-
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gilere göre Niğde’ye bağl› iken, Receplü
Avşar›’n›n iskân›na dair 1712 tarihli bir
fermanda Kayseri’ye bağl› olduğu görülmektedir.
XIX. yüzy›lda Tanzimat’la birlikte ülke
idari aç›dan tekrar teşkilatland›r›l›rken
Develi’nin idare statüsünde önemli bir
değişiklik oldu. Tanzimat öncesinde Niğde’ye bağl› olan Develi, Tanzimat’la birlikte Niğde’den ayr›larak Ankara Vilayeti’nin Kayseri Sancağ›’na bağland›. Bu
değişiklik Develi’nin önemini yeniden
art›rd›. Ancak, zaman zaman eyalet s›n›rlar› ya da Paşa Sancağ› ad› verilen eyalet
merkezlerinde değişiklik yap›ld›. 18481850 y›llar› aras›nda merkezi Yozgat
olan Bozok Eyaleti kuruldu. 1851-1855’te
Ankara tekrar eyalet oldu. 1855-1859 y›llar› aras›nda ise Bozok ikinci kez eyalet
yap›ld›. Son olarak 1860’ta eyalet olan
Ankara, bu statüsünü XIX. yüzy›l boyunca korudu. Bu değişiklikler esnas›nda
Bozok’un eyalet olduğu dönemlerde
Kayseri Sancağ› ve Develi Kazas›, Bozok
Eyaleti’ne bağl›yd›.
Develi yeni statüsüyle birlikte konumu ve
büyüklüğü itibar›yla Kayseri’nin güney
k›r yerleşim birimlerinin merkezi konumuna geldi. Kayseri ile güney yerleşim
birimleri aras›nda bulunan Erciyes Dağ›
ulaş›m› güçleştirdiği için hem resmî işlerin yürütülebileceği hem de ticari faaliyetlerin sürdürülebileceği ikinci bir merkez ihtiyac› doğdu. Böylece Develi doğuda Tomarza, güneyde Yahyal›, kuzeybat›da ‹ncesu ve bat›da Karahisar-› Develi
(Yeşilhisar) gibi yerleşim birimlerinin
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merkezi oldu. Bu gelişmeler Develi’nin
idari merkezinde birtak›m değişikliklere
yol açt›.
Günümüzde Yukar› Develi olarak bilinen yerleşim birimi Develi Kazas›’n›n
merkeziydi. Develi Kalesi’nin doğu yönünde olan ve fiziki olarak bir çanağ› and›ran bu bölge, nüfus art›ş›yla meydana
gelecek büyüme ve genişlemeye müsait
değildi. Bu yüzden Develi’nin idari birimleri XIX. yüzy›l ortalar›nda 3 km kuzeybat›da bulunan ve eski bir yerleşim
yeri olan Everek’e taş›nd›. Taş›nma işleminden sonra, sadece kaza merkezi kastedildiğinde Everek ad› kullan›lm›ş, nahiye ve köyler de dâhil olduğunda bütün
kazaya Develi denilmiştir. Zaman içinde
Everek kullan›m› kalkm›ş, Develi ad› bütün kazaya şamil olarak kullan›lm›şt›r.
Tanzimat’›n getirdiği yenilikler, ülkenin
her yerinde ayn› anda yürürlüğe konulamad›. Öncelik merkeze yak›n ve devletin
kesin kontrolünde bulunan yerlere verildi. Develi, Tanzimat’›n getirdiği yeniliklerin ilk uyguland›ğ› yerlerden biri oldu.
1840’ta ihdas edilip iki y›ll›k k›sa bir uygulamadan sonra kald›r›lan muhass›ll›ğ›n 1840’ta Develi’de kurulmuş olmas›,
bunun güzel bir örneğidir. Yine muhass›ll›klar›n denetimi için oluşturulan teftiş
heyetinin güzergâh›nda yer alan Develi,
sonraki y›llarda da pek çok yeniliğin ilk
kez uygulamaya konulduğu kaza merkezlerinden biri oldu. Bu yönüyle Develi
âdeta devletin getirdiği yeniliklerin tecrübe edildiği bir pilot bölge konumunu ald›. Tanzimat’la birlikte gündeme gelen

Develi Ayşepınar, Roma Dönemi kaya mezarları

kaza müdürü ve kaymakam atamalar›,
belediyelerin ülke genelinde yayg›nlaşt›r›ld›ğ› y›l olan 1871’de Develi’de belediye
teşkilat›n›n kurulmas›, taşrada telgraf
hatt›n›n çekildiği ilk kaza merkezlerinden biri olmas› (1903) bu duruma örnek
olarak gösterilebilir.
Kaza müdürleri başlang›çta yöre ileri gelenleri aras›ndan seçiliyordu. Bu dönemde Develizade ad› verilen aileden kaza
müdürlüğü yapanlar oldu. 1850’de Develizade Mehmed Ağa, 1853’te ise ayn› aileden Develizade Emin Ağa kaza müdürü
olarak atanm›şlard›.
1871’den itibaren ise kaza müdürleri yerine kaymakamlar atanmaya başlad›.
1871’de Develi’de meydana gelen diğer
bir önemli gelişme de belediye teşkilat›n›n kurulmas›d›r. 1871 Vilayet Nizamnamesi, kaymakam›n bulunduğu her beldede belediye teşkilat›n›n kurulmas›n› öngörmektedir. Bu Nizamname hükmünce
ayn› y›l içerisinde Develi’de belediye teşkilat› kuruldu.
XIX. yüzy›lda Develi’de adalet işleri naip
taraf›ndan yürütülüyordu. Develi’de hem
şer’i hem de Tanzimat’la birlikte gündeme gelen Nizamiye Mahkemeleri bulunuyordu. Mahalle ve köylerin yönetimi
halk taraf›ndan seçilen muhtarlara b›rak›lm›şt›. Her mahalle veya köy muhtar-›
evvel ve muhtar-› sani s›fat›yla birer muhtar seçiyor, mahalle ve köy ileri gelenlerinden yeterli say›da ihtiyar heyeti tespit
ediliyordu. ‹mamlar, her konuda muhtarlara yard›m ediyorlard›. Mahalle ve köy
halk› karş›l›kl› olarak birbirlerine kefil tutulmuşlard›. Bu uygulama asayişin teminini kolaylaşt›r›yordu.
Sosyal hayat, nüfus ve ekonomik faaliyetler: Develi’de Türk ahalinin yan›nda gayrimüslim unsurlardan Ermeniler ve
Rumlar da bulunuyordu. Zimmet akdi ile
can, mal ve namus güvenceleri ‹slam hukuku esas›na göre devlet taraf›ndan garanti alt›na al›nan gayrimüslim unsurlar,
Osmanl› Millet Sistemi anlay›ş› içerisinde rahatça yaşamaktayd›lar. Bu anlay›şa
bağl› olarak Develi’de birlikte yaşaman›n
güzel örnekleri sergilendi. Ayn› çarş›da
yan yana Müslim ve gayrimüslim ahali ti-
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caret yap›yor, ortakl›klar kurabiliyordu.
‹stisnalar olsa da Develi’de ticari faaliyetler ağ›rl›kl› olarak Ermeniler ve Rumlar,
tar›m ve hayvanc›l›k faaliyetleri de Türkler taraf›ndan yürütülüyordu. Böylelikle
birlikte yaşayan halk karş›l›kl› olarak ticaret, tar›m ve hayvanc›l›k alanlar›nda
birbirlerinin ihtiyaçlar›n› karş›l›yorlard›.
Ancak, XIX. yüzy›l›n sonlar›nda hem ülke içinde hem de ülke d›ş›nda meydana
gelen olaylar, “millet” kavram›na yeni anlamlar yükledi. Böylece Ermeniler aras›nda devlete karş› isyan hareketleri başlad›. Bu isyanlar Develi’de de görüldü.
Ülke genelinde 1890-1895 y›llar› aras›nda ç›kan Ermeni isyanlar›nda Develi’de
bulunan Ermeniler ön planda yer ald›lar.
Bu yüzden ilişkiler bozuldu. Ermeni isyanlar›nda misyonerlerin Ermenileri k›şk›rtt›klar› bilinmektedir. Develi, Amerikal› misyonerlerin* faaliyet alan› içinde
kald›. Misyonerler, Develi’de yetimhane
ve okul açma konusunda amaçlar›na
ulaşt›lar (1913).
Ermeni meselesi, gerek Birinci Dünya
Savaş› gerekse Kurtuluş Savaş› s›ras›nda
Develi’de bir kez daha gündeme geldi.
Ermeni komitac›lar Birinci Dünya Savaş›
s›ras›nda Develi çevresinde askerî eğitimler yap›p silah temini hususunda her
türlü çabay› göstererek bomba imal etmeye başlad›lar, ilk bomba olay› Develi’de meydana geldi. Kurtuluş Savaş› y›llar›nda ise Ermeniler, Adana ve çevresini
işgal eden Frans›zlarla birlikte hareket ettiler. Ermenilerin bu tutumu ve taşk›nl›klar› Develi’de büyük tepki uyand›rd›.
Frans›zlara ve Ermenilere karş› koymak
amac›yla Develi halk›n›n teşkilatlanmas›yla “Cemaat-i ‹slamiye” adl› bir cemiyet
kuruldu. Develi’de at›lm›ş olan bu ad›m›n vermiş olduğu ilhamla Kayseri’de de
ayn› amaca yönelik “‹htiyat Zabitan Cemiyeti” kuruldu. Kurtuluş Savaş›’n›n ilerleyen safhalar›nda “Develi Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti”* ortaya ç›kt›. Develi’nin
ileri gelenlerinden pek çok kişi bu Cemiyet’te görev ald›, Kurtuluş Savaş›’nda
üzerlerine düşen tarihî ve millî görevi
takdire şayan bir şekilde cesaret ve başar›yla ifa ettiler.

Develi Elbizʼde kış

XIX. yüzy›lda ekonomi söz konusu olduğunda Develi’de tar›m, hayvanc›l›k ve ticari faaliyetlerin yoğun bir şekilde yaşand›ğ› görülmektedir. Günümüzdeki tabiriyle endüstri bitkileri diyebileceğimiz
kök boya maddesi olan cehri, zamk elde
edilen kitre ve bezir yağ› elde edilen zeyrek adl› bitkilerin en verimlileri Develi ve
çevresinde yetiştirilmekteydi. Bunun sebebi, Erciyes’in eteklerinde yer alan volkanik yap›ya sahip tar›m alanlar›n›n bu
bitkilerin yetişmesi için tabii alanlar oluşturmas›d›r. Bu volkanik yap›n›n bölgeye
katt›ğ› bir başka değer ise Osmanl› Devleti’nde barut sanayinin hammaddesi
olan güherçile madenidir. Develi ve çevresi XIX. yüzy›lda Baruthane-i Âmire’ye
güherçile temin eden önemli merkezlerden biriydi.
Hayvanc›l›k söz konusu olduğunda ise
Develi’de yaşayan ahali büyükbaş ve küçükbaş hayvanc›l›k faaliyetlerinde bulunmaktayd›. Ayr›ca Develi Ovas› ve Erciyes’teki Tekir Yaylas› büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar›n yaylağ› durumundayd›. Küçükbaş hayvanlar söz konusu olduğunda, sürülerini Niğde ve Aksaray üzerinden Kayseri’ye geçirmek isteyen göçerler güney-kuzey istikametinde Develi
Ovas›’n› kat ediyorlard›. Ovay› aşan sürüler Tekir Yaylas›’nda otluyor, burada
yaylayan sürülerin kat›l›m›yla Kayseri’ye
ulaş›yordu. Büyükbaş hayvanc›l›kta da
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1940ʼlarda Develi (Fokay-Koçbel)

benzer bir durum söz konusuydu.
Develi’de yaşayan hem Müslim hem de
gayrimüslim halk ticarete yatk›nd›. Terzi,
kasap, eskici, kalayc›, haffaf (kundurac›)
ve kuyumcu esnaf› Büyükküllük, Kasaphane, Ermeni Çarş›s› ve Yoğurtpazar›
çarş›lar›nda faaliyet gösteriyorlard›. Avrupa ülkelerinden gelerek kapitülasyonlar›n verdiği imkânlardan yararlanarak
Osmanl› ülkesinde ticaret yapan ve kendilerine “Müstemin Tüccar” ad› verilen
ecnebi tüccarlar, Kayseri’deki vekilleri
veya ortaklar› arac›l›ğ›yla Develi’deki
tüccarlarla ticari ilişkilerde bulundular.
XIX. yüzy›l›n sonlar›nda Develi’de sermaye birikimi olan, ticarette ön plana ç›kan, Ermeniler ve Rumlar dâhil olmak
üzere pek çok kimseye borç para verebilen bir Türk tüccar zümresi doğdu. Bunlar vaktiyle II. Mahmud Döneminde ortaya ç›kan Beratl› Hayriye Tüccarlar›n›n
temsilcileriydiler. Develi’de bulunan esnaf›n bir grubu Develi d›ş›nda, özellikle
‹stanbul’da mesleklerini icra etme yolunu seçti. Develi’den ‹stanbul’a giden
halk, ‹stanbul’un Parmakkap›, Kumkap›,
Üsküdar, Gedikpaşa, Galata, Unkapan›
ve Aksaray semtlerinde kuyumculuk, haffafl›k, taşç›l›k (yap› ustas›) ve amelelik
yapt›lar. Özellikle ‹stanbul’un su ve kanalizasyon işlerinin büyük bir bölümü Develili su-yolcular› ve lağ›mc›lar› taraf›ndan yürütülüyordu. Ç›rağan Saray›, Ayasofya ve Sultan Ahmet camilerinin suyolcular› Develiliydi. Su-yolcubaş› ve Lağ›mc› Kethüdas›, Develili su-yolcular› ve
lağ›mc›lar› aras›ndan seçilmiştir. Develili
gayrimüslim tüccarlardan ise yurt d›ş›na
ç›kanlar oluyordu. Kudüs’te kundurac›l›k, Marsilya’da yumurta komisyonculu-

ğu yapan Develili bir Ermeni’ye rastlamak mümkündü.
XIX. yüzy›lda Develi’nin sahip olduğu
nüfusa gelince, bu dönemde Develi’de
bulunan ailelerin sahip olduğu çocuk say›s› ortalama 3’tür. Bu say›ya anne ve baba say›s›n› eklediğimizde “Osmanl›’da
bir hane 5 kişiden ibaretti.” şeklinde genel kabullere uygun bir sonucun Develi’de de mevcut olduğunu görürüz.
Osmanl› Devleti’nde ilk nüfus say›m›
1830’da yap›ld›. Ancak birkaç seyyah›n
verdiği baz› bilgiler d›ş›nda bu dönemdeki Develi nüfusu hakk›nda sağl›kl› bilgilere sahip değiliz. Bu konudaki ilk bilgilere
1870’li y›llar›n sonunda Ankara Vilayeti
Salnameleri’nden ulaş›yoruz. Buna göre
1878’den 1914’te yap›lan nüfus say›m›na
gelinceye değin 36 y›ll›k zaman diliminde Develi’nin toplam nüfusu 32.282’den
49.128’e yükselmiştir ki aradaki fark
16.846’d›r. Bu oran nüfusun % 20,8 oran›nda artt›ğ›n› göstermektedir. Cumhuriyet Döneminde yap›lan ilk nüfus say›m›
olan 1927 y›l› say›m›nda Develi’nin merkez nüfusu 9506 iken, nahiye ve köylerinde dâhil olduğu toplam nüfus
51.074’tür. 1927’den 1980’li y›llara gelinceye kadar Develi’nin nüfusunda ciddi
bir art›ş olmam›şt›r. Bunun temel nedeni
göçtür. 1950’li y›llardan itibaren Develi
başta ‹stanbul olmak üzere çeşitli illere
yoğun bir şekilde göç vermiştir. 1970’li
y›llar›n sonuyla 1990’l› y›llar›n baş›nda
Develi’de yap›lan baz› sanayi yat›r›mlar›
Develi’nin d›şar›ya göç vermesini durduramam›şt›r.
Develi’de Merkez İlçe d›ş›nda Gazi, Sindelhöyük, Ş›hl› ve Zile olmak üzere 4 belde, 46 köy ve 7 mezra bulunmaktad›r. ‹lçenin 2007 Nüfus Say›m›’na göre toplam nüfusu 65.695 iken İlçe Merkezi nüfusu ise 36.121’dir.
Develi’de eğitim düzeyi Türkiye ortalamas›n›n üzerindedir. Develi doğumlu
olanlar aras›nda yükseköğrenim yapanlar›n oran›n›n da oldukça yüksek olduğu
bilinmektedir. Fakat iş imkânlar› k›s›tl›
olduğu için yükseköğrenim gören gençlerin büyük bir bölümü başka kentlere
yerleşmektedir. K›sacas› Develi pek çok
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faktörün etkisiyle merkezinden yoğun
göç veren ve bu eksikliğini köylerden gelenlerle kapatmaya çal›şan bir yerleşim
birimidir. Bu özelliği Develi’nin sosyokültürel ve ekonomik hayat›na da yans›maktad›r. ‹nsan ve kalifiye eleman göçü,
son y›llarda Adana, Mersin, Kuşadas› gibi merkezlere yap›lan sermaye göçü, günümüzde ve gelecekte Develi’nin önündeki en önemli problem olarak durmaktad›r. Bu durumun böyle devam etmesi
tarihî, kültürel ve entelektüel bir mirasa
sahip olan Develi için sağl›kl› bir süreç
değildir.
Develi, 2000’li y›llar itibar›yla kaymakaml›k, belediye ve Develi’de bulunan
çeşitli sivil toplum kuruluşlar›, oda ve
sendika temsilciliklerinin bir araya gelerek geliştirecekleri projelerle eskiden olduğu gibi Kayseri’nin güney k›r yerleşiminin cazibe merkezi hâline getirilmeye
ihtiyaç duymaktad›r.
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DEVELİ ASKERLİK ŞUBESİ VE LOJMANI
Develi Merkez (Everek) Elbiz Caddesi’nde bulunan Askerlik Şubesi, üzerinde
inşa tarihini ve banisini veren herhangi
bir kitabe bulunmamaktad›r. Ancak arşiv
belgelerinden elde ettiğimiz bilgilere
göre Develi Askerlik Şubesi, XIX. yüzy›l
son çeyreğinde Hükümet Konağ› olarak
inşa edilmiş olup 1915 tarihinde yeni bir
hükümet konağ›n›n inşa edilmesinden
dolay› askerî alanda hizmet vermeye başlam›şt›r.
Güney cephede giriş revak›n›n üst kat
duvar› üzerinde kitabe için haz›rlanm›ş
taş panonun üzerine kitabe hakkedilmemiştir. ‹ki kat ve bir bodrumdan oluşan
Askerlik Şubesi, tamamen kesme taştan
inşa edilmiş olup üzeri k›rma çat›yla kapat›lm›şt›r.
‹ki kattan oluşan Askerlik Şubesi’nin doğu ve bat› cepheleri altl› üstlü aç›lan alt›şar yuvarlak kemerli pencereyle hareketlendirilmiştir. Kuzey cephe, giriş k›sm›n›n doğu ve bat›s›na aç›lan altl› üstlü
yerleştirilmiş on iki adet yuvarlak kemerli pencereyle d›şa aç›lmaktad›r. Güney cephe ayn› zamanda revakl› giriş kap›s›n›n da bulunduğu cephedir. Giriş kap›s› cephenin tam ortas›nda yer almakta
olup kap›ya bat› taraf›nda bulunan beş
basamakl› bir merdivenle ç›k›l›r. Kap›n›n önüne iki yekpare sütun taraf›ndan
taş›nan revakl› bir balkon yap›lm›şt›r. Bu
uygulama ikinci katta da tekrarlanm›ş ve
orijinalde neo-klasik bir üslupla ele al›nan üçgen al›nl›kl› bir çat›yla sonland›r›lm›ş, fakat günümüzde bu üçgen al›nl›kl› k›s›m y›k›lm›şt›r. Al›nl›ğ›n ortas›nda
bulunan taş madalyon içerisindeki II.

Develi Askerlik Şubesi Lojmanları (TTK)

Abdülhamid’e ait tuğra ikinci kat balkonunun demir korkuluğu üzerine konmuştur. ‹kinci kat balkonunun, içeriye
girişi sağlayan düz lentolu kap›s›n›n üzerinde kitabe yaz›lmas› için düşünülmüş,
fakat yaz›lmam›ş kitabe panosu bulunmaktad›r. Revakl› giriş kap›s›n›n doğu ve
bat›s›na cephe yüzeyinden taş›nt› yapan
yuvarlak kemerli üçer adet pencere aç›lm›şt›r. Birinci kat profilli bir silme kuşağ›yla ikinci kattan ayr›lmaktad›r. Bu silme kuşağ› cephe köşelerinde sonlanmaktad›r. Cephe köşeleri, cephe yüzeyinden taş›nt› yapan bir plaster şeklinde
tasarlanm›şt›r. ‹kinci kat balkonunun
doğu ve bat›s›na yuvarlak kemerli üçer
adet pencere aç›larak alt katla uyum sağlanm›şt›r. Cephenin saçak k›sm›n› üç
kademeli profilli bir silme kuşağ› dolanmaktad›r.
Askerlik Şubesi’nin iç mekân›na birinci
kattaki revakl› k›s›mda bulunan yuvarlak
kemerli kap›dan girilmektedir. ‹ç mekân›n giriş kat›nda yer alan odalar›n tavanlar›, ahşap tavan olarak tasarlan›rken, zemin beton malzemeyle inşa edilmiştir.
Giriş kat› cephe duvarlar› üzerine aç›lan
yuvarlak kemerli pencerelerle ayd›nlat›lmaktad›r. Bu mekânda giriş kap›s›n›n bulunduğu aks üzerinde yer alan iki merdivenle üst kata ç›k›lmaktad›r.
Askerlik Şubesi’nin ikinci kat›nda bulunan odalar›n üzerleri ahşap tavanla örtülmüştür. Bu kat›n zemininde de ahşap
döşeme kullan›lm›şt›r.
Şubenin bir de bodrum kat› bulunmaktad›r. Bodrum kat bir dönemler hapishane
olarak kullan›lm›şt›r. Günümüzde bodrum kata kum doldurulmuştur.
Askerlik Şubesi’nin cepheleri üzerinde
saçak ve iki kat aras›n› dolaşan silme kuşaklar›ndan başka herhangi bir bezeyici
öğe bulunmaz.
Günümüze ulaşamayan giriş revak› üzerinde, neo-klasik bir tarzla ele al›nan üçgen al›nl›kl› çat›n›n bir benzer örneğiyle
Kayseri Lisesi (1904) giriş revak›n›n çat›
k›sm›nda karş›laş›lmaktad›r. Osmanl›
mimarisine, neo-klasik üslup III. Selim
(1789-1807) Döneminde Bat› tesirli bir
sanat ak›m› olarak girmiş ve II. Mahmud
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Döneminde gelişmesini devam ettirmiştir. Bu dönemde inşa edilen kamu yap›lar›n›n hemen hemen hepsi bu üslubun etkisi alt›na girmiştir. Bu çeşit yap›lar›n en
tipik özelliği, cephelerinde bir veya birkaç antik taklidi sütuna dayanan üçgen
biçiminde bir al›nl›ğa sahip olmalar›d›r.
Develi Askerlik Şubesi de bu üslubun geç
örnekleri içerisinde, üslubun Anadolu
taşra mimarisindeki uzant›lar›ndan birini
teşkil etmektedir.
H 1288 (M 1871-72), H 1289 (M 1872-73),
H 1290 (M 1873-74) vd. tarihli Ankara
Vilayeti Salnameleri’nde Develi’de bir
Hükümet Konağ› bulunduğundan bahsedilmektedir. Fakat salnamelerde konağ›n bulunduğu yer belirtilmemektedir.
Osmanl› Arşivleri Daire Başkanl›ğ›nda
bulunan H 1334 (M 1915) tarihli bir belgede Develi’de Hükümet Konağ› inşas›na
ilişkin kay›t vard›r. Bu belgenin 1915 tarihli olmas›n› ve en erken tarihli salnamenin de 1871-72 tarihli olmas›n› dikkate
alarak, 1915 tarihli belgede inşas›ndan
bahsedilen Hükümet Konağ›’ndan önce
Develi’de bir hükümet konağ› bulunduğunu kesin olarak söylememiz mümkündür. Konak üzerinde II. Abdülhamid’in
tuğras›n›n bulunmas›, bu yap›n›n salnamelerde geçen Hükümet Konağ› olduğunun aç›kça delilidir. Bu da şunu göstermektedir ki 1915 y›l›nda Develi’de yeni
bir hükümet konağ› inşa edilmiş olup eski hükümet konağ› askeriyeye tahsis edilmiştir.
Develi Askerlik Şubesi Lojmanı
Develi Merkez (Everek) Elbiz Caddesi
üzerinde bulunan lojman, bat› cephesi
üzerindeki kitabeye göre H 1318 (M
1900) tarihinde Mimar Hakk› bin Mahmud taraf›ndan inşa edilmiştir. Tamamen kesme taştan inşa edilmiş olan lojman iki kat ve bir bodrumdan oluşmakta
olup üzeri ahşap k›rma çat›yla kapat›lm›şt›r. Konak, 1989 y›l›nda Vak›flar Genel Müdürlüğü taraf›ndan restore edilmiştir.
Konağ›n doğu cephesi, bodrum kat› ve
giriş kat› üzerine aç›lan beş adet dikdörtgen ve cephenin birinci katında bulunan,

Develi Askerlik Şubesi

cephe yüzeyinden taş›nt› yapan beş adet
yuvarlak kemerli pencereyle hareketlendirilmiştir. Konağ›n girişi günümüzde
kuzey cephe üzerinde yer alan kap›dan
sağlanmaktad›r. Bu cephede, bodrum kat
üzerine iki adet yuvarlak pencere, giriş
kat› üzerine yedi adet dikdörtgen pencere ve birinci kat üzerine de yedi adet yuvarlak kemerli pencere aç›lm›şt›r. Giriş
kap›s›n›n, orijinalde, önünde, doğu ve
bat›s›nda yer alan basamaklarla ç›k›lan
dört bölümlü bir revak bulunmaktayd›.
Fakat bu k›s›m y›k›lm›şt›r. Konağ›n bat›
cephesi, bodrum kat› üzerine iki dikdörtgen, giriş kat› 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 aç›lm›şt›r. Bu kat cephe duvar›n›n kuzey köşesinde yer alan yuvarlak kemerli pencerenin üzerinde 0,45 x 0,27 m
ölçülerinde üç sat›rl›k inşa kitabesi bulunmaktad›r.
Transkripsyon:
..........................................................
Amel-i Üstad Hakkı bin Mahmud......
Sene 1318.
Konağ›n güney cephesi orijinalde giriş
kap›s›n›n bulunduğu cepheydi. Günümüzde cepheden 1,90 m taş›nt› yapan giriş kat revak›n›n doğu ve bat›s›nda bulunan merdiven basamaklar› sökülerek buradaki giriş kap›s› iptal edilmiş ve dört
sütunlu revak giriş kat›n›n balkonuna dö-

DEV

/ 457

458 /

DEV

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

Develi Askerlik Şubesi Lojmanlarının son
durumu

nüştürülmüştür. Bu cephenin bodrumu
üzerine ikisi yuvarlak kemerli, biri tamamen yuvarlak formlu üç adet pencere
aç›lm›şt›r. Giriş kat› üzerine balkon kap›s›n›n doğu ve bat›s›na birer adet dikdörtgen pencere yerleştirilmiştir. Balkonun
doğu ve bat›s›na aç›lan ikişer adet dikdörtgen pencereyle cepheye hareket kazand›r›lm›şt›r. Birinci kat alt kat›n bir tekrar› olup buradaki pencereler yuvarlak
kemerli olarak tasarlanm›şt›r. Her iki kat›n balkonunun etraf›, alç›dan yap›lm›ş
şebekelerle tezyin edilmiştir.
Konağ›n bütün cephelerinde katlar aras›
profilli silmelerle hareketlendirilmiştir.
Konağ›n saçak k›sm› üç kademeli profilli silme kuşaklar›yla oluşturulmuş olup
saçağ›n üzeri k›rma çat›yla kapat›lm›şt›r.
Konağa, kuzey cephe üzerinde yer alan
düz lentolu kap›dan girilmektedir. Giriş
kat›n›n ortas›nda bir koridor yer almakta
ve koridorun kuzey ve güneyinde odalar
s›ralanmaktad›r. Girişin doğusunda yer
alan oda 4,90 x 4,25 m ölçülerinde olup
üzeri ahşap tavanla örtülüdür. Oda kuzey
ve doğu cephesi üzerine aç›lan ikişer
pencereyle ayd›nlat›lmaktad›r. Bu odan›n güneyinde odaya bitişik mutfak yer
al›r. Mutfak, 2,50 x 4,25 m ölçülerinde
olup üzeri ahşap tavanla kapat›lm›şt›r.
Mutfak, doğu cephesi üzerine aç›lan dikdörtgen bir pencereyle ayd›nlat›lm›şt›r.
Mutfağ›n güneyinde ikinci bir oda bulunur. Oda 5,70 x 4,25 m ölçülerinde olup
üzeri ahşap tavanla kapat›lm›şt›r. Oda
güney ve doğu cepheleri üzerine aç›lan
ikişer pencere taraf›ndan ayd›nlat›l›r. Bu
odalar›n simetriği olan üç oda da koridorun bat›s›nda bulunmaktad›r.
Konağ›n birinci kat›na, kuzeybat› köşe-

sinde yer alan merdivenle ç›k›l›r. Üst kat
alt kat›n bir tekrar› niteliğindedir. Bu kat›nda doğu ve bat›s›nda üçer dikdörtgen
oda yer almaktad›r. Odalar›n üzerleri ahşap tavanla örtülmüştür.
Konağ›n cepheleri üzerinde, katlar aras›ndaki profilli silmeler ve güney cephede yer alan revakl› balkon k›sm›ndan
başka, lojman oldukça sade bir şekilde
ele al›nm›şt›r.
Kaynakça: Yeğen, KTE, s. 163; Hac› Osman Y›ld›r›m, “Osmanl›larda Arşivcilik, Günümüzde
Osmanl› Arşivi Daire başkanl›ğ› ve Develi ile ‹lgili Arşiv Belgelerinden Seçmeler”, .Develi ., s.
336; Mehmet Çay›rdağ, “Kayseri’de Sultan II.
Abdulhamid Dönemi Bina ve Kitabeleri”,
KYTSB 1, s. 57-58; Topçu, DTE, s. 96-97; Uygur
Kocabaşoğlu, Murat Uluğtekin, Salnamelerde
Kayseri, Kayseri 1998, s. 11, 20, 29.
SULTAN TOPÇU

DEVELİ ELEKTRİK SANTRALİ
Belediye Başkan› Hadi Erdoğan zaman›nda (1935) hizmete girdi. Santral, buhar
makinesiyle çal›şmaktayd›. 75 beygir gücündeydi. Şebeke uzunluğu 3 km idi. ‹l-

Develi Elektrik Santrali

çenin senelik elektrik tüketimi 2125 kw
olan 150 lambayla gerçekleştirilmekteydi. 300 abonesi vard›. Elektrik sadece gece verilirdi. ‹lçenin Hirfanl› Baraj› elektik
şebekesine bağlanmas› (1965) ile kullan›m d›ş› kald›.
Kaynakça: Ahmet Gürlek, Develi Fotoğraflar›
(Albüm), Develi Belediyesi Yay›nlar›, 2006, I.
s.120.
YAYIN KURULU

DEVELİ EPCE SULTAN TÜRBESİ
Develi’ye bağl› Epce Köyü’nün 2-3 km
kuzeyindeki mezarl›k alan›ndad›r. Kitabeye göre eser Abdülhamid Han’ın yardımı ile H 1317 (M 1899) y›l›nda mütevelli
Yusuf Efendi taraf›ndan tamir ettirilmiştir. Eserin inşa tarihi bilinmemektedir.
Yap›, iki birimden oluşmaktad›r. Tek
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Develi Epce
Sultan Türbesi
(Y. Özbek)

katl› ve kare gövdeli türbenin doğusunda
güney-kuzey doğrultuda düzenlenmiş
bir mescit bölümü yer almaktad›r. Eser
düzgün kesme taşla birlikte kaba yonu
moloz taş kullan›larak inşa edilmiştir.
Mescit bölümüne bat› cepheye aç›lm›ş
kap›dan girilmektedir. Mescidin düz
lentolu olarak düzenlenen kap›s› üzerinde bulunan Mescit bölümünün güney
duvar› ortas›nda oldukça yüzeysel olarak tasarlanm›ş bir mihrap, mihrab›n iki
yan›nda da dikdörtgen boyutlu birer
pencere yer almaktad›r. Bu mekân›n üst
örtüsü köylülerin verdiği bilgiye göre
orijinalinde sivri tonoz iken günümüzde
betonarme düz damd›r. Mescit bölümünün bat› duvar›n›n kuzeyine kayd›r›lm›ş
kap›dan türbeye geçilmektedir. Kare
mekânl› türbenin üzeri, tromplarla geçilmiş kubbeyle örtülmüştür. Türbenin
bat› duvar›n›n ortas›na bir mazgal pencere aç›lm›ş, güney duvar›na da 40 cm
derinliğinde küçük bir niş yerleştirilmiştir. Yap› bezeme aç›s›ndan oldukça sadedir.
YILDIRAY ÖZBEK

Epce Sultan Türbesi onarım kitabesi
(Y. Özbek)

DEVELİ ESKİ (SEYRANİ) HAMAMI
Develi ‹lçesi Eski Saray Mahallesi, Kağn›
Sokağ› üzerindedir. H 1307, 1311, 1318 ve
1320 (M 1889, 1893, 1900 ve 1902) tarihli Ankara Vilayeti Salname Defterleri’nde
Develi ‹lçesi’nde bir adet hamam›n olduğu belirtilmektedir. Hamam›n banisi ve
inşa tarihi bilinmemektedir. Hamam, günümüzde harap bir vaziyettedir.
Develi Seyrani Hamam› şimdiye kadar
karş›m›za ç›kan hamam planlar›ndan
farkl› bir şema göstererek eyvans›z ve tek
halvetlidir. Tek hamam olarak doğu-bat›
yönünde inşa edilen eserin, ahşap soyunma bölümü ve külhan› y›k›lm›şt›r. Hamam› oluşturan bölümler doğudan bat›ya
doğru, y›k›lan soyunmal›k, soğukluk, s›cakl›k, s›cakl›ğ›n kuzeyindeki halvetle güneyindeki halvet ve su deposudur. Soğukluğun güney k›sm› ve küçük halvetin
üzerleri aynal› tonoz, su deposunun üzeri beşik tonoz, s›cakl›kla soğukluğun kuzey k›sm›n›n üzeri kubbeyle örtülüdür.
Üst örtüdeki kubbe ve tonozlar›n üzeri
sal taş›yla kapl› olup bu örtü elemanlar›
d›ş›nda kalan alanlar ise toprakt›r. Ha-

Develi Epce Sultan Türbesi
planı (Y. Özbek)

Develi Eski (Seyrani) Hamamı kubbesi (M. Denktaş)
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Develi Eski (Seyrani) Hamamı (M. Denktaş)

mam›n plan›ndan da anlaş›lacağ› üzere,
arazinin bat›s›ndan geçen dere ve meyilden dolay› bu cephedeki duvar diğer duvarlardan daha kal›n tutulmuştur. Hamamda malzeme olarak kaba yonu ve
moloz taş kullan›lm›şt›r.
Doğu cephede yer alan soyunmal›k bölümünün üst örtüsüyle doğu ve güney duvarlar› tamamen, kuzey duvar› k›smen y›k›lm›şt›r. Soğukluk mekân›n›n doğu duvar›n›n d›ş yüzeyinin s›val› olmas› ve ağaç
hat›llar›n at›lmas› için bu duvar›n ön yüzünün iki kademeli olarak yap›lmas›, burada ahşap bir ön mekân›n olduğunun kesin delilidir. Soyunmal›ğ›n kuzeybat› köşesindeki girintinin tuvalet ve t›raşl›k olarak kullan›ld›ğ› da bilinmektedir. Soyunma bölümünün bütününde olduğu gibi
bu bölümün de üst örtüsü y›k›lm›şt›r.
Soğukluğa geçiş, soyunmal›ğ›n bat› cephesi üzerinde yer alan ve k›smen çevresi
y›k›lm›ş olan kap›dan sağlanmaktad›r.
7,18 x 4,30 m ölçülerinde dikdörtgen bir
mekân olan soğukluk k›sm›, hafif güneye
kayd›r›larak at›lan sivri kemerle ikiye bölünmüştür. Bu kemerin üzengi taşlar› ana
duvardan öne doğru ç›k›nt› yapmaktad›r.
Güneydeki 4,35 x 4,95 m ölçülerindeki
mekân›n üzeri kubbeyle, kuzeydeki 4,35
x 2,00 m ölçülerindeki mekân›n üzeri de
aynal› tonozla örtülmüştür. Aynal› tonozun büyük bir k›sm› y›k›lm›şt›r. Pandantiflerle geçilen kubbenin tepesi de k›smen tahrip olmuştur. Soğukluk bölümü
duvarlar›n›n ve üst örtüsünün tamam› s›vanm›şt›r. Tahrip olan duvarlar›n içerisinde 0,13 m çap›ndaki künkler ve tüteklikler görülmektedir. Soğukluk bölümü
içerisinde bulunmas› gereken ayna taş›,

kurna ve sekiler günümüze ulaşamam›şt›r.
S›cakl›k bölümüne, soğukluğun bat› duvar›n›n ortas›na aç›lan sivri kemerli kap›dan girilmektedir. 7,02 x 6,92 m ölçülerindeki kareye yak›n mekân›n üzeri kubbeyle örtülmüştür. Kubbeye geçiş, beş
köşeli tromplarla sağlanm›şt›r. Tromplar›n kemer üzengileri ana duvardan ç›k›nt› yapar. S›cakl›k bölümü, kubbenin tepesine aç›lan 13 adet alt›gen formlu ›ş›k gözüyle ayd›nlat›lm›şt›r. Bu mekân›n güney
duvar›n›n ortas›na aç›lan 0,60 m genişliğindeki aç›kl›k ile su deposu irtibatland›r›lm›şt›r. Giriş cephesi hariç güney, kuzey ve bat› cephelerin ortas›na gelecek
şekilde birer adet su deliği görülmesine
rağmen, ayna taş› ve kurna gibi elemanlara rastlanmam›şt›r. Ayr›ca bu mekân›n
içerisinde bulunmas› gereken sekiler ile
göbek taş› da günümüze ulaşamam›şt›r.
S›cakl›ğ›n kuzeydoğu köşesine aç›lan sivri kemerli kap›dan 3,15 x 2,50 m ölçülerindeki küçük bir halvete girilir. Halvetin
üzeri aynal› tonozla örtülüdür. Bu halvet
içerisinde de ayna taş›, kurna, seki gibi
öğelere rastlanmam›şt›r.
S›cakl›ğ›n güneydoğu köşesine aç›lan biçimsiz kap›dan, hamam›n ikinci halvetine geçilir. Bu halvetin üzeri beşik tonozla
örtülüdür. Halvetin ayd›nlat›lmas› tonozun tepesine aç›lan, kenarlardaki 0,30 m
çap›ndaki iki, ortada ise 0,40 m çap›ndaki bir tepe penceresiyle sağlanm›şt›r. Bat›
duvar› yamuk olan halvet 6,30 x 3,10 m
ölçülerindedir. Hama m›n günümüze
ulaşabilen tek kurnas›, bat› cephesinin
ortas›nda yer al›r. Ancak, kurnan›n
önünde ayna taş› yoktur. Diğer hiçbir
mekânda bulunmayan sekiler, bu halvet
içerisinde tahrip edilmiş olarak karş›m›za ç›kar. Bu bölümün doğu duvar›n›n güney köşesi k›smen tahrip edilmiştir.
S›cakl›ğ›n güneyinde yer alan su deposunun üzeri doğu-bat› yönünde beşik tonozla örtülüdür. S›cakl›k bölümüyle irtibat› sağlayan aç›kl›k hizas›na kadar, su
yal›t›m›n› sağlamak gayesiyle su deposunun içerisi özel bir s›vayla s›vanm›şt›r. Su
deposu içerisinde kazan yoktur. Kazan›n
oturduğu bir alan da mevcut değildir.
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Hamam›n güney duvar›ndaki kemer izlerinden de anlaş›lacağ› üzere burada
muhtemelen hamam›n külhan› yer almaktayd›. Fakat külhan k›sm›ndan günümüze hiçbir mimari öğe ulaşmam›şt›r.
Bütün mekânlar›n içleri “k›t›k” harçla s›vanm›şken, sonraki tarihlerde yap›lan
onar›mlarda bu s›van›n üzeri betonla kapat›lm›şt›r.
Hamamda hiçbir süs unsuru bulunmamaktad›r. Hamam›n ahşap soyunma k›sm›yla muhtemelen üzeri tonozla örtülü
olan külhan k›sm› tamamen y›k›lm›şt›r.
Ahşap soyunma bölümünün kuzey cephesindeki duvar bakiyelerinde bu mekân›n yaklaş›k olarak ölçüleri tespit edilmiştir. Su deposunun güney cephesindeki
külhana ait olan üç adet kemer bakiyelerinden külhan›n boyu ve genişliği saptanm›şt›r. Elimizdeki mevcut bilgilere göre
de hamam›n restitüsyon plan› çizilmiştir.
Hamam›n güney cephesi boyunca uzanan
su deposunun güneydoğu k›sm›, tespit
edilemeyen bir tarihte bir duvarla bölünerek halvete dönüştürülmüştür. Bu halvete,
s›cakl›ğ›n güneydoğu köşesine aç›lan gelişigüzel bir kap›dan girilir. Plana dikkatle
bak›ld›ğ› zaman, su deposunun bölündüğü aç›k olarak anlaş›lmaktad›r.
Hamam›n inşa tarihi bilinememektedir.
Kayseri ve çevresinde geç dönemde inşa
edilen küçük taşra hamamlar›n›n soyunmal›k bölümlerinin üst örtüleri Develi
Eski (Seyrani) Hamam›’nda olduğu gibi
ahşap direklerle taş›nan düz toprak damla örtülüdür. Hamam› tarihlendirmeye
yard›mc› olacak en önemli bilgi Aşağ›
(Yeni) Develi’nin kuruluş tarihidir. Eski
Develi’nin kuruluşundan itibaren XIX.
yüzy›l›n başlar›na kadar yukar›da olduğu
bilinmektedir. XIX. yüzy›l›n başlar›ndan
itibaren şehir 3 km kuzeybat› yöndeki
ovaya inmeye başlam›şt›r. Göçten önce
Aşağ› (Yeni) Develi küçük bir köydür.
Hamam muhtemelen bu göçten sonra inşa edilmiş olmal›d›r. Burada dikkatimizi
çeken diğer bir husus da hamam›n ünlü
Halk Ozan› Seyranî (1800-1866)’nin
ad›yla an›l›yor olmas›d›r.
Netice olarak, bu hamam taş›d›ğ› mimari
özellikleri ve XIX. yüzy›l›n baş›nda kuru-

lan Yeni Develi’de bulunuyor olmas› dikkate al›nd›ğ›nda en erken XIX. yüzy›l›n
ortalar›na tarihlendirilebilir. Öte yandan
eserin 1800-1866 y›llar› aras›nda yaşayan ünlü Halk Ozan› Âş›k Seyranî’nin
ad›yla an›l›yor olmas›yla yukar›daki bütün bilgiler dikkate al›nd›ğ›nda da bu hamam›n muhtemelen XIX. yüzy›l›n ortalar›nda inşa edilmiş olabileceğini söyleyebiliriz.
Kaynakça: Ahmet Gürlek, Memleketim Develi,
Ankara 1975, s. 245; Hasan Avni Yüksel, Âş›k
Seyranî, Ankara 1986, s. 1-6; Denktaş, Su Yap›lar›, s. 199-203; Topçu, DTE, s. 83-88; Uygur
Kocabaşoğlu, Murat Uluğtekin, Salnamelerde
Kayseri, Osmanl› ve Cumhuriyet Döneminin
Eski Harfli Y›ll›klar›nda Kayseri, Kayseri 1998,
s. 95, 118, 146, 171.
MUSTAFA DENKTAŞ

DEVELİ-EVEREK SURP TOROS ERMENİ
KİLİSESİ
Develi Merkez’de (Everek) bulunmaktad›r. 1757’de inşa edilen kilisenin, 1835
tarihli onar›m ferman› bulunmaktad›r.
1895 ve 1904 y›llar›nda da yap›n›n onar›m› için padişaha başvurulduğunu gösteren belgeler vard›r.
‹şlevini yitirdikten sonra uzun y›llar boş
kalan kilise, 1978’de cami olarak kullan›ma aç›lm›ş ve minare eklenmiştir. Yap›,
25.01.2002 tarih ve 2959 say›l› kararla
tescil edilmiş, Vak›flar Genel Müdürlüğünün 1999’da başlatt›ğ› restorasyon
2002’de tamamlanm›şt›r. Cami olarak
kullan›lmas›n›n getirdiği baz› ek ve deği-

Develi Everek Surp Toros Ermeni Kilisesi (Ş. Göngör Açıkgöz)
(Fatih Camii olarak kullanılmaktadır)
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Develi Everek Surp Toros
Ermeni Kilisesi planı
(Ş. Göngör Açıkgöz)

Develi İbrahim Ağa Mahallesi
Çeşmesi planı (S. Topçu)
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şikliklere rağmen yap›n›n mimari bütünlüğünü koruduğu ve genel olarak iyi durumda olduğu söylenebilir.
Kilise, üç nefli bazilikal planl›d›r. Bat›daki; sütun-ayak birlikteliğinden oluşan taş›y›c›larla tan›mlanan portikten üç birimli nartekse geçilmektedir. Sonradan eklenen doğramalar, narteksi üçe bölmüş ve
naostan ay›rm›şt›r. Nefler üçer sütunla
birbirinden ayr›lm›şt›r. Yan nefler çapraz,
orta nef kubbelerle örtülmüştür. ‹lter, çok
kubbeli naos örnekleri içinde, bu öğeleri
orta nefte toplam›ş olmas› bak›m›ndan
kilisenin ayr›cal›ğ›na dikkat çekmiştir.
Doğu ve bat›daki kubbeler elips biçimli,
bat›dan üçüncü kubbe, diğerlerinden
farkl› olarak pencerelidir. Doğuda; içte
yar›m daire planl›, d›şta düz apsis yer almaktad›r. Narteks ve portiğin (revak) üzerinde galeri kat› bulunmaktad›r. Narteksin güneyindeki merdivenle ulaş›lan galeri, portiğin üzerinde yükseltilmiştir.
Bat› cephesini oluşturan portik, profilli
kemer taşlar› ve kat silmesiyle zenginleştirilmiştir. Ortadan yükselen al›n duvar›
ve bu k›s›mdaki pencerenin üçgen al›nl›ğ›, yap›n›n neoklasik karakterini d›şa vuran noktalard›r. Özgün durumunda sağ›r
olan doğu cephesinde, bugün apsise aç›lan bir kap› ve saçak silmesine yak›n seviyede pencereler bulunmaktad›r. Simetrik
olan yan cepheler, iki kat düzenindeki
dörder pencereyle ritim kazanm›ş, pencerelerin üzerindeki kornişler cepheyi
zenginleştirmiştir. Kornişlerin de üzerinde boşaltma kemerleri bulunmaktad›r.
Bölgenin mimari karakterinde s›k rastlanmayan bir öğe olan portik ve yan cephelerin ortas›ndan yükselen al›nl›klar,
pencere üstlerindeki kornişler, sütun
başl›klar›ndaki volütler, akant yapraklar›
ve deniz kabuğu motifleri, k›l›çlarda ve
saçaktaki Barok k›vr›mlar ve kap›n›n iki
yan›ndaki yivli sütuncelerle kaide ve başl›klar, yap›n›n Avrupa etkileri taş›yan
XIX. yüzy›l üslubunu ortaya koymaktad›r.
Kaynakça: A. Safrastyan, “‹stanbul Ermeni Patrikliği Taraf›ndan Türkiye Adalet ve Mezahib
Nezaretine Sunulmuş Ermeni Kiliseleri ve Manast›rlar› Listeleri ve Takrirleri (1912-1913)” Ecmiyadzin, (1966), S 7, s. 56; Başbakanl›k Os-

manl› Arşivi, YA Res. 78/72 ve Adl. Mzhp.
2764/11 2 M 1322; F. ‹lter, “19. Yüzy›l ‹ç Anadolu Az›nl›k Yap›lar› Üzerine Gözlem ve Değerlendirmeler”, 12.Türk Tarih Kongresi, (Ayr›bas›m), TTK Yay., Ankara 2000, s. 1062; Ş. Aç›kgöz Güngör, Kayseri ve Çevresindeki 19. Yüzy›l
Kiliseleri ve Korunmalar› ‹çin Öneriler, (Bas›lmam›ş Doktora Tezi), ‹TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, ‹stanbul 2007, s. 131.
ŞEYDA GÜNGÖR AÇIKGÖZ

DEVELİ İBRAHİM AĞA MAHALLESİ
ÇEŞMESİ
Develi merkez (Everek) ‹brahim Ağa Mahallesi Kara Müftü Sokak üzerinde bulunan çeşme, tamamen kesme taştan inşa
edilmiş olup günümüzde kullan›lmamaktad›r. Çeşme üzerinde tarihi ve banisi hakk›nda bizlere bilgi verecek herhangi bir kitabe yoktur. Fakat çeşmenin bulunduğu alan XIX. yüzy›l sonlar›nda iskâna aç›lm›şt›r. Çeşmenin de bu dönemlerde inşa edilmiş olma ihtimali yüksektir.
Bağ›ms›z, tek kemerli olarak inşa edilen
çeşme 3,53 m yüksekliğinde ve 3,19 m genişliğindedir. Çeşme nişinin üzeri yuvarlak kemerle örtülmüştür. Yuvarlak kemer yanlardaki y›ğma ayaklara oturmaktad›r. 1,85 m genişliğindeki çeşme nişinin
köşelerine 2,30 m yüksekliğinde oldukça
zarif birer sütünce yerleştirilmiştir. Herhangi bir taş›y›c› fonksiyonu olmayan sütünceler tamamen estetik amaçl› olarak
tasarlanm›şt›r. 0,92 x 0,45 m boyutlar›nda olan ayna taş› zeminden 0,15 m yük-
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sektedir. Çeşmenin ön cephesinin yan
yüzleri bordürler şeklinde tasarlanm›ş,
fakat bordürlerin üzeri boş b›rak›lm›şt›r.
Çeşme üzerinde niş köşelerine yerleştirilen iki zarif sütünceden başka herhangi
bir bezeyici öğe bulunmaz.
Günümüzde kullan›lmayan eserin, üst k›s›mlar›nda ve arka cephesinde tahrip olan
k›s›mlar mevcuttur. Develi’deki çeşmelerden farkl› bir üslupla inşa edilmiştir.
Kaynakça: Topçu, DTE, s. 94.
SULTAN TOPÇU

DEVELİ (II.) MERHALE PROJESİ
Zamant› Irmağ›’ndan Develi Ovas›’na y›lda ortalama 113,96 milyon m3 su aktar›m›
amac›yla 1991 y›l›nda ihalesi yap›lan projedir. Develi Projesi ile 57.721 hektar alan›n sulanmas› hedeflenmiştir. ‹ki aşamadan oluşan projenin ilk bölümü olan Develi I. Merhale Projesi, 1987 y›l›nda tamamlanarak, Ağcaşar Baraj›’ndan* 15.035
hektar, Koval› Baraj›’ndan* 3381 hektar
olmak üzere toplam 18.416 hektar alan›n
sulama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Develi II. Merhale Projesi kapsam›nda
10.700 metre uzunluğundaki Zamant›
Tüneli’nin 01.12.2007 tarihi itibar›yla tünel açma işi tamamlanm›şt›r. Proje; Yahyal›, Develi, Yeşilhisar ve ‹ncesu ilçeleriyle bunlara bağl› yerleşim birimlerini içine
alan ovan›n doğal su kaynaklar›ndan karş›lanamayan su ihtiyac›n›, Zamant› Irmağ›’nda kurulacak bir regülatör yard›m›yla,
10.700 metre derivasyon tüneli çal›şmas›,
1150 metre yaklaş›m 5345 metre iletim kanal› ve 14.350 metre sulama ana kanal›yla
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu çal›şma sonucunda ayr›ca 301 tür kuşun bar›nd›ğ› ve sulama yetersizliği nedeniyle zaman zaman kurakl›k tehlikesi geçiren Sultansazl›ğ›* Kuş Cenneti’nin ekolojik dengesi de korunmuş olacakt›r. Bu kapsamda
OPEC Çevre Fonu, projeye 22,72 milyon
dolar kredi imkân› sağlam›şt›r. 2007 y›l›
y›l sonu harcamas› 17 milyon YTL olan
proje için 2008 y›l›nda kullan›lmak üzere
18 milyon YTL ödenek ayr›lm›şt›r.

Develi Kale Sarnıcı (S. Topçu)

DEVELİ KALE SARNICI
Yukar› Develi’de Develi Kalesi’nin kuzeydoğu yamac›nda bulunmaktad›r. Sarn›ç 1990 y›l›nda Kayseri Müze Müdürlüğü taraf›ndan yap›lan kaz›lar neticesinde
ortaya ç›kar›lm›şt›r.
Moloz taştan inşa edilen sarn›c›n iç duvarlar›n›n üzerleri s›vanm›şt›r. 11,15 x
6,50 m ölçülerindeki sarn›c›n üzerini örten tonoz tamamen y›k›lm›şt›r. Sarn›c›n
y›k›lan güney duvar› içerisinde pöhrenk
kal›nt›lar› bulunmaktad›r. Sarn›c›n güneyinde yap›lan kaz›lar sonucunda ortaya
ç›kar›lan üç adet tand›r›n içerisinde Selçuklu Dönemine ait bak›r sikkeler bulunmuştur. Muhtemelen bu sarn›çta ayn›
dönemde XII ya da XIII. yüzy›lda inşa
edilmiş olmal›d›r.
Kaynakça: Denktaş, Su Yap›lar›, s. 13; Topçu,
DTE, s. 88; Y›ld›ray Özbek, “Develi’de Türk Mimarl›k Eserleri”, Sanatsal Mozaik dergisi, ‹stanbul 2000, s. 60.
SULTAN TOPÇU

DEVELİ KALESİ
Yukar› Develi’de, şehrin bat›s›nda hâkim
bir tepe üzerinde yer almaktad›r. Develi
Kalesi üzerinde herhangi bir kitabe bu-

Kaynakça: www.kayseri.gov.tr
C‹HAD ŞAH‹NO⁄LU
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lunmamaktad›r. Bu nedenle kalenin ne
zaman ve kim taraf›ndan inşa ettirildiği
bilinmemektedir. Kalede inşa malzemesi
olarak burçlarda moloz taş ve müdafaa
duvarlar›nda kaba yonu taş kullan›lm›şt›r. Tahsin Özgüç ve Mahmut Akok’un
1955 y›l›nda plan›n› çizerek yay›mlad›ğ›
kaleden günümüze, iç kalenin güneydoğusunun kuzeyinde yer alan iki yar›m
daire burç ve iç surlar›n güneyinde bulunan iki dikdörtgen burçla baz› sur duvarlar› ulaşm›şt›r.
Kale esas itibar›yla birçok Anadolu şehrinde olduğu gibi üç bölümden oluşmaktad›r. Bunlar iç kale, iç sur ve d›ş surlard›r. ‹ç kalenin etraf› yar›m yuvarlak burçlarla çevrilmiştir. Aşağ› yukar› 900 m2lik
bir sahay› ihtiva eden bu k›s›m, oldukça
büyük bir tahribata uğram›ş ve günümüze
sadece doğusunda yer alan iki yar›m daire formlu burç ulaşm›şt›r. Burçlar moloz
taşla inşa edilmiştir. Burçlar›n üzeri s›vayla kapat›lm›şt›r. Burçlar›n inşas›nda
arazinin eğiminden yararlan›lm›şt›r.
‹ç kalenin güneyinde bulunan iç surlardan, günümüze sadece iki dikdörtgen
formlu burç ulaşabilmiş, burçlar aras›ndaki savunma duvarlar› büyük oranda
tahrip olmuştur. Bu surlardan mevcut
burçlar›n bat›s›nda yer alan k›s›mlar
ayakta durmaktad›r. Kaba yonu taş ve
moloz taş›n beraber kullan›ld›ğ› burç ve
surlar, harç kullan›larak örülmüştür. Güney ve bat›ya doğru genişleyen ve iskâna
müsait bir yap›ya sahip üçüncü k›s›mda
ise kalenin giriş kap›s› yer almaktayd›. Bu
k›s›m günümüzde tamamen y›k›lm›şt›r.
Develi Kalesi’nin iç kale bölümünde yer
alan herhangi bir yap› günümüze ulaşmam›şt›r.

Develi Kalesi, Develi’nin stratejik bir
noktada yer almas›ndan dolay› birçok
tarihî olaya tan›k olmuştur. Bizans kumandanlar› Atom ve Apusahl (1059),
Develi Kalesi’ne s›ğ›nm›ş, II. ‹zzettin
Keykâvus ile IV. Rükneddin K›l›çarslan
aras›ndaki taht kavgas› esnas›nda K›l›çarslan, Konya’dan kaçarak Develi Kalesi’ne gelmiş ve bir müddet burada ikamet etmiştir. 1398 tarihinde Dulkadiroğullar› Beyi Mehmed Bey’le taht mücadelesine giren Sevli Bey, Mehmed Bey’e
yenilerek Develi Kalesi’ne kaçmak zorunda kalm›şt›r. Kale, Osmanl›lar Döneminde önemini yitirmiştir. Her ne kadar
M. Restle-Herbert Hunger, Osmanl›lar
Döneminde kalenin restore edilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğundan bahsetseler de böyle bir onar›ma Osmanl›lar
Döneminde gerek duyulmad›ğ› aşikârd›r. Çünkü Osmanl›lar Döneminde Develi, önemini kaybederek Everek göç
almaya başlam›şt›r.
Kale üzerinde herhangi bir kitabenin yer
almamas›, kale hakk›nda kesin bir tarih
verilmesini engellemektedir. M. RestleHerbert Hunger, kalenin Ermeniler zaman›nda yap›lm›ş olamayacağ›n› belirtmektedir. Bu görüş tarihî bilgilerle de
örtüşmektedir. Yine M. Restle-Herbert
Hunger, Develi’de bir apsis sütun ayağ›n›n kal›nt›s› bulunduğu ve bir Bizans
Spoli’nin köyde yer ald›ğ›ndan bahsetmektedir. Bizans Döneminde de Bizans
kumandanlar› Atom ve Apusahl’›n Develi Kalesi’ne s›ğ›nm›ş olmalar› konusundaki tarihî bilgilere dayanarak Kale’nin Bizans Döneminden önce inşa edildiği, Bizans ve Selçuklular Döneminde
aktif olarak kullan›ld›ğ› taraf›m›zca düşünülmektedir. Kanaatimizce özellikle
Selçuklular Döneminde, kaleye yeni eklemeler yap›larak kale genişletilmiş ve
Osmanl› hâkimiyetinden sonra önemini
kaybetmiştir.
Kaynakça: Tahsin Özgüç, Mahmut Akok, “Develi Abideleri”, Belleten, C XIX (1975), s. 377378; M. Restle, Herbert Hunger, Tabula Imperii Byzantini (Kappadokien), Wien 1981, s. 178;
‹bn Bîbî, el-Evamir, s. 138-139-141; Topçu, DTE,
s. 21-24.
SULTAN TOPÇU
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DEVELİ LİSESİ
Develi Merkez (Everek), ‹stiklal Caddesi,
Camiikebir Mahallesi’nde bulunan ve
günümüzde lise olarak kullan›lan eser,
kurulan bir dernek yoluyla önceden mezarl›k olarak kullan›lan bir alan üzerine
inşa edilmiştir. Okulun inşas›na 1923’te
başlan›lm›ş ve okul 1933’te tamamlanarak ayn› y›l öğretime aç›lm›şt›r. 1933’te
ortaokul olarak inşa edilen yap›, 1957 y›l›nda liseye dönüştürülmüştür. Günümüzde de Develi Lisesi olarak hizmet
vermektedir.
Okul, Mimar Süleyman Unutulmaz taraf›ndan tamamen kesme taşla inşa edilmiştir.
Bir bodrum ve iki kattan oluşan okul,
Develi’de bulunan sivil ve dinî mimari
eserlerden farkl› bir üslupta yap›lm›şt›r.
Doğu-bat› yönünde uzanan okulun giriş
k›sm› kuzey cephenin tam ortas›nda yer
almaktad›r. Giriş k›sm›n›n mimari tasar›m›na ilk bak›ld›ğ›nda yap›n›n bir köşk
havas›nda inşa edildiği düşünülmektedir. Süleyman Unutulmaz, giriş k›sm›n›
iki katl› ve birbirinin simetriği olarak
yapm›şt›r. Giriş k›sm›n›n önüne beş bölümlü bir revak yerleştiren mimar, revak›n renkli taş almaş›kl› yuvarlak kemerlerini ince, zarif sütunlar üzerine oturtmuştur. Revak ortas›nda yer alan kemerin alt›na sütun yerleştirmemiş, kemeri
havada as›l› b›rakarak bu bölümün alt›na
yar›m daire şeklinde bir balkon eklemiştir. Balkonun etraf› taştan korkulukla
çevrilerek, alt k›sm› k›rm›z›, siyah ve beyaz kare biçimli taşlardan oluşan bir
kaplamayla bezenmiştir. Üst kattaki revakl› balkona geçişi sağlayan bordürün
üzeri kaval silmelerle bezenmiş ve sütunlar›n oturduğu pabuçluklar merdiven basamağ› şeklinde alttaki kemerlerin boşluklar›na kadar uzanarak, uçlar› içlerinde k›rm›z› renkli kabaralar yerleştirilen
üçgen panolarla son bulmuştur. Ayn› uygulama ikinci kat›n saçak k›sm›nda da
tekrarlanm›ş ve saçak k›sm› yap›n›n bütün cephelerini dolaşan taş korkulukla
sonland›r›lm›şt›r.
Yap›n›n zemin kat›na giriş kap›s›, öndeki
revakl› k›sm›n ortas›ndaki as›l› kemerle
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bütünleştirici bir özellik sağlamak maksad›yla ikiz yuvarlak kemerli yap›lm›şt›r.
Giriş kap›s›n›n doğu ve bat›s›nda yer alan
pencereler yuvarlak kemerli tasarland›ğ›ndan giriş kap›s› da ikiz yuvarlak kemerli ele al›nm›şt›r. Üst kat revak›nda
içeriye giriş renkli taş almaş›kl› sivri kemerli bir kap›dan sağland›ğ› için de mimar burada bu kap›n›n doğu ve bat›s›nda
yer alan pencereleri sivri kemerli tasarlam›şt›r. Bu uygulama bize mimar›n estetiğe ve mimari elemanlar aras›ndaki uyuma ne kadar çok önem verdiğini göstermektedir.
Alt kat giriş kap›s›ndan yap›n›n zemin kat›na girilmektedir. Bu katta doğu-bat› yönünde uzanan “U” şeklinde bir koridor
ve koridorun etraf›na yerleştirilen dokuz
oda yer almaktad›r.
Merkezdeki oda 7,50 x 7,50 m boyutlar›nda kare bir mekân olup güney cepheden d›şa taş›nt› yapmaktad›r. Odan›n
üzeri düz beton dam olup güney cephesi
üzerine aç›lan yuvarlak kemerli üç adet
pencereyle ayd›nlat›lmaktad›r. Odan›n
duvarlar› s›vayla kapat›lm›şt›r. Oda günümüzde s›n›f olarak kullan›lmaktad›r.
Bu odan›n bat›s›nda yer alan 4,90 x 5,00
m boyutlar›ndaki oda güney cephesi üzerine aç›lan iki adet pencereyle ayd›nlat›lmaktad›r. Bu oda günümüzde lisenin
idari personeli taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Bu odan›n bat›s›nda yer alan oda
7,50 x 7,50 m boyutlar›nda dikdörtgen

Develi Lisesi planı (S. Topçu)

466 /

DEV

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

Develi Lisesi

bir oda olup güney cephesine aç›lan üç,
bat› cephesine aç›lan iki pencereyle ayd›nlat›lmaktad›r. Bu oda günümüzde s›n›f olarak kullan›lmaktad›r. Bu odan›n
kuzeyinde yer alan merdivenlerle ikinci
kata ç›k›lmaktad›r. Merdivenlerin kuzeyinde yer alan 6,00 x 6,10 m boyutlar›nda dikdörtgen oda, bat› cephesinde yer
alan iki ve güney cephesinde yer alan bir
pencereyle ayd›nlat›lmaktad›r. Oda günümüzde okul personeli taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Bu odan›n kuzeyinde yer
alan 7,00 x 7,00 m boyutlar›ndaki oda,
bat› cephede iki, kuzey cephede üç ve doğu cephede iki pencere olmak üzere yedi
pencere taraf›ndan ayd›nlat›lmaktad›r.
Bu oda günümüzde idari personel taraf›ndan kullan›lmaktad›r.
Merkezde yer alan ve güney cepheden d›şa ç›k›nt› yapan kare planl› odan›n doğusunda 5,00 x 5,00 m boyutlar›ndaki oda
ve bu odan›n doğusunda yer alan 8,10 x
8,00 m boyutlar›ndaki odalar merkezde
yer alan kare odan›n bat›s›ndaki odalar›n
bir simetriği şeklinde yap›lm›şt›r. Yine bu
odalar›n kuzeyinde yer alan odalarda,
bat›da yer alan odalar›n bir simetriğini
teşkil etmektedir. Bu odalar› “U” şeklinde dolaşan koridorun kuzey, doğu ve bat› cephelerine toplam on iki pencere aç›lm›şt›r.
Lisenin birinci kat›na koridorun doğu ve
bat› köşelerinde yer alan 14 basamakl› bir
merdivenle ç›k›lmaktad›r. Birinci kat›nda
etraf›n› zemin kattaki gibi “U” şeklinde
bir koridor dolanmaktad›r. Koridorun
etraf›na alt kattaki odalar›n simetriği olan
dokuz oda yerleştirilmiştir. Odalar›n üzeri düz damla kapat›lm›şt›r.

Giriş cephesindeki mimari uyumu yap›n›n zemin ve üst kat›ndaki odalarda da
başar›yla sergileyen mimar, alt ve üst katta toplam 102 pencere kullanarak yap›n›n iç mekân›n›n oldukça ferah bir mekân olmas›n› sağlam›şt›r.
Yap›n›n doğu ve bat› kollar›n›n alt›nda
bodrum katlar› yer almaktad›r. Bu bodrum katlardan doğudaki, dört odadan
oluşmakta ve günümüzde depo olarak
kullan›lmaktad›r. Bat›daki bodrum kat›nda ise iki oda ve helalar yer almaktad›r.
Yap›n›n d›ş cepheleri oldukça zarif bir
şekilde pencere altlar›na oyma şeklinde
yerleştirilen, içinde papatya şeklinde bezemeler bulunan dikdörtgen panolar ve
iki kat›n aras›n› tamamen dolanan silme
kuşağ›yla bezenmiştir. Yap›n›n saçak k›s›mlar› testere dişi şeklinde tasarlanm›ş
ve ön cepheyi tamamen dolaşan bir bordürle bezenmiştir. Çat›n›n etraf›n› dolaşan taş korkuluk, ön cephede kafes oyma
tekniğiyle yap›lm›ş ken arka cephede
bundan vazgeçilerek, korkuluk taştan
oyulmuş göbeklerle oluşturulmuştur.
Kaynakça: Ahmet Gürlek, Memleketim Develi,
Ankara 1975, s.75; Topçu, DTE, s. 100-104.
SULTAN TOPÇU

DEVELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ
Millî Mücadele başlad›ğ› zaman Türkiye’nin her taraf›nda görülen bölgesel kurtuluş hareketleri, Develi’de de ortaya ç›kt›. Bu hareketlerle birlikte kurtuluş çal›şmalar›n›n tek baş›na bir işe yaramayacağ›,
bunun teşkilatl› bir cemiyet şeklinde yap›lmas› gerektiği fikri öne ç›kt›. Bu suretle
Osman (Coşkun) Bey*, Belediye Reisi
Kamberlizade Osman Bey, Kaymakam
At›f (Tüzün) Bey* ve Develi’nin ileri gelenlerinden birkaç› bir araya gelerek gizli bir
‹stiklal Komitesi kurulmas›na karar verdiler. Ancak ‹stanbul Hükümetini ve Halife’yi k›zd›rmamak için, bu komitenin paravan› olarak ve aleni çal›şacak olan Cemiyet-i ‹slâmiyeyi Nisan 1919’da kurdular.
Asl›nda her iki cemiyet de ayn›yd›.
Kurucular aras›nda kuruluşu gerçekleştirilen Cemiyet’in halka duyurulmas› için,
Develi halk› toplant›ya çağr›ld›. Toplant›
(bugün y›k›larak yerine Belediye Binas›
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yap›lan) Eski Maarif Binas›’nda yap›ld›
ve Kaymakam At›f Bey’in bir konuşmas›yla aç›ld›. At›f Bey, Komite ve halkla beraber yap›lacak işler üzerinde fikirlerini
söyledi. Ard›ndan Ceza Hâkimi Arnavut
Muharrem Bey söz alarak, ellerinde herhangi bir silahl› kuvvetin bulunmad›ğ›n›,
yedi düvele (devlete) karş› harp edemeyeceklerini, sert bir dille tenkit etti. Bunun
üzerine Kaymakam At›f Bey hiddetlenerek: Davaya inanmayanlar›n toplant›y›
terk etmesini isteyerek Ceza Hâkimi Muharrem Bey’i toplant›dan kovdu.
Toplant› sonucunda, yedi kişilik bir Cemiyet-i ‹slâmiye ‹dare Kurulunun oluşturulmas›na, mahalle ve köylerde Cemiyet’in teşkilatlanmas›na, Cemiyet’e silah
ve cephane temin edilmesine, köylerin
ziyaret edilerek ileride kurulacak birliklerde kullan›lmak üzere para ve zahire
toplanmas›na karar verildi.
Böylece çal›şmalar bir disiplin alt›na al›narak dağ›n›kl›ktan kurtar›ld›. Buna göre,
‹stiklal Komitesi işin gizli ve askerî yönüyle; Cemiyet-i ‹slâmiye de teşkilatlanma, para ve g›da temini gibi işlerle uğraşacakt›r. Bununla birlikte ‹stiklal Komitesinin esas görevi, Develi yak›nlar›na kadar gelen Frans›z ve Ermeni kuvvetlerine
karş› askerî bir cephe kurmakt›r.
Cemiyet-i ‹slâmiyenin başkanl›ğ›na Paşazade Osman (Develioğlu) Bey*, sekreterliğine de Osman Bey seçilerek göreve
başlad›lar.
Cemiyet’in kuruluşuyla birlikte halk›n
yard›mlar› h›zla gelmeye başlad›. Bunun
üzerine Cemiyet bir bina kiralad›. Daha
sonra da bir yetimhane açt›. Şehit çocuklar› burada okutuldu. Cemiyet, cuma namaz› hutbelerinin Türkçe okunmas›na
karar verdi ve uygulamaya koydu. ‹lk
Türkçe hutbeyi de Haz›m (Ulusoy) Bey
verdi. Hutbede Cemiyet’in faydalar›ndan,
düşmana karş› birlik ve beraberlik içinde
olman›n lüzumundan bahsetti.
Develi’de bu gelişmeler yaşan›rken Türkiye genelinde de Mustafa Kemal önderliğinde başlayan hareket devam etmekteydi. Bu amaçla toplanan Erzurum Kongresi 7 Ağustos 1919’da çal›şmalar›n› bitirdi ve Kongre’de al›nan kararlar, yur-

dun her taraf›na gönderildi. Ağustos ay›
ortalar›nda Erzurum Kongresi kararlar›n› içeren yaz› Develi’ye geldi. Bu yaz›n›n
gelmesiyle birlikte Develi ‹stiklal Komitesi Sekreteri Osman (Coşkun) Bey, Komite Üyelerine, gizli kurulan ‹stiklal Komitesinin görevinin sona erdiğini art›k
gizli çal›şmaya gerek kalmad›ğ›n› bildirerek Erzurum Kongresi Beyannamesi ›ş›ğ›nda Develi Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurulmas›n›n yerinde olacağ›n› bildirdi. Halk galeyana gelerek Kongre kararlar›n› onaylam›ş ve bu suretle Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu (1919). Ard›ndan Mustafa Kemal Paşa’ya bir telgraf
çekilerek milletçe izindeyiz. Emir ve talimatlar›n›z› bekliyoruz ifadeleri bildirildi.
Bu yeni örgütlenmeden sonra Develi
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti öyle bir hâle
geldi ki Develi ‹lçesi’ne bağl› bütün köylerde ve Kuva-yi Milliye’nin çarp›şt›ğ›
cephe ve sahalarda, idari, siyasi ve asayişi ilgilendiren bütün konularla ilgilenmeye başlad›, gerektiği şekilde kararlar ald›
ve uygulad›. Sonuçta ‹stanbul Hükümeti
ile bağlar› da tamamen koptu.
Kaynakça: Mehmet Özdemir, Millî Mücadele’de
Develi, Sümer Matbaas›, Kayseri 1973; Cenani
Gürbüz, Millî Mücadele’de Develi ve Ermeniler,
Kültür Bakanl›ğ› Yay›nlar›, Ankara 1996; Metin
Ay›ş›ğ›, “Millî Mücadele’de Develi”, Develi, s. 119; Kars, M.M.Kayseri.
SERDAR SAKİN

DEVELİ POSTASI
Cumartesi günleri ç›kan haftal›k siyasi, tarafs›z gazetedir. Sahibi Ferihan ‹stanbullu
iken sonradan Güngör Yurtgüven oldu.
Yaz› ‹şleri Müdürlüğünü önce Avukat ‹brahim Mavioğlu, bir süre sonra da Avukat
Hayrettin B›çakç› yapt›. Kayseri Erciyes
Bas›mevinde bas›ld›. Fiyat› on beş kuruştur. 24 Şubat 1954’te ç›kmaya başlad›, 30.
say›s›yla yay›m›na son verdi. Gazete
mizah içerikli siyasal yaz›lar yan›nda kültürel yay›nlara da yer verdi. Yazarlar›: ‹brahim Mavioğlu, Hayrettin ‹stanbullu, Veliyiddin Kabaday›, Voyvoda Develioğlu,
Osman Coşkun, Şahin Köylüoğlu, Avukat
Cengiz Nayman, Necati Özden’dir.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 92.
YAYIN KURULU
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Develi Ulu (Sivasi Hatun) Camii (S. Topçu)

Develi Ulu Cami planı
(S. Topçu)

DEVELİ ULU (SİVASİ HATUN) CAMİİ
Yukar› Develi, Camiikebir Mahallesi, Selçuk Sokak’ta bulunmaktad›r. Develi Ulu
Camii, taç kap›s›nda yer alan iki inşa kitabesine göre, IV. K›l›çarslan’›n oğlu III.
Keyhüsrev zaman›nda Göçeraslan oğlu
Nasrullah ve Eşi Sivasi Hatun taraf›ndan
H 680 (M 1282) tarihinde inşa edilmiştir.
Caminin mimar› bilinmemektedir.
Cami tamamen kesme taştan inşa edilmiş olup mihraba dik beş sahndan oluşmaktad›r. Caminin mihrap önünde kubbe, diğer bölümlerin tamam›nda sivri tonoz üst örtü eleman› olarak kullan›lm›şt›r.
Caminin bat› cephesinin tamam›, 0,80
m yükseklikte ve 0,55 m genişlikte bir payandayla desteklenmektedir. Cephenin
güney ucuna dikdörtgen mazgal bir pencere aç›lm›şken günümüzde bu pencere
kapat›lm›şt›r. Caminin güney cephesi
mihrap önü kubbesinin alt›na yerleştirilen geniş payanda ve güneydoğu köşesine yerleştirilen ikinci bir payandayla desteklenmektedir. Bu cephe dikdörtgen
dört mazgal pencereyle boşalt›lm›şt›r.
Cephenin güneydoğu köşesinin üst k›sm›nda bir yüzü bat›ya, diğer yüzü de güneye bakan kuş köşkü bulunmaktad›r.
Çift yönlü olan kuş köşkü, güney yönde
çökertilmiş kör bir sivri kemer içerisine
yerleştirilmiştir. Üç sivri kemer gözüyle
bezenmiş bir taş bloğuyla doğu yönde
çökertilen kör bir sivri kemer içerisine
oturtulan biri dikdörtgen, diğeri k›r›k iki

yuvarlak kemer gözüyle süslenmiş bir taş
bloğundan oluşmaktad›r. Caminin doğu
cephesi üzerine dikdörtgen dört mazgal
pencere aç›lm›şt›r. Bu cephenin kuzeydoğu ucunda, yap›ya sonradan eklenmiş
olan tek şerefeli minare bulunmaktad›r.
Caminin kuzey cephesinin bat›s›nda bugün kapat›lm›ş yuvarlak kemerli bir kap›
yer almaktad›r. Kap› zeminden yaklaş›k
0,80 m yüksekliğe yerleştirilmiştir. Bu
kap›n›n bey kap›s› olarak kullan›lm›ş olma ihtimali yüksektir.
Caminin kuzey cephesinde taç kap›n›n
tam üzerinde, yap›n›n köşk minaresi yer
almaktad›r. Minareye taç kap›n›n doğusunda yer alan 32 basamakl› bir merdivenle ç›k›lmaktad›r. Köşk minare yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanan dört
yekpare ayağ›n üzerine at›lan bir külah
k›sm›ndan oluşmaktad›r. Ayaklar›n köşeleri pahlanarak sekizgene dönüştürülmüştür. Ayaklar›n başl›k k›s›mlar› minarenin içine doğru ç›k›nt› yapmaktad›r.
Külah k›sm› piramidal şekilde tasarlanm›ş ve tepe noktas›ndan yükselen beyaz
mermer alemle sonland›r›lm›şt›r. Köşk
minare muhtemelen yap›ya sonraki dönemlerde eklenmiştir.
Taç kap›, caminin kuzey cephesinin tam
ortas›nda yer almakta olup, cephe yüzeyinden taş›r›lm›ş bir vaziyettedir. Taç kap› eyvan türü taç kap›lar s›n›f›na girmektedir. Taç kap›n›n etraf›, taç kap›y› üç
yönden kuşatan iki geniş bordürle çevrilmiştir. En d›ştaki bordürün üzeri boş b›rak›lm›şt›r. D›ştan ikinci bordürün üzeri
yar›m y›ld›zlardan oluşan bir bezeme kuşağ›yla tezyin edilmiştir. Taç kap›n›n köşelik k›sm› oldukça sade bir şekilde tasarlanm›şt›r. Caminin inşa kitabelerinden
biri olan, beş parça hâlinde beyaz mermer üzerine Selçuklu sülüsüyle yaz›lm›ş
Arapça iki sat›rl›k inşa kitabesi, bu k›s›m
üzerinde yer almaktad›r.
Anlam›:
“Allah’›n mescitlerini ancak, Allah’a ve
ahiret gününe iman eden, namaz› dosdoğru k›lan, zekât›n› veren ve Allah’tan
başkas›ndan korkmayan kimseler inşa
eder. ‹şte doğru yola ermişlerden olmalar› umulanlar bunlard›r.” (Tevbe Sure-
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si’nin 18. ayeti)
Bu mübarek caminin yap›lmas›na, Allah
mülkünü daim k›ls›n, iki k›blenin özlemiyle tutuşan ümmetlerin dizginlerini
elinde bulunduran, din ve dünyan›n bereketi Yüce K›l›çarslan oğlu Keyhüsrev
zaman›nda emredilmiştir.
Taç kap› eyvan›, iç içe yerleştirilmiş iki
sivri kemerle kuşat›lm›şt›r. D›ştaki sivri
kemerin üzeri boş b›rak›lm›ş, içteki sivri
kemerin al›nl›ğ›n›n üzerinde ise yar›m
y›ld›zlardan oluşan bezeme kuşağ› ve dişler şeklinde yap›lm›ş süslemeler bulunmaktad›r. Kemerlerin oturduğu üzengi
taşlar›n›n alt k›s›mlar› sark›t mukarnaslar
şeklinde bezenmiştir. Köşe noktalara sütunceler yerleştirilmiştir. Taç kap› eyvan›n›n doğu ve bat› köşelerine sivri kemerli nişler aç›lm›şt›r. Harim k›sm›na girişi
sağlayan bas›k kemerli kap›n›n üzerinde
Selçuklu sülüsüyle yaz›lm›ş Arapça dört
sat›rl›k ikinci inşa kitabesi bulunmaktad›r.
Anlam›:
“Allah’›n Rahmetine muhtaç zaif kulu
Göçerarslan oğlu Nasrullah ve Allah’›n
rahmeti ve r›zas›na muhtaç onun zaif cariyesi Sa’d K›z› Sivasti taraf›ndan, Allah
başar›lar›n› ihsan ve hay›rlar›n› onlara
yâd eylesin 680 y›l›nda...”
Caminin, harime girişi sağlayan bas›k kemerli kap›s›n›n kemer al›nl›ğ› üzerinde
bir rozet yer almaktad›r. Günümüzde bu
rozetin üzeri sonradan eklenen mermer
kitabeyle kapat›lm›şt›r. Bas›k kemerin uç
k›s›mlar› dişler şeklinde tezyin edilmiştir.
Harime taç kap› üzerinde bulunan bas›k
kemerli kap›dan girilmektedir. Harimle
taç kap› zemini aras›nda üç basamakl›k
bir kot fark› bulunmaktad›r.

Develi Ulu (Sivasi Hatun) Camii bani kitabesi
(S. Topçu)

Develi Ulu (Sivasi Hatun) Camii taç kapı
(S. Topçu)

Harim, 24,30 x 24,50 m ölçülerinde olup
dört s›ra hâlinde dörder kare ayağ›n bulunduğu mihraba dik uzanan beş sahndan oluşmaktad›r. Mihrap önünde yer
alan kasnaks›z kubbeye pandantiflerle
geçilmektedir. Mihrap önü kubbesinin
doğu ve bat›s›nda yer alan ilk sahn›n üzeri yine ayn› yönde at›lan sivri tonozlarla,
mihraba dik uzanan diğer sahnlar›n üzerleri kuzey-güney doğrultuda at›lan sivri
tonozlarla örtülmüştür. Cami günümüzde Vak›flar Genel Müdürlüğü taraf›ndan
restore edilmektedir. Tonozlar üzerindeki mevcut s›va kal›nt›lar› raspaland›ğ›nda
iki ayr› s›va iziyle karş›laş›lm›şt›r. Bu s›valardan biri muhtemelen 1968 y›l›nda yap›lan restorasyona ait olmal›d›r. Bunun
alt›ndaki s›va tamamen Horasan harc›yla
yap›lm›ş olup, caminin Osmanl›lar Döneminde de bir restorasyon geçirdiğinin
göstergesidir. Mihraba dik uzanan orta
sahn›n kuzeyindeki ikinci sahn›n üzeri
boş b›rak›lm›ş ve bu k›s›m özetlenmiş iç
avlu olarak tasarlanm›şt›r.
Harim, güney ve doğu cephe üzerine aç›lan dört y›rtmaç pencereyle ayd›nlat›lmaktad›r. Bu pencereler, d›şar›da mazgal
içeride y›rtmaç pencere olarak tasarlanm›şt›r. Bütün pencerelerin alt ve yan k›-
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Develi Ulu Camii mihrap planı
(Ömer Bakırer)

Develi Ulu Camii mihrabı (S. Topçu)

s›mlar› şevli olarak yap›lm›şt›r. Harimin
bat› cephesinin güneyinde de bir y›rtmaç
pencere bulunmaktayken, bu pencere
günümüzde kapat›lm›şt›r. Harimin beden duvarlar›nda kullan›lan malzemeler
farkl›l›k göstermektedir. Özellikle bu
farkl› malzemeler bat› cephede daha belirgin olarak görülmektedir. Bat› cephenin alt k›sm› kaba yonu taşla, orta k›s›m
k›rm›z› renkli düzgün olmayan kesme
taşla örülmüştür. Bu malzeme farkl›l›klar› caminin beden duvarlar›n›n değişik
dönemlerde restore edildiklerini ispat etmektedir. Ayr›ca Ulu Cami’nin doğu sahn›n›n güneydoğusunda bulunan kemerin
kilit taş› üzerinde, beyaz mermer üzerine
hakkedilmiş devşirme bir kitabe bulunmaktad›r. Kitabede, mihrap üzerinde tamam› yaz›l› olan Âl-i ‹mran Suresi’nin 18.
ayetinin başlang›ç k›sm› yaz›l›d›r. Mihrap
önü sahn›nda, mihrab›n doğusundaki
duvara gömülü ayak üzerinde k›rm›z› uçlu kalemle yaz›lm›ş bir kitabe daha bulunmaktad›r. Kitabenin baz› harfleri taşa
kaz›nm›ş, fakat tamam› hakkedilmediğinden kitabe okunamamaktad›r. Bu kitabenin yukar›da bahsedilen onar›mlara
ait bir kitabe olma ihtimali yüksektir.
Güney cephenin tam ortas›nda yer alan
mihrap, gri andezit taş›ndan yap›lm›şt›r.
Mihrap 4,90 m yükseklikte, 3,70 m genişlikte olup üç yönden farkl› genişlikteki

dört adet silme kuşaklarla çerçeve içerisine al›nm›şt›r. En d›ştaki bordür 0,13 m
genişlikte olup üzeri birbirini takip eden
beş kollu y›ld›zlardan oluşan kompozisyonla bezenmiştir. D›ştan içe doğru ikinci bordür 0,23 m genişliğinde olup bordürün sağ taraf›ndan başlayan nesih hatla yaz›lm›ş yaz› kuşağ›yla bezenmiştir.
Bordür üzerinde Âl-i ‹mran Suresi’nin 18.
ayetinin tamam›yla 19. ayetin bir bölümü
yer almaktad›r.
Anlam› (Meali):
“Allah, melekler ve adaleti yerine getiren
ilim sahipleri, ondan başka ilah olmad›ğ›na şahitlik etmişlerdir. Mutlak güç ve
hikmet sahibi Allah’tan başka ilah yoktur.
Allah kat›nda hak din ‹slam’d›r.”
D›ştan içe doğru, 0,36 m genişliğindeki
üçüncü bordürün üzerinde yüksek kabartma tekniğinde yap›lm›ş tam ve yar›m
palmetlerin sivri dallarla birbirine eklenmesiyle oluşturulan bit kisel bezeme
kompozisyonu bulunmaktad›r. D›ştan
içe doğru dördüncü bordür 0,12 m genişliğinde olup ince kavisli şeritlerin birbirine geçmesiyle oluşturulan geometrik süslemeyle bezenmiştir. Mihrab›n köşelik
k›s›mlar› sekiz kollu y›ld›zlardan oluşan
geometrik süslemelerle tezyin edilmiştir.
Mihrap kavsara kemerinin üzerindeki üç
dilimli palmetlerden oluşan ve yapraklar›n diplerinden ç›kan saplarla palmetleri
hem birbirine hem de zemine bağlayan
süslemeler dikkati çekmektedir. Mihrab›n al›nl›k k›sm› üzerinde yüksek kabartma şeklinde yap›lm›ş, ince k›vr›mdallar›n
bükülerek k›vr›lmas›yla meydana gelen
değişik boyutlarda daireler ve dairelerin
içerisine yerleştirilen çiçek ve palmet
yapraklar›yla oluşturulan süsleme kuşağ›
bulunmaktad›r. Mihrab›n alt k›sm› iç içe
iki nişten oluşmaktad›r. 1,55 m yükseklikteki kavsara k›sm›, yedi mukarnas s›ras›ndan meydana gelmektedir. ‹kinci ve
beşinci s›radaki mukarnaslar üzerinde
bitkisel bezemeler yer almaktad›r. En alttaki mukarnaslar›n alt›nda mihrap nişini
tamamen dolaşan nesih bir yaz› kuşağ›
görülmektedir.
Anlam›:
“Ey inananlar rükû edin, secdeye var›n,
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Rabbinize kulluk edin, iyilik yap›n ki saadete erişesiniz.” (Hac Suresi 77. ayet)
Mihrap kavsaras›n›n alt bölümünün genişliği 1,70 m, yüksekliği 2,10 m, derinliği
1 m’dir. Nişin duvar› içerisine ikinci bir
niş daha aç›lm›şt›r. Mihrap nişinin yan
duvarlar›na dikdörtgen panolar içerisinde yap›lm›ş palmet ve k›vr›kdallar›n birleşmesinden meydana gelen yüksek kabartma tarz›nda süslemeler bulunmaktad›r. Mihrab›n köşe sütuncelerinin üzerleri burmal› olup sütunce başl›klar›nda iki
s›ra akantüs yaprağ› yer almaktad›r.
Akantüs yapraklar› kartal baş› şeklinde
zoomorfik tasvirlerle sonland›r›lm›şt›r.
Sütunce başl›klar›n›n alt›nda birer kitabe
bulunmaktad›r.
Mihrap nişinin bat› taraf›nda bulunan kitabe üzerinde Enbiya Suresi’nin 107. ayeti yaz›lm›şt›r.
Anlam›:
“Ey Muhammed, Biz seni ancak âlemlere
rahmet olarak gönderdik.”
Mihrap nişinin doğu taraf›nda yer alan
sütunce üzerindeki kitabede Kalem Suresi’nin 4. ayeti yer almaktad›r.
Anlam›:
“Şüphesiz sen büyük bir ahlaka sahipsin.”
Mihrap duvar›n›n ortas›nda yer alan küçük mihrap nişi, üç köşeli olup kavsara
k›sm› dört s›ra mukarnasla doldurulmuştur. Nişin içerisi k›vr›mdal, palmet ve çiçeklerin oluşturduğu bir kompozisyonla
bezenmiştir. Nişin yan yüzleri zikzakl›
dallar ve palmetlerle tezyin edilmiştir.
Nişin yan taraflar›na en alttakileri dikdörtgen üsttekileri birbirinden farkl› boyutlarda olan daire şeklindeki renkli mermer parçalar› kak›lm›şt›r. Nişte görülen
bu renkli taş kakmalar, Zengi ve Memluk
süslemelerini çok sadeleşmiş şekilde devam ettiren Selçuklu taş işleri, Beylikler
ve Osmanl› mimarisinde de zaman zaman kendini belli etmektedir.
Ahşap minber orijinal olmay›p yak›n bir
tarihte mahalle sakinleri taraf›ndan yapt›r›lm›şt›r. Orijinal minberin Kayseri Etnografya Müzesinde bulunan parçalar›
ceviz ağac›ndan ve çatma kündekâri tekniğiyle inşa edilmiştir. Kayseri Etnograf-

Develi Ulu Camiiʼden Kayseri Müzesine getirilmiş
aslan şeklinde yazılmış Besmele ve ehl-i Beyt
şablonu (M. Çayırdağ)

ya Müzesinde bulunan kap› sövesi 2,41 x
0,81 m ebad›nda olup aynal›k, yan ve alt
söve yüzleri k›vr›mdal rumilerle bezenmiştir. Minberin kitabe bordürleri dört
adet olup Kayseri Etnografya Müzesinde
bulunmaktad›rlar. 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 yaz›lar
yuvarlak sat›hl› derin oyma çiçekli kûfi
ile yaz›lm›şlard›r. Boş kalan k›s›mlar k›vr›mdal rûmîlerle doldurulmuştur. Yaz›lar, Kur’an’dan ayetler olup yaz›lar›n devam› olmas› gereken parçalar kaybolmuştur. Minbere ait iki adet ara parças›
yine Kayseri Etnografya Müzesi deposunda bulunmaktad›r. Bir yüzleri rumi
bir su ile süslü 3,10 x 0,12 m, 3,16 x 0,12
m ölçülerindeki bu ince uzun parçalar›n
minberin şerefesi alt›nda, yan aynal›klarla şerefe alt› panosu aras›nda veya şerefe
alt›n›n diğer taraf›nda bulunmas› gereken
ve minberde ayn› zamanda destek ve
ayakl›k vazifesi gören parçalar olmalar›
muhtemeldir. Minberin korkuluk k›sm›na ait olan iki adet parçadan birincisi
0,61 x 0,36 m ölçülerinde muhtemelen
şerefe korkuluğuna ait olup parça kafes
oyma tekniğinde oyulmuştur. ‹kinci parça muhtemelen merdiven korkuluğuna
aittir ve diğer parçayla ayn› özelliklerde
yap›lm›şt›r. Yan aynal›klara ya da şerefe
alt› panosuna ait bir parça daha bulunmaktad›r. Bu parçan›n üzerinde lotus,
palmet ve rumilerden oluşan bir bezeme
yer almaktad›r.
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Develi Ulu Camii iç çeşme (S. Topçu)

Abdullah Develioğlu

Harimin giriş sahn›n›n doğu ve bat›s›ndaki bölümleri, harim zemininden ortalama 0,40 m yükseltilmiştir. Bu bölümler günümüzde kad›nlar mahfili olarak
kullan›lmaktad›r.
Harime giriş kap›s›n›n bat›s›nda yer alan
iç çeşmenin ayna taş› üzerinde bir kitabe
bulunmaktad›r.
Anlam›:
Hayrat sahibi Osman sene 1117
Bu kitabeden çeşmenin H 1117 (M 1705)
tarihinde Osman adl› bir kişi taraf›ndan
yapt›r›ld›ğ› anlaş›lmaktad›r.
Caminin harim k›sm›ndaki kemerler
üzerinde birtak›m taşç› işaretleri bulunmaktad›r. Camide süslemeler taç kap›
üzerinde daha arkaik bir bezeme göstermekteyken, mihrap üzerinde yer alan
yüksek kabartma tekniğiyle yap›lm›ş bitkisel ve geometrik bezemeler devrinin en
güzel örneklerinden birini teşkil etmektedir. Yüksek kabartma şeklinde yap›lan bu
bezemeler bölgede yer alan Seyyid Şerif
(1296) ve H›z›r ‹lyas türbelerinin (1252)
mihrap süslemeleriyle yak›n benzerlikler
göstermektedir. Mihrap üzerinde yer
alan palmetli k›vr›mdallar genellikle XIII.
yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra yap›lm›ş
yap›larda görülmektedir. Ayn› kompozisyon Konya Sadrettin Konevi Camii
(1274) ve Harput Arap Baba Mescidi
(1279) mihraplar›nda çini üzerine uygulanm›şt›r.
Cami birçok defa onar›m görmüştür.
Başbakanl›k Osmanl› Arşivleri’nde bulunan H 1316 (M 1896) tarihli belgede
Ulu Cami’nin geçirdiği bir onar›mdan
bahsedilmektedir. Vak›flar Genel Müdürlüğü taraf›ndan da cami, 1963-68 ve
1975 tarihlerinde ciddi bir onar›ma tâbi

tutulmuştur.
Başbakanl›k Osmanl› Arşivleri’nde yer
alan H 1294 (M1877) tarihli 23978 nolu
Evkaf Defteri’nde Develi ve çevresindeki
vak›flar›n muhasebe kay›tlar› belirtilirken
Sivasi Hatun Vakf›na Develi’de “bir ard
yeri” demekle meşhur iki k›ta zeminin
tahsis edildiği belirtilmektedir. Bu belgeden, vakf›n XIX. yüzy›lda yeni akarlarla
genişletildiği anlaş›lmaktad›r.
Kaynakça: Başbakanl›k Osmanl› Arşivleri, Evkaf,
S›ra No: 23978, vrk. 6a; Esma Güleç, Kayseri
Minareleri (Cumhuriyet Dönemine Kadar), (Bas›lmam›ş Yüksek Lisans Tezi), EÜSBE, Kayseri
2006, s. 131; Hac› Osman Y›ld›r›m, “Osmanl›larda Arşivcilik, Günümüzde Osmanl› Arşivi Daire
Başkanl›ğ› ve Develi ile ‹lgili Arşiv Belgelerinden
Seçmeler”, Develi, s. 334; Mehmet Çay›rdağ,
“Develi Ulu Camisi Minberi”, Çay›rdağ, KTA, s.
121-126; Mehmet Çay›rdağ, “Develi Ulu Camisi
Minberi”, Vak›flar dergisi, (Ankara 1982), S. XIV,
s. 139-146; Oktay Aslanapa, Anadolu’da ‹lk Türk
Mimarisi Başlang›c› ve Gelişmesi, Ankara 1991, s.
54; Ömür Bak›rer, 13 ve 14. Yüzy›llarda Anadolu
Mihrablar›, Ankara 1976, s. 96; Örçün Bar›şta,
“Develi Ulu Camisi’ndeki Kuş Evi Üzerine”, Develi, s. 209-217; Topçu, DTE, s. 24-31.
SULTAN TOPÇU

DEVELİ’NİN SESİ
Pazartesi günleri ç›kan haftal›k siyasi, tarafs›z gazetedir. Sahibi Yusuf Ziya Aras,
Sorumlu Müdürü Avukat Abdülhalim
Aras’t›r*. Kayseri Erciyes Bas›mevinde
bas›lm›şt›r. Fiyat› on kuruştur. 1 Ekim
1955 tarihinde yay›na başlad›, sekiz say›
sürdükten sonra kapand›. Gazete daha
çok, güldürücü politika yaz›lar›n› yay›mlamakla beraber, zaman zaman kültürel
yaz›lara da sayfalar›nda yer verdi. Yazarlar›: Abdülhalim Aras, Taki Cebeci, Mustafa Süllüoğlu, Yusuf Ziya Aras, Hayrettin ‹stanbullu, Ahmet Akdoğan, Cengiz
Nayman’d›r.
Kaynakça: Önder, KBT, s. 94.
YAYIN KURULU

DEVELİOĞLU, ABDULLAH
Müftü, yazar (Develi, 1897 - ‹stanbul,
1984). Babas› eski müftülerden Osmanağazadelerden Hac› Mahmud Efendi, annesi yine ulema s›n›f›ndan bir aileye mensup Ayşe Han›m’d›r. ‹lk ve ortaokulu Develi’de tamamlad› (1905). Dinî eğitimine
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devam etmek için Kayseri’ye gelerek Hamurcuzade Osman Efendi’den nahiv,
mant›k, belagat ve ilm-i beyan dersleri ald›. Osman Efendi’nin vefat›yla Miyaszade
Nuh Naci Efendi’nin kelam, f›k›h, feraiz,
aruz derslerine devam ederek icazetname
ald›. Şer’iyye ve Evkaf Vekâletince Kayseri ve civar› vilayetlere ücretsiz vaiz olarak
görevlendirildi (1921). Kayseri Dârülhilafe
Medresesinde müderris olarak görev yapt› (1921). Ard›ndan Develi ‹stiklal Mahkemesi Memurluğuna (1927), Develi - Pusatl› ilk mektep muallimliğine (1930), Develi
(1932), Kayseri Vaizliğine (1937), Kayseri
Müftü Yard›mc›l›ğ›na (1941), Kayseri ‹l
Müftülüğüne (1945), Kayseri Bölge Vaizliğine (1950), Adana ‹l Müftülüğüne (1952)
tayin edildi. Bu görevini sürdürürken
emekli oldu (1956). Ayr›ca şiirler yazarak,
şiirlerinde Abdi mahlas›n› kulland›. Birçok dinî ve biyografik eser kaleme ald›.
Eserleri: Gülzar-› Sufiyye Der ‹zah-› Taiyye (1961); Fülkü’l-Ebhâr Fi Şerhi Lücceti’l-Esrâr (?); Penç-Nâme (5 Kitap: Oğluma Öğütlerim, Oğlumun Dinî Bilgileri,
Dinî ve Tarihî Bilgiler, Cuma Günü ve
Namaz›, Hz. Ali ve Evlatlar›), (1964); Üç
Bin Türk ve ‹slam Müellifi (1973); Sabr u
‹btilâ ve ‹bretli K›ssalar (1974); Şerh u
Şir’ati’l ‹slâm (?)
Kaynakça: K‹MA; Kadir Özdamarlar, “Develi
Ulemas›”, Develi, s. 444-445.
FEVZİ ERASLAN

DEVELİOĞLU, EBUBEKİR
Kayseri Milletvekili (Develi, 1914 - 23 Kas›m 1982). ‹lkokulu bitirdikten sonra ticaret ve çiftçilikle uğraşt›. Bu arada Demokrat Parti saflar›nda siyaset hayat›na
at›ld› (1946). Bir müddet Demokrat Parti
Develi ‹lçe Teşkilat›n›n başkanl›ğ›n› yürüttü (1946-1949). Daha sonra Develi Belediye Başkan› seçildi (1950-1955). Peşinden tekrar Demokrat Parti Develi ‹lçe
Başkanl›ğ›na getirildi (1955-1957). XI.
Dönem seçimlerinde Demokrat Partiden
Kayseri Milletvekili seçildi (1957). Evli ve
bir çocuk babas›yd›.
Kaynakça: TBMM Arşivi, 29.10.1957 tarihli
Mazbata ve Özgeçmiş; TBMM Albümü, s. 264.
YAYIN KURULU

DEVELİOĞLU, MEHMET EMİN
Kayseri Milletvekili (Develi, 1899 - 9 May›s 1971). ‹stanbul Ayasofya Merkez Rüştiyesini bitirip Vefa ‹dadisine girdi. ‹dadinin son s›n›f›na kadar eğitim gördü. Öğrenimini yar›da keserek memuriyet hayat›na at›ld› ve Kayseri Mahkemesi Zab›t
Kâtipliğine atand› (1914). Peşinden Develi Zab›t Kâtipliğine nakledildi (1915). Askerlik hayat›na at›larak Yedek Subay
Okulundan asteğmen olarak mezun oldu
(1917). Çeşitli askerî birimlerde görev
yapt› ve teğmenliğe terfi etti (1918). Harp
Madalyas› ile ödüllendirildi. Savaşta esir
düştü (1918-1919). Terhis olduktan (19
Aral›k 1919) sonra Kuvâ-y› Milliye saflar›nda Kurtuluş Savaş›’na kat›ld› (1920).
Savaş s›ras›nda Afyon ve Dumlup›nar Savaşlar›nda gösterdiği üstün hizmetinden
dolay› 30 Ağustos 1922’de üsteğmenliğe
terfi etti. Savaşlarda gösterdiği bütün hizmetlerinden dolay› K›rm›z› Şeritli ‹stiklal
Madalyas› ile ödüllendirildi. Terhis edildiyse (1923) de yeniden silahalt›na al›nd›
(1925). K›sa bir süre sonra tekrar terhis
edildi fakat II. Dünya Savaş› s›ras›nda
üçüncü kez silahalt›na al›nd› (1941). Milli
Savunma Bakanl›ğ› emrindeki çeşitli birimlerde çal›şt› ve terhis edildi (1943). Askerlik sonras› memleketinde çiftçilikle
uğraşt›. Bu dönemde siyasete girerek IX.
Dönem seçimlerine kat›ld›. Yap›lan seçimlerde DP listesinden Kayseri Milletvekili seçildi (1950). Meclis’te Tar›m, Bay›nd›rl›k ve Geçici Dilekçe Komisyonlar›nda çal›şt›. X. Dönemde yeniden DP
Kayseri Milletvekili seçildi ve bu dönemde emekli oldu. X. Dönem boyunca Ziraat Encümeninde çal›şt›. Parlamento sonras› çiftçilikle uğraşt›. ‹ki kez evlendi ve
bu evliliklerinden beş çocuğu dünyaya
geldi. Kabri Develi Mezarl›ğ›’ndad›r.

DEV

Mehmet Emin Develioğlu

Kaynakça: Öztürk, TPT (1950-1954), C. VII. s.
650-651.
YAYIN KURULU

DEVELİOĞLU, NURİYE
Araşt›rmac›, yazar, hekim (Develi, 192026 Nisan 1979). ‹lkokul ve ortaokulu Develi’de okuduktan sonra lise eğitimini
Kayseri’de tamamlad› (1940). ‹stanbul
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Üniversitesi T›p Fakültesinden mezun oldu (1947). Mezuniyeti sonras›nda memleketi Develi’de 5 y›l boyunca hekimlik yapt›. Çocuk Hastal›klar› üzerine ihtisas›n›
‹stanbul’da tamamlad›. Meslek hayat›n›n
bir dönemi ‹stanbul Adalar’da hizmet vererek geçti. Daha sonra gittiği Almanya’da iki y›l boyunca çeşitli çocuk hastanelerinde çal›şt›. Hekimlik uğraş›n›n yan›nda Türk dili ve yöre kültürü üzerine
yapt›ğ› çal›şmalarla tan›nmaktad›r.
Eserleri: Selçukluda Düğün (1978); Ben
ve Dedem (1979)
C‹HAD ŞAH‹NO⁄LU

Osman Develioğlu

DEVELİOĞLU, OSMAN
Kayseri Milletvekili (Yahyal›, 1953–).
Cumhuriyet ‹lkokulu, Yahyal› Ortaokulunu bitirdi. Lise birinci ve ikinci s›n›f›
Develi Lisesinde, son s›n›f› ise Kayseri
Lisesinde tamamlad› (1969-1970). Gazi
Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesinden mezun oldu (1975). Serbest eczac›l›k ve maden işletmeciliği yapt›. Milliyetçi Çal›şma
Partisi Yahyal› ‹lçe Teşkilat›n› kurdu ve
‹lçe Başkan› olarak görev yapt› (19861988). Partinin büyük kurultay›nda Merkez Yürütme Kurulu Üyeliğine ve Genel
Sekreter Yard›mc›l›ğ›na seçildi (1988).
Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Antalya, Burdur, Isparta ve Afyon illerinin teşkilat, araşt›rma ve planlama sorumlusu
olarak çal›şt›. Genel Sekreter Yard›mc›l›ğ› yapt›. Milliyetçi Çal›şma Partisindeki
görevinden istifa etti (1991). XIX. Dönem
seçimlerinde Refah Partisinden Kayseri
Milletvekili seçildi (1991).
Kay nakça: TBMM Arşivi, 25.10.1991 tarihli
Mazbata ve Özgeçmiş; TBMM Albümü, s. 515.
YAYIN KURULU

DEVLETHANE
Kayseri’de bulunan Selçuklu saraylar›n›n
en eskisi olup ‹ç Kale’nin kuzeyinde,
Cumhuriyet Meydan›’nda (eski At Meydan›*) bulunuyordu. 1169 y›l›nda Danişmendlilerden* Anadolu Selçuklular›na
geçen Kayseri’de Selçuklulardan önceki
saray›n buras› olup olmad›ğ› hakk›nda
kesin bir bilgi bulunmamaktad›r.
Kayseri Devlethanesi’ne ait (Selçuklular
zaman›nda başka illerde de Devlethane

ismiyle saraylar bulunmaktayd›) ilk bilgiye, Sultan I. Alâeddin Keykubad* Devrinde, 1223 y›l›nda ulaşmaktay›z. Bu tarihte
Sultan, karş›s›nda varl›k gösteren emîrleri
ortadan kald›rmak ayn› zamanda otoritesini sağlamak için bu sarayda tedbir ald›.
Sultan, emîrleri saraya davet ederek, bahçe etraf›ndaki surlar› kuşatt›rd›. Emîrler
saraya girince kap›lar› kapatt›rd›. Emîrlerin bir k›sm›n› saray›n bezmhanesine (eğlence salonu) ald›rd›. Daha sonra emîrleri
tutuklatt› ve zindanhaneye koydurdu. Bu
bilgilerden, saray›n eğlence salonunun ve
zindanlar›n›n bulunduğunu ve etraf›nda
bahçesinin bulunduğunu, bu saray›n etraf›n›n I. Alâeddin Keykubad taraf›ndan
surlarla çevrilmiş olduğunu, bu surlar›n
devam›ndaki kitabesinden ve bugün
ayakta olan bu surlara ait Ok (Meydan)
Burcu’ndan* anlamaktay›z. Alâeddin Keykubad, doğuda zuhur eden Moğol tehlikesine karş› Konya, Kayseri ve Sivas surlar›n› tahkim ettirdi. Alâeddin Keykubad daha sonra 1225 y›l›nda şimdiki Şeker Fabrikas› Gölü’nün çevresine yapt›rd›ğ› Keykubadiye Saray›’nda* hayat›n›n sonuna
kadar oturdu, ancak Şehir Saray› Devlethane de kullan›lmaya devam etti.
Saray hakk›nda ikinci bilgiye Alâeddin
Keykubad’›n 1 Haziran 1237 y›l›ndaki ani
vefat› üzerine rastl›yoruz. Sultan bu tarihte Keykubadiye Saray›’nda zehirlenerek
vefat edince emîrlerin bir k›sm›, onun vasiyeti gereği ortanca oğlu K›l›çarslan’› bu
sarayda tahta ç›kard›lar, diğerleri büyük
oğlu II. Keyhüsrev’i şehirde Devlethane’de tahta ç›kard›lar. II. Keyhüsrev, saray›n sofas›nda tahta ç›kt› ve emîrlerin
biat› için saraya geçilen surlar›n Meydan
Kap›s›* aç›k tutuldu.
1277 y›l›nda Anadolu’yu Moğollardan
kurtarmak üzere bir sefer düzenleyen büyük Türk Memluk Hükümdar› Baybars*,
ordusuyla 20 Nisan 1277 y›l›nda Kayseri’ye geldi, önce Keykubadiye Saray›’na
geçti, 12 Nisan Cuma günü şehre girerek
Sultanl›k Saray›’nda (Devlethane) tebrikleri kabul etti. Devrin tarihçisi ‹bn Abdüzzâhir’e göre bu saray, gurur verici bir
devlethaneydi. Etraf›n› meyve bahçeleri
çevirmişti. Duvarlar› göz al›c› muhtelif

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

şekilde çinilerle bezenmiş ve en güzel
süslemelerle süslenmişti.
Nihayet bu önemli saray›n yak›l›p y›k›lmas›n› da ihtiva eden bilgilere 1386 y›l›nda ulaş›yoruz. Eretna Devleti’nden sonra,
Kad› Burhaneddin* idaresinde bulunan
Kayseri’de bu tarihte Kad› Burhaneddin’in yeğeni Şeyh Müeyyed* vali olarak
bulunuyordu. Devrin kaynağ› Bezm u
Rezm ’in* bu tarihe ait verdiği bilgilere
göre Şeyh Müeyyed, day›s›na karş› Karamanoğullar› taraf›na geçip isyana kalk›şt›. Bunun üzerine Kad› Burhaneddin de
bu isyan› bast›rmak için merkez Sivas’tan
harekete geçip Kayseri surlar›n› muhasara alt›na ald›. Şeyh Müeyyed direndi. Askerler, Sivas Kap›s›’ndan* şehre girince
Müeyyed Saray (Devlethane)’dan ç›karak
‹ç Kale’ye girmesin diye buran›n doğu
kap›s›n› tutup saray surlar›n› da aşmaya
başlad›lar. Nihayet surlar merdivenle aş›larak bahçeye girildi ve oradan da saray
kap›s›na var›ld›. Müeyyed’in çoluk çocuğu esir edildi. Bunun üzerine Müeyyed
bir f›rsat›n› bulup ‹ç Kale’ye s›ğ›nd› ve kaçarken de bu muhteşem yap›y› ateşe verdi. Böylece onun yan›p kül olmas›na
sebep oldu. Daha sonra Müeyyed, ‹ç Kale’de ele geçirildi ve öldürüldü.
Devlethane hakk›nda son bilgi bunlard›r.
Bugün yeri, yeşil alan hâlindedir ve kal›nt›lar› bulmak için burada bir arkeolojik
kaz› yapmak gereklidir.
Kaynakça: ‹bn Bîbî, el-Evamir, C. I. s. 464-477;
Estrâbâdi, Bezm2, C. I. s. 283-292; H. Edhem,
Kayseriye, s. 42; Sümer, Yabanlu, s. 83-84; Mehmet Çay›rdağ, “Kayseri’de Selçuklu Saraylar› ve
Köşkleri”, Vak›flar dergisi, S. XXVIII, s. 240242.
MEHMET ÇAYIRDA⁄

DEVRİM GAZETESİ
Günlük siyasi gazete. Yay›n hayat›na 1
Aral›k 1960’da başlad›. Mustafa Gümüşkaynak ve Mustafa N. Çeven taraf›ndan
günlük siyasi gazete olarak ç›kar›lan
Devrim’in Yaz› İşleri Müdürlüğünü eski
milletvekillerinden Nuh Mehmet Sağlam
yapt›. Devrim ’in imtiyaz› bir süre sonra
Hac› Ali Şapç›’ya geçti ve ad› Ak›n* olarak değiştirildi.
MAHMUT SABAH

DEYİMLER
Bir kavram›, düşünceyi, duyguyu, olay›
vs. daha ilgi çekici hâlde anlatmak ve anlat›ma zenginlik, güç kazand›rmak için
başvurulan en az iki kelimeden oluşmuş
ve bu kelimelerden birinin gerçek anlam›n›n d›ş›nda kullan›lmas›yla meydana
getirilmiş, toplumun ulusal ve yöresel ifade tarz›d›r. Genel bir yarg› bildirmeme,
nasihat/öğüt vermeme, bir olay› durumu
varl›ğ› tasvir etme/aç›klama gibi özellikleriyle atasözlerinden ayr›l›r. Deyimlerin
söyleyiş ve duyuş güzelliğinde ses ve kelime tekrarlar› önemli bir role sahiptir. Deyimlerin meydana gelişinde insan zekâs›n›n yetkinliği göze çarpar. Çok kabul görmüş, bilinen ve eskimemiş deyimlerin
bünyesinde ölçü, ahenk bulunduğu ve
halk›n ince zekâs›n›n ürünü olan bir nükteye dayand›ğ› görülür. Edebî sanatlar›n
da deyimler için vazgeçilmez unsurlar olduğu bilinmektedir. Özellikle de teşbih,
teşhis, mecaz, tenasüp, kinaye, telmih, istiare gibi söz sanatlar› s›kça kullan›l›r.
Başlang›çta bir ifade tarz›n›n ihtiyac›yla
anonim olarak ortaya ç›km›ş ama daha
sonra yay›larak toplumun ortak mal› durumuna yükselerek ulusallaşm›şt›r. Ancak Kayseri ağz› deyimleri gibi yöresel
özellikler taş›yanlar o yörenin ifade ihtiyac›n› karş›lad›klar› için doğup geliştikleri coğrafyan›n içerisinde yöreselliklerini
devam ettirmiştir. Elbette yöresellikten
ç›k›p ulusal, hatta evrensel boyuta taş›nan
deyimler de mevcuttur; ancak yöresel deyimlerin safl›ğ› ve başlang›ç aşamas›na
yak›nl›ğ› halk›n ve folklorun değerleri aç›s›ndan daha da önem arz etmektedir.
Yöresel deyimlerin oluşumunda hiç şüphe
yok ki toplumun ihtiyaç ve beklentileri kadar, o yörenin coğrafyas›, yöreyi tan›tan
meşhur unsurlar (=ünlü şahsiyetler, ünlü
yiyecek veya içecekler, ünlü ilçeler, tarihî
yap›lar vs.) ve yörenin folklor yap›s› da etkilidir. Kayseri ağz› deyimlerinde de bu
unsurlar göze çarpmaktad›r. Erciyes Dağ›,
Gesi Bağlar›, Yamula patl›can›, Kayseri
past›rmas›, Mimar Sinan, ticari zekâ, çocuk oyunlar›, k›z isteme, k›na yakma ve düğün gelenekleri vs. Kayseri ağz› deyimlerin
oluşumunda ve muhtevas›nda önemli yer

DEY

/ 475

476 /

DEY

KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

tutan unsurlar›n baş›nda gelmektedir.
Örnek Deyimler
Ağz›na yand›ğ›m: Allah belas›n› veresice,
meret.
Ağz›n› poyraza vermek: Bir işten yarar
bekleyen birini umduğuna kavuşturmamak, elini boşa ç›karmak
Âş›k Hasan’›n ineği gibi: (XVIII. yüzy›l
sonlar› ile XIX. yüzy›l ilk yar›s›nda yaşam›ş Kayseri/Erkiletli bir halk ozan›d›r.
Meşhur “Erkilet Bağlar›” türküsü onundur.) Baş›boş, istediği gibi dolaşanlar için
kullan›l›r.
Badala basmak: Oyuna gelmek, tuzağa
düşmek, tongaya düşürülmek.
Benden büyük Hac›lar Köyü var: San›ld›ğ› gibi önemli biri olmamak. Makamca
daha üstün kimselerin mevcut olmas›.
Bir edi, bir bidi: Yaln›z başlar›na kalm›ş,
kimi kimsesi olmayan ya da çocuklar›
yanlar›nda olmayan kimse.
Dili ile dişinin aras›nda: Ne söylediği pek
anlaş›lmayacak şekilde, çekine çekine
konuşmak.
Eciğini cücüğünü bilmek: Bir şeyin en
ufak ayr›nt›lar›n›, bir kimsenin soyunu
sopunu bilmek.
Erciyes k›ş›n›, herkes işini bilir: Herkes
işinin ne olduğunu ve nas›l yap›lacağ›n›
bilir.
Fing at›p gezmek / Fing atmak: Aş›r› derecede zevk ve sefa içinde yaşamak.
Gözünün bebeğini yiyim: “Gözünü seveyim” anlam›nda kullan›l›r. Memnunluk
duyman›n teşekkürü yerine kullan›l›r.
Hâlâ mektup Kayseri’ye: Saplant›s›ndan
kurtulup da gelişme ve değişme gösterememiş kimseler için kullan›l›r.
Hamama gidenin tas›, Keybat’a gidenin
tokucu: (Keybat: Selçuklu Hükümdar›
Alâeddin Keykubat’›n yazl›k saray›n›
yapt›rd›ğ› ve kendi ad›n› taş›yan yer. Şimdiki Şeker Fabrikas›n›n yap›ld›ğ› kaynak
suyu olan mevki) Kad›nlar aras›nda kullan›lan bir deyim. Her şeye burnunu sokan, her işe kar›şmak isteyen çocuklar
için söylenir.
‹mir’in iti gibi titremek: (‹mir, Erkilet Beldesi’nde yaşam›ş bir kasapt›r. Kayseri’nin soğuğunda donma tehlikesine rağ-

men köpeği et beklentisi için dükkân›n
önünden ayr›lmazm›ş) Çok korkmak
Kayserili’nin topal› Bağdat’ta gezer:
(Kayserili çal›şkan ve ticaret erbab›d›r.
Eskiden sağlam insanlar bile Bağdat’a
gitmekte zorluk çekerken Kayseri’nin topal› bile ticaret için zengin Bağdat çarş›lar›na ticarete gidermiş.) Ekmek kavgas›
için tüm mücadeleyi göze almak.
Leylimi ald›rmak: Çocuklar›n bir yere
gitmemek için ç›kard›ğ› yaygara, feryat.
Maymana çalmak: Yap›lmas› gereken işi
b›rak›p çene çalmak.
Noorüyon: Ne yap›yorsun, nas›ls›n?
Otuz iki dişine kemane çald›rmak: (Su ve
benzeri içecekler için) Buz gibi, çok soğuk olmak.
Ödü s›tmak: Aş›r› derecede korkmak, çekinmek.
Ölümü öp: Ant vermek yerine kullan›l›r.
Pel pel bakmak: Donuk, anlams›z, boş
bak›şlarla bakmak, dili tutulmak.
Sepli sepli (konuşmak, durmak, hizmet
etmek, söylemek): Beğenilen, hoşa giden,
nitelikli.
Ş›nnakl›k etmek: Ş›mar›kl›k etmek, üstüne gerek olmayan vazifeye at›lmak.
Teselleme çekmek: Ders, ibret al›nacak
f›kra, öykü anlatmak.
Uyku semesi: Uyku sersemliği, uykusunu
tam alamama hâli.
Üzerinden Ali Dağ› kalkmak: Büyük kayg›dan, üzüntüden kurtulmak.
V›r v›ra girmek: Çene çalmaya başlamak,
s›k›c› konuşmalara girişmek.
Yanazl›k etmek: Aksilik ç›karmak, inatl›k
etmek.
Zekât› d›şar› ç›karmamak: Akrabadan
k›z al›p vermek.
Kaynakça: Ahmet Doğan, Aç›klamalar› ve Örnekleriyle Deyimler Sözlüğü, Akçağ Yay., Ankara 1992; Ahmet Turan Sinan, Türkçenin Deyim
Varl›ğ›, Kubbealt› Yay›nc›l›k, Malatya 2001;
Bölge Ağ›zlar›nda Atasözleri ve Deyimler I-II,
Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 2004; Yedekçioğlu, K.Ağz› Deyimler 1-2; Muammer Yüzbaş›oğlu, Nermin Yüzbaş›oğlu, Deyimler Sözlüğü,
Serhat Yay., ‹stanbul 1997; Ömer As›m Aksoy,
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, ‹nk›lâp Kitapevi, ‹stanbul 1988; Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 2005; Yusuf Çotuksöken, Deyimlerimiz, Özgül Yay›nlar›, ‹stanbul 1992.
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