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B.: Bel ge
bk.: Ba kı nız
*: Ba kı nız
BO A: Baş ba kan lık Os man lı Ar şi vi
C: Cilt
çev: Çe vi ren
Dos: Dos ya
DTCFD: Dil ve Ta rih Coğ raf ya Fa kül te si Der gi si
ERÜ: Er ci yes Üni ver si te si
ed.: Edi tör
EÜİİBFD: Er ci yes Üni ver si te si İk ti sa di ve İda ri Bi lim ler 
Fa kül te si Der gi si
EÜS BE: Er ci yes Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü
GÜS BE: Ga zi Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü
H: Hic ri
hzl.: Ha zır la yan
İÜ EF: İs tan bul Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si
İTÜ: İs tan bul Tek nik Üni ver si te si
KAY TAM: Kay se ri ve Yö re si Ta rih Araş tır ma la rı Mer ke zi
KB: Kül tür Ba kan lı ğı
KBB: Kay se ri Bü yük şe hir Be le di ye si
Kls.: Kla sör
KTO: Kay se ri Ti ca ret Oda sı
ktp.: Kü tüp ha ne
Ku rav: Ku ran Araş tır ma la rı Vak fı
KÜS BE: Kı rık ka le Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü
MÖ: Mi lat tan Ön ce
MS: Mi lat tan Son ra

M: Mi la di
Matb. Mat baa sı
Md.: Mü dür lü ğü
MEB: Mil li Eği tim Ba kan lı ğı
MSB: Mil li Sa vun ma Ba kan lı ğı Ar şi vi
MÜS BE: Mar ma ra Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü
nr: Nu ma ra
Ö.: Ölümü
s.: Say fa
S.: Sa yı
SAD: Sel çuk lu Araş tır ma la rı Der gi si
Sad: Sa de leş ti ren
SBF: Si ya sal Bil gi ler Fa kül te si
SÜS BE:  Sel çuk Üni ver si te si Soy sal Bi lim ler Ens ti tü sü
t. y.: Ta rih yok
TBMM: Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si Kü tüp ha ne ve Ar şi vi
TDK: Türk Dil Ku ru mu
TED: Türk Et noğ raf ya Der gi si
TFAD: Türk Folk lor Araş tır ma la rı Der gi si
TKAD: Türk Kül tü rü Araş tır ma la rı Der gi si
TÜS BE: Trak ya Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü
TO EM: Ta ri hi Os ma ni En cü me ni Mec mua sı
TTK: Türk Ta rih Ku ru mu Kü tüp ha ne ve Ar şi vi
TU İK: Tür ki ye İs ta tis tik Ku ru mu
vd.: Ve di ğer le ri
vrk.: Va rak
Y.: Yıl
Yay.: Ya yın la rı  

A. Na zif, Mir’ât (Pa la mu toğ lu): Ah med Na zîf, KayseriTarihi
(Mir’at-i Kayseriyye), Kay se ri Özel İda re Mü dür lü ğü ve 
Kay se ri Be le di ye si Bir li ği Ya yın la rı, Kayseri, 1987. 

A. Na zif, Meşâhir (Di ri öz’ler): Ah med Na zîf, KayseriMeşhur-
ları (Kayseriyye Meşâhiri), hzl. Me ser ret Di ri öz-Hay dar 
Ali Di ri öz, YAK-TAŞ AŞ. Ya yı nı, Kay se ri 1991. 

Ak sa râ yî, MA: Ke rî müd dîn Ak sa râ yî, Müsâmeretü’l-ahbâr, 
çev. Mür sel Öz türk, TTK Ya yın la rı, An ka ra 2000. 

Al bay rak, SDOU:Sa dık Al bay rak, SonDevirOsmanlıUle-
mâsıI-IV, Med re se Ya yı ne vi, İs tan bul 1980. 

Bağ dat lı, Hediyye: Bağ dat lı İs ma il Pa şa, Hediyyetu’l-Arifin
Esmau’l-Müellifin Asaru’l-Musannifin I-II, Mil lî Eği tim 
Ba kan lı ğı Ya yın la rı, İs tan bul 1951. 

BilimveDinSempozyumu:XIII.veXVI.YüzyıllardaKayse-
ri’deBilimveDinSempozyumu, An ka ra 1998. 

Bur sa lı, OM 1: Bur sa lı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri 
I-II I, Maa rif Ne za re ti Ya yı nı, İs tan bul 1915. 

Bur sa lı, OM2: Bur sa lı Meh met Ta hir, Osmanlı Müellifleri 
I-II I, hzl. A. Fik ri Ya vuz-İs ma il Özen, İs tan bul 1971.   

Cö mert, 19.Y.Kayseri:Hü se yin Cö mert, 19.YüzyıldaKayseri, 
Ma za ka Ya yın cı lık, Kay se ri 2007. 

Çak ma koğ lu Ku ru, Kayseri Mimarisi: Alev Çak ma koğ lu 
Ku ru, Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri’de
TürkDevriMimarisi, İl köz Mat baa sı, An ka ra 1998. 

Ça lış kan, Kayseri Belediyesi: Nec met tin Ça lış kan, Kurulu-
şundanGünümüzeKayseriBelediyesi, Kay se ri Bü yük şe-
hir Be le di ye si Kül tür Ya yın la rı, Kay seri 1995. 

Ça yır dağ, KTA:Meh met Ça yır dağ, KayseriTarihiAraştırma-
ları, Kay se ri Bü yük şe hir Be le di ye si Ya yın la rı, Kay se ri 
2001. 

Çı nar, MusikîYolcuları:Mus ta fa Çı nar, KayseriMusıkîYolcu-
ları, Mi mar si nan Be le di ye si Kül tür Ya yın la rı, Kay se ri, t.y.  

Ço ker, TPT(1919–1923):Fah ri Ço ker, TürkParlamentoTari-
hi, Milli Mücadele ve TBMM I. Dönem (1919-1923), I.
Dönem Milletvekillerinin Özgeçmişleri, TBMM Vak fı 
Ya yın la rı, An ka ra 1995, II I.  

Ço ker, TPT(1931-1935):Fah ri Ço ker, TürkParlamentoTari-
hiTBMM-IV.Dönem1931-1935, TBMM Vak fı Ya yın la rı, 
An ka ra 1996, II.  
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Ço ker, TPT(1961–1964):Fah ri Ço ker, TürkParlamentoTari-
hi,CumhuriyetSenatosuÜyelerininÖzgeçmişleri(1961–
1964), TBMM Vak fı Ya yın la rı, An ka ra 1998, I.  

Ço ker, TPT(1966–1980):Fah ri Ço ker, TürkParlamentoTari-
hi,CumhuriyetSenatosuÜyelerininÖzgeçmişleri(1966–
1980), TBMM Vak fı Ya yın la rı, An ka ra 1999, II.  

Da niş mend, İOTK: İs ma il Ha mi Da niş mend, İzahlıOsmanlı
TarihiKronolojisi I-V, İs tan bul 1972. 

DBİA:DündenBugüneİstanbulAnsiklopedisi, Tür ki ye Eko-
no mik ve Top lum sal Ta rih Vak fı Ya yın la rı, İs tan bul 1993.  

Denk taş, KYA:Mus ta fa Denk taş, Kayseri’deYıkılanAnıtları-
mız, Kay se ri 2007. 

Denk taş, SuYapıları:Mus ta fa Denk taş, Kayseri’deki Tarihi
SuYapıları(ÇeşmelerveHamamlar),Kı vıl cım Ya yın la rı, 
Kay se ri 2000. 

Develi:BütünYönleriyle1.DeveliBilgiŞöleni 22-26Ekim
2002, De ve li Be le di ye si Kül tür Ya yın la rı, De ve li 2003. 

Develioğlu, Bİ: Abdullah Develioğlu, BüyükİnsanlarÜçBin
TürkveİslamMüellifi, İstanbul 1973.

DİA: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi I-XXXII I, 
Tür ki ye Di ya net Vak fı Ya yın la rı, İs tan bul 1988-2008. 

Do ğan, Erciyes: Ay de mir Do ğan, Erciyes Defteri, Be ğen dik 
Ya yı nı, Kay se ri 1990. 

Erav şar, SKayseri:Os man Erav şar, SeyahatnamelerdeKayse-
ri, Kay se ri Ti ca ret Oda sı Ya yın la rı, Kay se ri 2000. 

Er ki let li oğ lu, GenişKayseri:Ha lit Er ki let li oğ lu, GenişKayseri
Tarihi, Bel-Sin Eği tim, Hiz met, Gü zel leş tir me ve Yar dım 
Vak fı Kül tür Ya yı nı, İs tan bul 2006. 

Er ki let li oğ lu, KYTN:Ha lit Er ki let li oğ lu, KayseriYakınTari-
hindenNotlar, Kay se ri Ti ca ret Oda sı Ya yın la rı, Kay se ri 
1998. 

Er ki let li oğ lu, OsmanlıKayseri:Ha lit Er ki let li oğ lu, Osmanlı-
lar Zamanında Kayseri, Kay se ri Bü yük şe hir Be le di ye si 
Ya yın la rı, Kay se ri 1996. 

Er ki let li oğ lu, KT: Ha lit Er ki let li oğ lu, Kayseri Tarihi, Kay se ri 
1993. 

Es te râ bâ dî, Bezm1: Aziz b. Er de şir-i Es te râ bâ dî, Bezm u
Rezm, İs tan bul 1928. 

Es te râ bâ dî, Bezm2: Aziz b. Er de şir-i Es te râ bâ dî, Bezm u
Rezm, çev. Mür sel Öz türk, An ka ra 1990. 

Gab ri el, TürkAnıtları:Al bert Gab ri el, KayseriTürkAnıtları, 
çev. Ah met Akif Tü tenk, An ka ra 1954. 

Gü nay, TPT(1939-1943):Ş. Şe nal Gü nay, TürkParlamento
TarihiTBMM-VI.Dönem1939-1943, TBMM Vak fı Ya yın-
la rı, An ka ra 2007, V. 

Gü neş, TPT (1935-1939): İh san Gü neş, Türk Parlamento
TarihiTBMM-V.Dönem1935-1939, TBMM Vak fı Ya yın-
la rı, An ka ra 2001, II.  

Gü neş, TPT (I. ve II.Meşrutiyet): İh san Gü neş, TürkParla-
mentoTarihiTBMM-MeşrutiyeteGeçişSüreci / I.ve II.
Meşrutiyet, TBMM Vak fı Ya yın la rı, An ka ra 1998, II.  

Gürlek, DŞY: Ahmet Gürlek, Develili Şairler ve Yazarlar, 
Vatan Yayınları, Kayseri 2009. 

Gü ven, Kayseri’deMecmualar:Ah met Emin Gü ven, Kayse-
ri’deYazmaMecmualar(VeMuhtevalarındanSeçmeler), 
Er ci yes Üni ver si te si Ya yın la rı, Kay se ri 2000. 

H. Ed hem, Kayseriyye:Ha lil Ed hem, Kay se riy ye Şeh ri / Me bâ-
nî-i İs lâ miy ye ve Ki tâ be le ri, Mat ba a-i Or ha ni ye, İs tan bul 
1333. 

H. Ed hem, Kayseri(Göde):KayseriŞehri-SelçukluTarihin-
denBirBölüm-, hzl. Ke mal Gö de, Kül tür Ba kan lı ğı Ya yın-
la rı, An ka ra 1982. 

Işık,TEKAA: ed. İhsan Işık , ResimliveMetinÖrnekli
TürkiyeEdebiyatçılarveKültürAdamlarıAnsiklopedisi
(10cilt), Elvan Yayınları, Ankara, 2006.

İA:İslamAnsiklopedisiI-XIII, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı - Kül tür 
ve Tu rizm Ba kan lı ğı Ya yın la rı, İs tan bul 1979-1988. 

İbn Bî bî, el-Evamir:İbn Bî bî, el-Evamirü’l-Alaiyyefi’lUmu-
ri’l-Ala’iyyeI-II, çev. Mür sel Öz türk, An ka ra 1997. 

İb nü le min, SATŞ:İb nü le min Mah mud Ke mal İnal, SonAsır
TürkŞairleriI-IV, Der gâh Ya yın la rı, İs tan bul 1988. 

İh sa noğ lu (Ed.), Osmanlı Devleti: Osmanlı Medeniyeti ve
DevletiTarihi, ed. Ek me led din İh sa noğ lu, IR CI CA Ya yın-
la rı, İs tan bul 1994. 

İma moğ lu, KayseriEvleri:Va cit İma moğ lu, GelenekselKay-
seriEvleri, Kay se ri Bü yük şe hir Be le di ye si Kül tür Ya yın la-
rı, Kay se ri 2006.  

İn ba şı, 16.YBKayseri:Meh met İn ba şı, 16.YüzyılBaşlarında
Kayseri, Kay se ri İl Kül tür Mü dür lü ğü Ya yın la rı, Kay se ri 
1992. 

Kalaç, Kitabım: Ahmet Hilmi Kalaç, Kendi Kitabım, Yeni 
Matbaa, Ankara, 1960.

Kal kan, KŞ:Emir Kal kan, KayseriŞairleri, Kay se ri Bü yük şe-
hir Be le di ye si Kül tür Ya yın la rı, An ka ra 1996. 

Kal kan-Bi rol-Yer lik han, Meşhurlar:Emir Kal kan-İr fan Bi rol-
Mu rat Yer lik han, KayseriMeşhurları, Ma za ka Ya yın cı lık, 
Kay se ri 2006. 

Ka ra, TAB:Ömer Ka ra, Tefsir Akademisyenleri Biyografisi, 
Kur’an Araş tır ma la rı Vak fı (KU RAV) Yay., Bur sa 2007. 

Ka ra bu lut, KMM: Ali Rı za Ka ra bu lut, Kayseri’de Meşhur
Mutasavvıflar, Kay se ri 1984 (?). 

Ka ral, OsmanlıT:En ver Zi ya Ka ral, OsmanlıTarihi,VII-XI, 
TTK Ya yın la rı, An ka ra 1947-1962. 

Kars, M.M.Kayseri:Zü be yir Kars, MillîMücadele’deKayseri, 
Ata türk Araş tır ma Mer ke zi Ya yın la rı, An ka ra 1999. 

KİMA: Kayseri İli Müftüleri Albümü, Kay se ri Müf tü lü ğü 
Ya yı nı, 1991. 

Ko çer, Ulemâ:Meh met Ze ki Ko çer, KayseriUlemâsı, Ah met 
Sa it Mat baa sı, İs tan bul 1972. 

Kök sal, KDŞ:M. Fa tih Kök sal, KayseriliDivanŞairleri, Ge çit 
Ya yın la rı, Kay se ri 1998. 

KYTSB1:I.KayseriveYöresiTarihSempozyumuBildirileri
(11-12Nisan1996), Kay se ri 2000. 

KYTSB2:II.KayseriveYöresiTarihSempozyumuBildirileri
(16-17Nisan1998), Kay se ri 1998.  

KYTSB3:III.KayseriveYöresiTarihSempozyumuBildirileri
(06-07Nisan2000), Kay se ri 2000. 

KYTSB4: IV. Kay se ri ve Yö re si Ta rih Sem poz yu mu Bil di ri le ri 
(10-11 Ni san 2003), Kay se ri 2003.  

M. Sü rey ya, SO1: Meh med Sü rey ya, Sicill-iOsmanîI-IV, hzl. 
Ali Ak tan, Ab dül ka dir Yu va lı, Mus ta fa Kes kin, Se bil 
Ya yı ne vi, İs tan bul 1996. 

M. Sü rey ya, SO2: Meh med Sü rey ya, Si cill-i Os mâ nî I-VI, çev. 
Se yit Ali Ka hra man, hzl. Nu ri Ak ba yar, KB. ve Ta rih Vak-
fı Yurt Ya yın la rı, İs tan bul 1996. 
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Ma zı oğ lu, ARAŞ.: Ha si be Ma zı oğ lu, AhmetRemziAkyürek
veŞiirleri, Se vinç Matb., An ka ra 1987. 

Mu al lim Cev det, Zeyl: Mu al lim Cev det [İnan çalp], Zeylün
alâFasli’l-Ahiyyeti’l-Fityâni’t-TürkiyyefîRıhleti’bniBat-
tûta, Kur tu luş Mat baa sı, İs tan bul 1932. 

Mü cel li doğ lu, Mülkiyeliler: Mü cel li doğ lu Ali Çan ka ya, Yeni
Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (Mülkiye Şeref Kitabı), 
Mars Mat baa sı, An ka ra 1968-1969, 1969-1970, 1970-1971.  

Ön der, KBT: Ali Rı za Ön der, Kayseri Basın Tarihi (1910-
1960), Kay se ri İş çi Kre di Ban ka sı Kül tür Ya yın la rı, Ay yıl-
dız Mat baa sı, An ka ra 1972. 

Özbek - Arslan, KTKVE : Yıldıray Özbek-Celil Arslan, Kayseri
Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, C I-III, Kayseri, 
2008.

Öz do ğan, K.Tarihi:Kâ zım Öz do ğan, KayseriTarihi /Kültür
veSanatEserleri-I, Er ci yes Mat baa sı, Kay se ri 1948 (Di ğer 
cilt le ri ya yım lan ma mış tır). 

Öz ke çe ci, CamiveMescidler:İl han Öz ke çe ci, Ta ri hi Kay se ri 
Ca mi ve Mes cid le ri, Kay se ri Ko ca si nan Be le di ye si Ya yın-
la rı, Kay se ri 1997. 

Öz ke çe ci, KCMM:İl han Öz ke çe ci, KayseriCamiMimarisinde
MinberMinareler, Kay se ri 1993. 

Öz türk, TPT (1923-1927): Kâ zım Öz türk, Türk Parlamento
TarihiTBMM-II.Dönem1923-1927, TBMM Vak fı Ya yın-
la rı, An ka ra 1995, II I.  

Öz türk, TPT (1927-1931): Kâ zım Öz türk, Türk Parlamento
TarihiTBMM-III.Dönem1927-1931, TBMM Vak fı Ya yın-
la rı, An ka ra 1995, II I.  

Öz türk, TPT (1950-1954): Kâ zım Öz türk, Türk Parlamento
TarihiTBMM-IX.Dönem1950-1954, TBMM Vak fı Ya yın-
la rı, An ka ra 1998, VI I.  

Öz türk, TPT (1954-1957): Kâ zım Öz türk, Türk Parlamento
TarihiTBMM-X.Dönem1954-1957, TBMM Vak fı Ya yın-
la rı, An ka ra 2000, II.  

Pakalın, SOZ: Mehmed Zeki Pakalın, Sicil-i Osmanî Zeyli
I-XIX, hzl. Mehmet Metin Hülagü vd., Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara 2008.

Pamukciyan, BE: Kevork Pamukciyan, BiyografileriyleErme-
niler,hzl.  Osman Köker, Aras Yayınları, İstanbul 2003. 

Sa toğ lu, Ansiklopedi:Ab dul lah Sa toğ lu, KayseriAnsiklope-
disi, KB. Ya yın la rı, An ka ra 2002. 

Sa toğ lu, KayseriŞairleri:Ab dul lah Sa toğ lu, KayseriŞairleri, 
An ka ra 1970. 

Sıvacı, KG: Ahmet Sıvacı, Kayseri Güldestesi, Kayseri 
Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri 2000. 

Sü mer, Yabanlu:Fa ruk Sü mer, YabanluPazarı, Türk Dün ya-
sı Araş tır ma la rı Vak fı Ya yın la rı, İs tan bul 1985. 

TBMMAlbümü:TBMMAlbümü / 1920-2010, 5 Cilt, Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ankara 2010.  

Top çu, DTE:Sul tan Top çu, Develi’dekiTürkEserleri, De ve li 
2007. 

Tu ran, SZT:Os man Tu ran, SelçuklularZamanındaTürkiye, 
Tu ran Neş ri yat Yur du, İs tan bul 1971. 

TDEA: Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi I-VIII, Der gâh 
Ya yın la rı, İs tan bul 1977-1998. 

TK. KKA. TD: (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı
KadîmeArşiviTapu-TahrirDefteri) 

TürkAilesi:Sosyo-KültürelDeğişmeSürecindeTürkAilesi
I-III, Ko or di na tör: İs ma il Ka ra, T.C. Baş ba kan lık Ai le 
Araş tır ma Ku ru mu Ya yın la rı, An ka ra 1992. 

Uzun çar şı lı, OT: İs ma il Hak kı Uzun çar şı lı, Osmanlı Tarihi
I-VI, TTK Ya yın la rı, An ka ra 1972-1983. 

Uzun çar şı lı, Anadolu Beylikleri: İs ma il Hak kı Uzun çar şı lı, 
AnadoluBeylikleriveAkkoyunlu-KarakoyunluDevletle-
ri, Türk Ta rih Ku ru mu Ya yı nı, An ka ra 1988. 

Ye dek çi oğ lu, K.Ağzı:Kâ zım Ye dek çi oğ lu, KayseriAğzı I-III, 
Özel İda re Mat baa sı, Kay se ri 1989, 1992, 1998. 

Ye ğen, KTE: Ali Ye ğen, Kayseri’de Tarihi Eserler, Kay se ri 
1993. 

Yü cel, ABHA: Ya şar Yü cel, Anadolu Beylikleri Hakkında
Araştırmalar II, Ata türk Kül tür, Dil ve Ta rih Yük sek 
Ku ru mu Ya yın la rı, An ka ra 1991 

Yü cel, KBAD: Ya şar Yü cel, Kadı Burhaneddin Ahmed ve
Devleti, An ka ra 1970.

•  Köy, belde, mahalle ve semtler bağlı olduğu ilçeler için-
de alınacak ancak; yapıları, mekânları vb. hususlarda 
tarihî özellik taşıyan yerleşim yerleri,

•  Şehir yöneticilerinden; Sancak beyleri, mütesellimler, 
mutasarrıflar ve asil valiler,

•  Hayatta olmayan önemli iş adamları,
•  Profesör, doçent, yazarlardan ve sanatçılardan; Kayse-

rili veya Kayseri üzerine eser vermiş olanlar. Kayseri 
doğumlu gözükmemesine rağmen Kayserili olduğu bi-
linenler,

•  General ve paşa rütbesini/unvanını almış Kayserililer,
•  Gazetecilerden sürekli basın kartı sahibi olanlar, sarı 

basın kartı sahibi olup fiilî gazetecilik yapanlar,
•  Sporculardan “millî” olanlar,
•  Müzisyenlerden (saz ve ses sanatçısı ile bestekâr, güfte 

yazarı) TRT referansı olanlar ile müzik çalışmaları ile 
tanınan-bilinen şahıslar,

•  Ansiklopedide yer alacak kurum, kuruluş ve yayın or-
ganlarının resmî kayıtlı isimleri ile sıralanması,

•  Sanayi ve ticaret kuruluşlarından ilk olma özelliği gös-
terenler ve Türkiye genelinde ilk 500 firma arasında 
bulunanlar,

• Hayırseverlerin bir madde başlığı altında toplanması.
• Madde yazımında genel olarak TDK yazım kurallarına 

uyulması. 

MADDE YAZIMININ GENEL KISTASLARI

Maddelerin genel kıstasları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu ansiklopedinin hazırlanması ile ilgili kuruluyla birlikte 
aşağıdaki başlıklar altında değerlendirilmiştir:
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HACI HAMZA VAKFI
Kayseri’de XVI. yüzyıl eşrafından Hacı 
Hamza’nın kurmuş olduğu vakıf. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü arşivinde 1759 numa-
ralı defterin 225. sahifesinin H 936 (M 
1529) tarihli vakfiyesinde, Hacı Ahmed 
oğlu Hacı Hamza’nın saraç (deriden at 
takımları yapan usta) olduğu kayıtlıdır. 
Ayrıca, Ahmed Nazif’in verdiği bilgilere 
göre Hacı Hamza’nın Kayseri’deki meş-
hur mutasavvıflardan Şeyh İbrahim 
Tennuri’*nin kızı Zeynep Ana’nın oğlu 
olduğu bilgisine ulaşılmaktadır. 
XVI. ve XVII. yüzyılda vakıf sahibi olan, 
mahkemelerde bilirkişi ve şahit olarak 
tercih edilen Hacı Hamza ve ailesi itibar 
sahibi kimselerdi. Vakfiyedeki bilgilere 
göre Hacı Hamza’nın; Hacı İbrahim, Ca-
fer, Mehmed Can ve Hacı Bayram isimli 
oğulları vardı. Vakfın mütevelliliğinin (i-
dareciliği), H 951 (M 1544) tarihli Boyacı 
Hasan oğlu üstat Abdi vakfiyesine göre, 
Hacı Hamza çocuklarına; Şeyh Seyfullah 
bin Şeyh Sadi vakfiyesine bakıldığında i-
se, Hamza oğlu Üstat Bayram’a bırakıldı-
ğını öğrenmekteyiz. Yine 1621 tarihinde 
ilk vakfını yapan Hacı Hamza oğlu Hacı 
Abdi Bey*’in (Kığlamazzâde) de, Hacı 
Hamza ailesinden olduğu anlaşılmakta-
dır. Kayseri’de bugün Bamyacıoğlu ailesi 
bu sülaleden gelmektedir.
Hacı Hamza’nın vakfiyesine göre; Kayse-
ri köylerinden Akçatepe (eski adı Dada-
sun) köyünün vergi gelirini, Büyük 
(Uzun) Çarşı’da iki dükkânı, Hisar (Kale) 
önünde bir dükkânı, şehir yakınında (De-
mirci Yazısı) iki tarlayı, Gesi’deki Beğ 
Değirmeni’ni ve bu değirmenin altında 
yer alan başka bir değirmendeki bir his-
seyi, Çay Bağları’nda bir bağı, Hacet 
Mescidi (Cami-i Kebir*) Mahallesi’nde 
iki evi, Talas’ta içinde ev bulunan bir ara-
ziyi, Argıncık ve Üskübü (Subaşı), Belvi-
ran ve Barsama* köyü hisselerini, Cam-
baz Mezraası ve Salur köyü yakınındaki 
bir mezraayı çocuklarına, zevcelerine, 
evladı kalmaz ise Cami-i Kebir (Ulu Ca-
mi) ihtiyaçlarına ve fukaraya vakfettiği 
kaydedilmiştir. Yine vakfiyesinde, Kayse-
ri’nin Kuşçular Harmanı Mahallesi’ndeki 
(Gültepe Parkı* çevresi) bir sebzeliğin 

yarısını, Debbağlar (Tabaklar, Dericiler) 
Kapısı’ndan (Sivas Kapısı?) Emir Hamza 
Suru’na (Yoğun Burç*?) kadar surla hen-
dek arasındaki sebzeliği ve Belani Soka-
ğı’nda Emir Hamza mülkü yanında bulu-
nan dükkânı Hacet Mescidi’ne, şayet 
mescit harap olur da yıkılırsa bu malları 
fukara ve miskinlere vakfettiği belirtil-
miştir. Öldükten sonra Kuşçular Harma-
nı Mahallesi’ne çeşme getirilmesini de, 
on bin dirhem ayırarak vasiyet etmiştir.
Vakfiyede geçen Hacet Mescidi, Cami-i 
Kebir yakınında eski bir kiliseden çevril-
miş olup  Kayseri’nin ilk camilerinden-
dir. Bu cami, ne yazık ki altmışlı yıllarda 
Belediye tarafından yanındaki çeşmesi 
ile birlikte yıkılarak ortadan kaldırılmış-
tır. Hacı Hamza Çeşmesi* de bu caminin 
yakınında idi. Vakfiyede ismi geçen Kuş-
çular Harmanı’na ise su getirilerek çeşme 
yaptırılıp yaptırılmadığı belli değildir.
Hacı Hamza Çeşmesi*, Cami-i Kebir’in 
kuzeyinde, şimdiki Hacı Ali Karamercan 
İlköğretim Okulu’nun batısındaki küçük 
boş arazinin (park) batı tarafında, eski 
Hacı İvaz Mahallesi’nde idi. Bu çeşme 
vakfiye tarihinden çok önce (1521) yapıl-
mış olduğuna göre, vakfiyede yapılması 
istenen çeşme ile bir ilgisinin olmadığı 
düşünülmektedir. Çeşme, cami (Hacet 
veya Hacı İvaz Camii) ile beraber altmışlı 
yıllarda yıkılmış olup bu yıkım esnasında 
çok önemli olan kitabesi de kaybolmuş-
tur. Çeşmeyi yıkımdan önce görüp tescil 
fişini hazırlayan Kültür Bakanlığı uzmanı 
Kemal Turfan’ın tespitine göre, çeşme-
nin kesme taşla inşa edilmiş olduğu ve 
zirvesinin yükseltilmiş sivri kemerli, ke-
narlarının kornişli olduğu bilgisine ulaşıl-
maktadır. Yapının üç satırlık Arapça kita-
besinin tercümesi şöyledir:
 “Bu imar edilmiş suyolu ve güzel yapılı 
çeşme, Selim Han’ın oğlu Sultan Süley-
man Han’ın saltanatlı devleti zamanında 
Sâhib Hacı Hamza ibni Hacı Ahmed’indir. 
927 senesi Receb ayında (yapıldı)”. 
Aynı kitabe Ahmed Nazif tarafından da 
(Recep kelimesi eksik olarak) tespit edil-
miştir. Ancak kitabı yayınlayanlar kitabe-
yi daha da eksilterek yayınlamışlardır.
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Kaynakça: A. Nazif, Mir’at (Palamutoğlu);  
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden 
XV ve XVI. Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk 
Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Dergisi, S 13, 1981.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

 
HACI HASAN EFENDİ bk. DİNÇ, HACI 
HASAN

HACI HAYRİ BEY ÇEŞMESİ
Kocasinan* ilçesi, Serçeönü Mahallesi*, 
Hasbülbül Sokağı’ndaki parkın içinde 
yer alan çeşme, günümüzde işlevini yitir-
miştir. Çeşmenin Latin alfabesiyle yazıl-
mış kitabesinden, 1906 yılında Binbaşı 
Hacı Hayri Bey tarafından yaptırıldığını 
öğrenmekteyiz. Çeşme üzerindeki bu ki-
tabe, muhtemelen sonraki yıllarda yapı-
lan bir tamir sırasında eklenmiş ve çeş-
menin inşasına dair bilgiler kitabeye de 
aktarılmıştır. 
Çeşme moloz, kaba yonu ve düzgün kes-
me taş malzemeyle bağımsız olarak inşa 
edilmiş ve iki cepheli olarak tasarlanmış-
tır. Çeşmenin nişlerini örten yuvarlak 
kemerler, her iki cephede de yığma ayak-
lar üzerindeki yekpare taş yastıklar üzeri-
ne oturmaktadır. Ön cephede yer alan 
yastıkların üzeri silmelerle kademelendi-
rilmiştir. Yine ön cephedeki çeşme nişi-
nin etrafı, yastık seviyesinden başlamak 
üzere bir silme kuşağıyla çepeçevre kuşa-
tılmış olduğu düşünülmektedir. Ancak 
bu silme kuşağının sadece bir kısmı gü-

nümüze ulaşmıştır. Çeşmenin her iki 
cephesi üzerinde bulunması gereken ay-
nataşı, yalak, lüle gibi unsurlar günümü-
ze ulaşmamıştır. Çeşmede ön cephe üze-
rindeki silmeler dışında herhangi bir 
süsleme unsuru yer almamaktadır. 
Ön cephe üzerinde yer alan kitabede 
şunlar yazılıdır:  
1906 yılında / Bu çeşmeyi yaptırdı / 
Feyzizade Hilmi oğlu / Binbaşı Hacı 
Hayri / Susayan içsin diye / Önünden 
geçenlerden / Binlerce Âdemoğlu / Ru-
huna bir Fatiha / Okuyup geçsin diye / 
Y: Hayri Karamete. 
Çeşmenin banisi Binbaşı Hacı Hayri 
Bey, kitabede de belirtildiği üzere Kay-
seri’nin önemli eşrafından Feyzioğulla-
rı’ndan Hilmi Bey’in oğludur. Mecidi 
nişanına sahip olan Binbaşı Hacı Hayri 
Bey H 1321 (M 1913) yılında vefat etmişir. 
Hacı Hayri Bey’in Seyyid-i Burhaneddin 
Türbesi*’nin haziresinde yer alan mezar 
taşı, daha sonra Kayseri Müzesi’ne nak-
ledilmiştir. 

Kaynakça: Erkiletlioğlu, Osmanlı Kayseri, s. 
251.  

REMZİ AYDIN

HACI HİLMÎ EFENDİ 
Âlim, müderris (Kayseri, 1845 – İstanbul, 
1914/15). Hayatı hakkındaki bilgiler Ah-
met Emin Güven*’in babası Ragıb (Gü-
ven*) Bey’e ait mecmuada bulunmakta-
dır. Adı geçen mecmuanın 82a varağında 
şu ifadelerle (sadeleştirilmiş) geçmekte-
dir:
“Kayseri’nin meşhur simalarından Hacı 
Abdullah Efendi’nin torunu Şâkir Efen-
di’nin oğludur. İlk tahsilini elde ettikten 
sonra İstanbul’daki Küçük Ayasofya 
Medresesi’nde talebe oldu ve yüksek i-
limleri öğrenince hocasının icazetiyle 
şöhret buldu. Bir müddet İstanbul’da ilim 
öğretmekle meşgul olduktan sonra ruûs 
imtihanını kazanarak (medrese tahsilini 
bitirenler bu imtihana girerek medrese-
lerde ders verme yetkisine sahip olabilir-
lerdi, bugünkü asistanlık veya okutman-
lık sınavına benzer) mümeyyiz olarak 
Anadolu’da ve Rumeli’nde pek çok gö-
revlerde bulundu. Bir müddet Kayseri’de 
de hizmet etmiş, Çifteler (Gevher Nesibe Hacı Hayri Bey Çeşmesi
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Hatun adına yaptırılan Gıyâsiye ve 
Şifâhiyeden oluşan iki medrese) Medre-
sesi*’nde müderrislik yaptı, ardından 
Kayseri Cami-i Kebir*’inde sabah namazı 
vaizliği yaptı. Âlim, fazıl (erdemli), tedbir-
li, her işi etraflıca düşünüp taşınarak ya-
pan, vakar sahibi, olgun bir insandı. Çok 
hareketli bir insan olduğu için halk ken-
disine “Demir Ayak” lakabını verdi. İs-
tanbul’da tramvay altında kalmak sure-
tiyle vefat etti. Kabri İstanbul Beşiktaş’ta 
Yahyâ Efendi Türbesi’nde bulunmakta-
dır.”
Aynı mecmuada bildirildiğine göre me-
zar taşında şu ibareler bulunmaktadır:
Firâkın kıssası gelmez beyâna
Velev kulnâ ilâ yevmi’l-kıyâme
Kayseri nakîbü’l-eşrâfı merhûm u mağfûr
El-Hâc Hâce Hilmî Efendi’nin rûhuna
Fâtiha sene 1333 (M 1914/15)

Kaynakça: Ragıb Bey, Mecmu’a (Ahmet Emin 
Güven’den Atabey Kılıç Kütüphanesi’ne intikal 
eden eser).

ATABEY KILIÇ

HACI HÜSEYİN EFENDİ bk. AKSAKAL, 
HASAN HÜSEYİN

HACI HÜSEYİN PAŞA
Kayseri Mutasarrıfı  (? – Kayseri, 21 Ma-
yıs 1821). Bor’un ileri gelen ailelerinden 
birine mensup olan Hacı Hüseyin Paşa, 
cesareti sayesinde vezirlik rütbesi alarak 
Silistre’ye vali oldu. Paşa, halk üzerinde 
zulüm ve baskı uyguladığından, vezirlik-
ten azledilerek 1818’de Dimetoka’ya sü-
rüldü. Daha sonra tekrar vezirliğe getiri-
lerek sırasıyla Aksaray, Adana, Alaiye ve 
aynı yıl Kayseri’yle birlikte Bozok (Yoz-
gat) sancaklarına tayin edildi. (Bu tarih-
lerde Kayseri ve Yozgat’a müşterek bir 
vali tayin ediliyordu.) 
Hacı Hüseyin Paşa, Kayseri’deki vazifesi 
sırasında Yeniçeri Hasan Ağa’nın başı 
çektiği isyanı  bastırdı (1820). Kayseri’de, 
“Akbıyıkoğlu Hasan Ağa Vak’ası*” olarak 
bilinen bir isyan başlamıştı. İsyan sıra-
sında köyler ve zenginlerin konakları 
basılıp talan edildikten sonra, şehrin bir-
çok ileri geleni de feci şekilde katledildi. 
Devlet, bütün bu olayların sonunda Ha-
san Ağa’ya müsellimlik (mutasarrıf vekil-

liği) vermek zorunda kaldı. Böylece eşkı-
ya başı da hükümet konağına resmen o-
turarak icraatlarına devam etti. Bir müd-
det sonra hükümet, Kayseri Mutasarrıflı-
ğına (valilikten bir kademe aşağı, kayma-
kamlıktan yüksek idarecilik) Borlu Müf-
tüzade Hacı Hüseyin Paşa’yı tayin etti. 
Hüseyin Paşa da, Hasan Ağa’nın tekrar 
isyan etmesini engellemek için onu ikin-
ci defa müsellimliğe atadığını bildirdi. 
Hasan Ağa, 1820 Ağustos’unda Kayseri’-
ye gelen Hüseyin Paşa’ya güvenerek, onu 
adamları ile karşılayıp hükümet dairesi-
ne oturttu. Hüseyin Paşa da kendisine 
verilen yetkiye dayanarak çevre köyler-
den birkaç gün içerisinde 15.000 asker 
topladı. Bunu gören Hasan Ağa, yanın-
daki birkaç yardımcısı ile Hacıbektaş’a 
kaçtı. Orada etrafındakiler de dağıldı ve 
kendisi Hacıbektaş ocağında yalnız kal-
dı. Hüseyin Paşa da gönderdiği bir müf-
reze ile Hasan Ağa’yı yakalatarak At 
(Cumhuriyet) Meydanı’nda* astırdı. Eş-
kıya başının cesedi üç gün burada asılı 
kaldı. Daha sonra Paşa, onun ve yardım-
cısının evlerini yaktırıp yakınlarını peri-
şan etti. Kayseri’de bulunduğu yedi bu-
çuk ay zarfında eşkıyalık hareketine katı-
lanları da birer birer yakalatıp gerekli 
cezalara çarptırarak şehirde huzuru sağ-
ladı. Kayseri’de görevde bulunduğu bu 
esnada, Paşa’nın kethüdası (Kâhya) olan 
Hacı Mehmet Ağa’ya Saray’da (İstanbul) 
kapıcıbaşılık verildi.
Hacı Hüseyin Paşa, Kayseri’de eceliyle 
vefat ederek Zeynelâbidin Türbesi* civa-
rına defnedildi (1821). Mezar taşı metnini 
Ahmed Nazif Efendi* nakletmiştir. Bir-
çok ulema, mutasavvıf ve idarecilerin 
kabirlerinin olduğu bu mezarlık, imar fa-
aliyeti esnasında kaldırılmış olup burada 
bulunan cami ve çeşme de yıkılıp yok 
olmuştur.

Kaynakça: A. Nazif, Mir’at (Palamutoğlu); M. 
Süreyya, SO2, C III, s. 719.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

HACI İBRAHİM EFENDİ
Müderris, müftü (Develi, 1856 – ?). İstan-
bul’da Nevşehirli Abdullah Hilmi Efen-



[964]	4	/	HAC		 KAYSER‹	ANS‹KLOPED‹S‹

di’den icazet aldı. Kadınhanı Hatemiye 
Medresesi’nde ders okuttu. Saideli Kaza-
sı Müftülüğüne atandı (1915). 

Kaynakça: Albayrak, SDOU, C II, s. 166-167; 
Gürlek, DŞY, s. 257.

         YAYIN KURULU

HACI İBRAHİM EFENDİ
Müderris, müftü (Develi/Everek, 1800 – 
Develi, 1890?). “Emir Hocazâde” şöhreti 
ile tanınır. Hacı Osman Efendi’nin oğlu-
dur.  Everek Halâsiye Medresesi’nde 
Kuzbekli Osman Efendi’den ders aldı. 
Melik Gazi Medresesi ulemasından Kay-
serili Sadık Efendi’nin halkasına dâhil 
oldu. 1833’te Konya’nın Hadim kazasın-
da Hadimizade Ahmet Efendi’den meani 
(gramer bilgisi) okudu. Ertesi yıl İstan-
bul’da Antalyalı Said Efendi’den icazet 
aldı. 1841’de Halasiye Medresesi müder-
risliğine başladı. 1866’da Develi kazası 
müftülüğüne atandı.

Kaynakça: Albayrak, SDOU, C II, s. 156.
YAYIN KURULU

HACI KASIM ÇEŞMESİ
Çeşme, Tavukçu Mahallesi, Altun Soka-
ğı’nın hemen başında bulunmaktadır. 
Çeşme üzerindeki H 1208 (M 1793) tarih-
li kitabenin tamamı okunamamıştır. H 
1318 (M 1900) tarihli Ankara Vilayeti 
Salname Defteri’nin Kayseri ile ilgili olan 
bölümünde, bu çeşmenin H 1308 (M 
1890) tarihinde onarıldığı anlaşılmakta-
dır. 

Hacı Kasım Çeşmesi’nin ön cephesinde 
düzgün kesme taş, arka cephesinde mo-
loz taş, kitabesinde ise mermer malzeme 
kullanılmıştır. Çeşme form olarak, Kay-
seri ve çevresindeki ünik bir eserdir. İç i-
çe iki kemerli çeşmenin dıştaki sivri ke-
meri, ön cephedeki iki adet bağımsız sü-
tun tarafından taşınmaktadır. Çeşmenin 
yüksekliği 4,50 m, genişliği 3,83 m, de-
rinliği de 2,33 m’dir. Dıştaki profilli sivri 
kemer, yanlardaki bağımsız yuvarlak sü-
tunlar üzerine oturmaktadır. Aşağıdan 
yukarıya doğru daralan yuvarlak sütunla-
rın kaide kısımları, çeşmenin bütününde 
olduğu gibi toprağa gömülü vaziyettedir. 
Sütunların üzerinde bulunan başlıklar da 
silmelerle hareketlendirilmiştir. Dıştaki 
sivri kemerin üzengi taşının alt kısmına, 
demirden gergi çubuğu atılmıştır. Dıştaki 
sivri kemer ile içteki sivri kemer arasında 
kalan 0,90 m’lik alanın üzeri güney-
kuzey yönündeki beşik tonozla örtül-
müştür. Çeşmenin içteki ikinci sivri ke-
meri 0,28 m derinliğinde bir niş oluştur-
makta, yanlardaki yekpare taş ayaklar ise 
bu nişin üzerine oturmaktadır. Üzengi 
taşının hemen altından başlayan ve dö-
nerek kenarlarda 0,75 m yukarı doğru 
giden profilli kenar silme kuşağı, dıştaki 
sivri kemerin üzerini örten beşik tonozun 
hizasında bitmektedir. 
Çeşme nişi içerisinde bulunan ayna taşı 
üzerinde iki delik bulunmaktadır. Fakat, 
bu deliklerinin her ikisi de iptal edilmiş-
tir. Günümüzde çeşmenin suyu, orijinal 
lüle deliklerinin üzerine döşenen yeni su 
tesisatı ucuna bağlanan musluktan ak-
maktadır. Çeşme nişi içerisinde bulunan 
sekiler, zeminin zaman içerisinde dolma-
sından ötürü toprağa gömülü vaziyette-
dir. İçteki sivri kemerin kilit taşının he-
men üzerinde bulunan 0,40x0,25 m öl-
çülerindeki kitabenin büyük bir kısmı o-
kunamamıştır.

Okunuşu:
Bi lütfullah yine..........çeşm-i âb…..
Nûş-i gâh  ............. oldu
Hâcı Kâsım bin Hüseyin
……………………………………..
......................................Sene 1208.

Hacı Kasım Çeşmesi ( M. Denktaş)

Hacı Kasım Çeşmesi kitabesi 
(M. Denktaş)

Hacı Kasım Çeşmesi planı 
(çizim: M. Denktaş)
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Çeşmenin saçak kısmının en üstündeki 
düz silme kuşağı ile bu silme kuşağının 
hemen altında bulunan dekoratif konsol 
dizisinin doğu yönde sadece 0,75 m öl-
çülerindeki kısmı günümüze ulaşabil-
miştir. Çeşmede süsleme olarak; dıştaki 
sivri kemerin profilli olması, günümüze 
çok az bir kısmı ulaşabilen saçak kısmın-
daki düz silme kuşağı ile bunun hemen 
altında bulunan dekoratif konsol dizisi, 
içteki sivri kemerin üzengi noktasının 
hemen altından başlayan ve dönerek yu-
karı doğru devam eden profilli silme ku-
şağından söz edilebilir. Ayrıca, çeşmenin 
iç içe iki kemerli olarak yapılması ve dış-
taki sivri kemerin iki adet bağımsız sütun 
tarafından taşınıyor olması da eserin gö-
rünüşüne farklı bir zenginlik katmıştır.
H 1169 (M 1755) yılında Hacı Kasım Çeş-
mesi vakfının mütevellisinin Hafız Ah-
met Halife olduğunu, Kayseri Şer’iyye 
Sicil Defteri’ndeki bilgilerden öğrenmek-
teyiz. Çeşme üzerinde bulunan H 1208 
(M 1793) tarihli kitabe, büyük ihtimalle 
çeşmede yapılan onarımdan sonra ko-
nulmuş olmalıdır. 
Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı ü-
zere Hacı Kasım Çeşmesi’nin 1755 tari-
hinde vakıf mütevellisi bulunmaktadır. 
Hacı Kasım Çeşmesi büyük ihtimalle 
1755 yılından önceki bir tarihte inşa edil-
miş olmalıdır. Fakat bu konuda kesin bir 
görüş de ileri sürülememektedir.

Kaynakça: Ömer Yörükoğlu, Kayseri Çeşme-
leri, Kayseri 1987, s. 42; Uygur Kocabaşoğlu-
Murat Muhammet Karakaş, XVIII. Yüzyılın İ-
kinci Yarısında Kayseri (1750-1775), EÜSBE 
(Basılmamış Doktora Tezi), Kayseri 1997, s. 86; 
Murat Uluğtekin, Salnamelerde Kayseri, Os-
manlı ve Cumhuriyet Döneminin Eski Harfli 
Yıllıklarında Kayseri, Kayseri 1998, s. 139;  
Denktaş, Su Yapıları, s. 81-83.

MUSTAFA DENKTAŞ

HACI KASIM EFENDİ
Kayseri Mebusu, âlim (Kayseri/Muncu-
sun (Güneşli), 1843 – 1924). Molla 
Hüseyin’in oğlu Hacı Kasım, ulema ara-
sında temayüz eden namlı bir âlimdir.  
Köyünden dolayı, “Kızıklı Kasım Hoca” 
diye tanınır.  İlköğretimini köyünde, 
medrese tahsilini Melikgazi Medresesi’n-
de yaptı. Hacı Torun Efendi* gibi büyük 

hocalardan ders aldı, icazetnamesini Da-
mad Halil Efendi* verdi ve bizzat kendisi 
icazet merasiminde okudu. Medresede 
hoca oldu, camilerde vaizlik yaptı. Tica-
retle meşgul olup kimsenin minneti altı-
na girmedi.
1910’lu yıllarda yayınlanan Erciyes 
Gazetesi’nde verilen bir ilanda, “ulema-
dan mebus-ı sabık Hoca Hacı Kasım 
Efendi hazretlerinin kendi talebesinden 
sekiz zata icazetname verdikleri” kaydı 
geçmektedir. Cambazzade Hacı Bekir 
Efendi (Ö 1927),  Külekçizade Hacı Ali 
Efendi*   ve Hacı Zühdü Efendi* öğrenci-
leri arasındadır. 1908 yılında Hüseyin 
bin Bektaş’a verdiği icazetnamenin (dip-
loma) aslı, Raşid Efendi Kütüphanesi*’n-
de mevcuttur.
II. Meşrutiyet Dönemi’nde 15 Kasım 
1908’de 56 oy alarak Kayseri’den Meclis-
i Mebusan’a seçilen ilk mebuslardan biri-
dir. 1908 tarihli “Hüviyet Varakası” mev-
cuttur. 
Ömrünün son günlerinde Mısır’da bulu-
nan kardeşinin yanına gitti, bir süre sonra 
hac kafilesiyle Mekke’ye geçip hacı oldu. 
Deniz yoluyla Türkiye’ye dönerken va-
purda hastalanmış “Allah bilir ya, bede-
nimiz balıklara yem olacak.” diyerek ö-
lürse denize bırakılmasını istemiştir. Ni-
tekim vapurda vefat etmiş ve Akdeniz’in 
sularına bırakılmıştır.

Kaynakça: Koçer, Ulemâ, s. 59-60; Develioğ-
lu, Bİ, s. 202; Ali Rıza Karabulut, İstanbul ve 
Anadolu Kütüphanelerinde Mevcut El Yaz-
ması Eserler Ansikopedisi (I-III), Kayseri 
2006, C II, s. 443; Ahmed Emin Güven, 
Başkâtibzade Ragıb Beyin Hatıraları, (Yaşam 
Öyküm), Ankara  2003, s. 65-66; Güven, Kay-
seri’de Mecmualar, s. 90; Erkiletlioğlu, KYTN, 
s. 30; Erciyes Gazetesi, (hzl. Ali Aktan, Özen 
Tok), Kayseri 2009, s. 304; Güneş, TPT (I. ve 
II. Meşrutiyet), s. 246.
   MUSTAFA IŞIK

HACI KILIÇ CAMİİ VE MEDRESESİ
Hacı Kılıç Külliyesi, şehir merkezinin ku-
zeyinde, kale surlarının dışında ve bugün 
“Emek” olarak bilinen semtte, İstasyon 
Caddesi üzerinde yer almaktadır. Cami, 
medrese ile birlikte H 691 (M 1249) yılın-
da II. Keykavus zamanında Ebü’l-Kasım 
Bin Ali Et-Tûsî* tarafından yaptırılmıştır. 
Medrese ve güneyinde bulunan cami, or-

Hacı Kasım Efendi’nin 1908 
tarihli hüviyet varakası 
(M. Işık Arşivi) 

Hacı Kılıç Camii ve 
Medresesi planı 
(çizim: O. Aslanapa)
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ganik olarak birbirleriyle bütünleşmiş ve 
aynı tarihte inşa edilmişlerdir. 
Cami ve medreseye “Hacı Kılıç” isminin 
neden verildiği bilinmemekle birlikte, ca-
minin bulunduğu mahalle Selçuklular-
dan bu yana “Hacı Kılıç” olarak adlandı-
rılmaktadır. Şehirlerde mahallelerin i-
simleri genellikle zengin veya nüfuzlu bir 
kişinin adını taşır. Bu sebeple cami çevre-
sinde bir alana yerleşen bu şahsın ismi, 
daha sonraları semtten dolayı cami ve 
medreseye de verilmiş olmalıdır.

Cami
Cami, doğu cephesi hariç diğer cepheleri 
oldukça masif ve kütlevî görünümlü bir 

yapı olarak dikkatimizi çekmektedir. Do-
ğu ve batı cepheleri tamamen düzgün 
yonu taştan yapılmış olmakla birlikte, 
diğer cephelerinde kaba yonu taş malze-
me kullanılmıştır. Sarı renkli yonu Gesi* 
taşından yapılan külliyenin temellerinde 
bazalt Erciyes taşı, batı ve güney cephe 
duvarlarında ise kaba yonu ve devşirme 
taş kullanılmıştır. Cami esas itibariyle 
Anadolu Selçuklular devrinde görülen ve 
gelişen, “derinlemesine yönelen” plan ti-
pinde inşa edilmiştir. Hariminin bir avlu 
etrafında medrese ile kaynaştırılmış iki 
cami örneğinden biri de Hacı Kılıç 
Camii’dir. Cami ile medresenin girişleri 
her ne kadar ayrı olsa da, içeride harim 
ile medresenin avlusunu birbirine bağla-
yan geniş bir açıklık bulunmaktadır. 
Cami ve medresenin taç kapıları birbirin-
den ayrı olarak doğu cephesinde yapıl-
mıştır. Cephenin güney köşesindeki yu-
varlak formlu köşe kulesi ile cami taç 
kapısı arasında dikdörtgen formlu pence-
re bulunmaktadır. Pencere, altta dikdört-
gen lentolu kare bölüm ile bunun üzerin-
de teğet kemerli ikinci bir bölümden o-
luşmaktadır. Pencerenin etrafı, içeri doğ-
ru yönelen yarım yıldız motifinin oluştur-
duğu dikdörtgen bordür ile çevrilmiştir. 
Bu özelliğiyle pencere, yapının cephe al-
dığı yüzeyin hareketini artırarak, masifli-
ğini de bir ölçüde kaldırmıştır. Caminin 

Hacı Kılıç Camii ve Medresesi’nin minaresiz durumu - XIX. yüzyıl sonu (Karakaya, Anımsamalar) 

Hacı Kılıç Camii ve Medresesi minaresi ile 
XX. yüzyıl başı (A. Gabriel)



	 KAYSER‹	ANS‹KLOPED‹S‹		 HAC	/	7	[967]

taç kapısı ile medresenin taç kapısı ara-
sında kalan kısımda ikinci bir pencere 
daha vardır. Bu pencere, XX. yüzyıl baş-
larında önüne minare yapılınca işlevini 
kaybetmiş ve minareye geçişi sağlayan 
bir kapı görevini almıştır. 
Caminin doğu duvarında yan sahna açılan 
taç kapıda fazla plastik unsur görülmez. 
Taç kapı, yapının bünyesinden ayrı bir 
unsurmuş gibi vurgulanmış ve hatta yük-
sekliği beden duvarlarından da yukarıda 
tutulmuştur. Dikdörtgen biçimli taç kapı-
nın yüzeyi bordürlere ayrılmış, köşelerde 
ise profilli sütuncelere yer verilmiştir. 
Hem bordürlerde hem de sütuncelerde 
yüzeysel kabartma olarak genellikle geo-
metrik motifler kullanılmaktadır. Bazı bö-
lümlerde ise, sütunce başlıkları gibi bitki-
sel kompozisyonlar bulunmaktadır. Mu-
karnaslı kavsara, birbiri üzerine binen yü-
zeysel iki teğet kemer içine alınmıştır. 
Mermer üzerine kabartma olarak yazılmış 
iki satırlık Arapça kitabesi de bu kemerin 
üst kısmında yer alır. Kemerle taç kapı 
köşelerinde kalan üçgen boşluklara rozet 
motifi yerleştirilmiştir. Önceleri bu rozet-
lerin geometrik kafes motifiyle dekore e-
dildiği belirtilse de, bu bilgi kesin değildir. 
Mukarnaslı kavsaranın örttüğü açıklığın 
yan yüzeylerinde karşılıklı olarak yerleşti-
rilmiş iki mihrabiye nişi bulunmaktadır. 
Mihrabiyeler, ince bir bordür çizgisinin 
sınırladığı ve kemer hattıyla birleşerek 
dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınmıştır. 
Mihrabiye nişleri yarım altıgen formunda 
köşeli olarak yapılmış, bunların üzerini ise 
beş sıra mukarnaslı kavsara kapatmıştır. 
Mihrabiyelerin üzerinde, Selçuklu sülüsü 
ile beyaz mermer üzerine yazılmış Tevbe 
Suresi’nden bir ayet yazılıdır. Taç kapının 
giriş boşluğu basık kemerlidir ve yanların-
da kapı içine doğru uzanan mukarnas 
konsol şeridine sahiptir.  
Taç kapının kuzey tarafında bulunan ka-
re kaideli silindirik gövdeli minare, cami-
ye Osmanlı zamanında sonradan ilave 
edilmiştir. Caminin eski minaresinin yeri 
için kesin bir şey söylememiz mümkün 
değildir. Ancak cami bünyesi içerisinde, 
türbe beden duvarı yüzeyinde yukarı 
doğru çıkan bir merdivenden hareketle, 

caminin giriş cephesi yönünde, iki taç 
kapı arasında bir minaresinin olabileceği 
düşünülebilir. Minarenin formu hakkın-
da da herhangi bir bilgi yoktur. Ancak 
Hunat* ya da Gülük* (Külük) camileri 
minaresi gibi “baldaken” tarzında min-
ber minare olabileceği düşünülse de, bu 
tür minarelerin orijini en erken XVI. yüz-
yıla kadar gitmektedir. G. Öney, mihrap 
çıkıntısı üzerinde böyle bir minarenin 
bulunabileceğini, bununla birlikte bazı 
Selçuklu camilerinde olduğu gibi bu ya-
pıda da minarenin olmayabileceğini veya 
küçük bir kulenin bu işlevi görebileceğini 
de belirtmektedir. 1902 yılında yapımı 
tamamlanan bugünkü minareye giriş, bu-
rada bulunan ve yapı ile aynı döneme ta-
rihlenen pencere açıklığının kapıya dö-
nüştürülmesiyle sağlanmaktadır. Bu mi-
narenin kaidesine bitişik olarak yapılmış 
bir mezar bulunur.
Külliyenin kuzey cephesi sağır tutulmuş, 
ancak cephenin batı tarafında kare bir 
köşe kulesi yer almıştır. Bu cepheden 
camiye girişi temin etmek amacıyla cami-
beden duvarının medrese ile birleştiği 
yere, sonradan küçük bir kapı açılmıştır. 
Caminin güney cephesinde de devşirme 
malzeme yoğun bir biçimde kullanılmış-
tır. Bu cephenin tam ortasında, beden 
duvarlarından taşan kare bir çıkıntı yer 

Hacı Kılıç Camii-2008 (Özbek-Arslan KTKVE) 
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almaktadır. Mihrap önü maksure kubbe-
sinin destek sistemine katkıda bulunduğu 
açıktır. Bu destek sisteminin iki tarafına 
karşılıklı olarak yerleştirilmiş aynı ölçü-
lerdeki birer mazgal pencere, orta sahnın 
yanındaki iki sahna açılmaktadır. Bu 
pencerelerin haricinde batı köşeye yakın 
ve içeride de sahnlardan birine açılan, 
diğerlerine göre daha küçük ölçülerde 
olan üçüncü bir mazgal pencere daha 
bulunmaktadır. 
Caminin esas itibariyle Anadolu Selçuklu-
ları devrinde gelişen, “derinlemesine yö-
nelen” plan tipinde yapıldığını yukarıda 
belirtmiştik. Cami uzunlamasına planlı, 
avlusuz, fakat yarım medrese planı ile 
kaynaşarak, medrese avlusunun cami av-
lusu olarak değerlendirildiği değişik bir 
plan örneği oluşturmaktadır. Sivri beşik 
tonozla uzunlamasına beş sahna sahip 
olan camide, diğerlerinden yüksek olan 
orta sahn yan sahnlardan daha geniş tutul-
muştur. Mihrap önünde bulunan maksure 
kubbesi, bu tipin özelliğine uygun olarak 
belirginleştirilmiştir. Uzunlamasına to-
nozlar kıble duvarına paralel üç sıra sivri 
kemerle desteklenirken, kuzeydoğu köşe-
de bulunan ve türbe olarak adlandırılan 
bölümün bulunduğu sahn haricinde dör-
düncü bir sivri kemer sırası da bu destek 
sistemini devam ettirmektedir.
Mihrap önünde bulunan maksure kub-

besi, kıble duvarı hariç üç yönden sivri 
kemerlerle taşınmaktadır. Kubbe, kasnak 
olmaksızın kıble yönünde harime doğru 
çıkıntı yapan ayaklarla beden duvarına, 
kuzeyde ise “L” formlu iki ayak tarafın-
dan desteklenen dilimli sivri kemerlere 
doğrudan oturmaktadır. Kubbeye geçiş 
elemanı olarak pandantif kullanılmıştır. 
Harime taç kapıdan girişte sağ tarafta, 
harimin içinde bulunan ve türbe olarak 
kullanılan bir oda dikkat çekmektedir. 
Yapı tarzı bakımından caminin bütünüy-
le mimari bir bütünlük göstermesine kar-
şın harimin içerisinde böyle ikinci bir 
mekâna yer verilmesi, bütünlük anlayışı-
na ters düşmektedir. 
Harim, kuzeyde iki ayakla desteklenen üç 
kemerle bitişiğindeki medrese avlusuna 
açılmaktadır. Bugün açıklık camekânla 
kapatılmıştır. 
Caminin mihrabında da tıpkı taç kapılar-
da olduğu gibi sathi bir işçilik dikkat çe-
ker. Üç bordürün çevrelediği mihrap nişi 
yedi sıra mukarnaslı olarak yapılmıştır. 
Bordür yüzeyleri girift geometrik geçme 
ve örgüden oluşan, çokgen şekilli kom-
pozisyonlarla süslenmiştir. Mukarnaslı 
kavsara, yüzeysel bir teğet kemer içine a-
lınmıştır. Kemer üzerine bitkisel kökenli  
Rumî süslemeler işlenmiştir. Kemerin 
köşeliklerinde “Zengî Düğümü” olarak 
adlandırılan, kaval silmelerin köşelerine 

Hacı Kılıç Medresesi taç kapı     Hacı Kılıç Camii taç kapı
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ve kemer kilit taşı üzerine düğümlenen 
bir motif işlenmiştir. Kemerle kavsara 
arasında dilimli yüzeye sahip iki tane ro-
zet yer almaktadır.
Caminin minberi yeni olup, hiçbir süsle-
me unsuru yoktur. 
Genellikle, “derinlemesine yönelen” 
plan tipine sahip camilerde görülen ikin-
ci kubbe ya da diğer bir deyişle avlu açık-
lığı bu yapıda yoktur. Bu sistem yerine 
medrese avlusu, cami harimi ile ilişkilen-
dirilerek caminin aydınlık feneri açıklığı 
gibi yönlendirilmiştir. Böylece Anadolu 
Selçuklu camilerinde görülen avlu-harim 
bağlantısı da sağlanmıştır. Nitekim med-
rese avlusunun güneyde daha büyük bir 
alanı kaplayan cami ile birleşmesi; bitişi-
ğinde cami bulunan bir medreseden çok, 
avlusu medrese şeklinde düzenlenmiş bir 
cami külliye görünümünü vermektedir. 
Camide medrese avlusunun neden cami 
avlusu olarak değerlendirildiği veya med-
resenin cami ile neden ilişkilendirildiği 
konusunda kesin bir şey söylemek müm-
kün değildir. Ancak cami ve medrese av-
lularının homojen yapılması, külliyenin 
inşa edildiği bölgedeki arsa durumu ile 
yakından ilgilidir.
 
Medrese 
Cami hariminin kuzeyinde ve camiye bi-
tişik olarak yapılan medrese, alan olarak 
camiye göre daha küçük ölçeklidir. Med-
rese açık avlulu, iki eyvanlı ve üç taraftan 
revaklarla çevrilidir. Doğuda giriş eyvanı, 
batıda ana eyvan, kuzeyde ise öğrenci 
hücrelerine sahiptir. 
Medrese taç kapısı cami taç kapısına gö-
re ölçü bakımından biraz daha küçüktür. 
Taç kapı avlu ekseninde olmayıp biraz 
yana kaydırılmıştır. Taç kapı, yapının 
bünyesinden ayrı bir unsurmuş gibi vur-
gulanmış ve hatta yüksekliği beden du-
varlarından da yukarıda tutulmuştur. 
Dikdörtgen biçimli taç kapının yüzeyi 
bordürlere ayrılmış, köşelerde ise profilli 
sütuncelere yer verilmiştir. Hem bordür-
lerde hem de sütuncelerde yüzeysel ka-
bartma olarak genellikle geometrik mo-
tifler kullanılmaktadır. Bazı bölümlerde 
ise, sütunce başlıkları gibi bitkisel kom-

pozisyonlar bulunmaktadır. Mukarnaslı 
kavsara, birbiri üzerine binen yüzeysel iki 
teğet kemer içine alınmıştır. Mermer ü-
zerine kabartma olarak yazılmış iki satır-
lık Arapça kitabesi de bu kemerin üst 
kısmında yer alır. Kemerle taç kapı köşe-
lerinde kalan üçgen boşluklara rozet mo-
tifi yerleştirilmiştir. Altıgen ve mukarnas-
lı mihrabiyeler kemer hattıyla birleşerek 
ince bir bordür çizgisinin sınırladığı dik-
dörtgen bir çerçeve içerisine alınmıştır. 
Mihrabiyelerin üzerinde Selçuklu sülüsü 
ile beyaz mermer üzerine yazılmış Tevbe 
Suresi’nden bir ayet vardır. Taç kapının 
giriş kapısı basık kemerlidir ve yanların-
da kapı içine doğru uzanan mukarnas 
konsol şeridine sahiptir. 
Basık kemerli açıklıktan girilen medrese-
nin giriş eyvanı, camiye bitişik olarak 
medrese avlusunun güneydoğu köşesin-
de yer almaktadır. Giriş eyvanı sivri to-
nozla örtülmüş, eyvanın revağa açılan 
kemeri ise üç adet kalın profille oluştu-
rulmuştur. Eyvanın güneyinde bulunan 
kapıdan, cami bünyesinde yer alan bir 
mekâna girilmektedir. 
Medresenin günümüzde caminin bir bö-
lümü olarak kullanılması sebebiyle, oriji-
nalinde bulunmamakla birlikte, avlu or-
tasına son senelerde bir şadırvan yapıl-
mıştır. Avlu, camiye bitişik bölümü hariç 
üç yönden kare ayaklara oturan sivri ke-

Taç kapıdan detay
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merlerin oluşturduğu revaklarla çevril-
miştir. Üzerleri avluya doğru yönelen to-
nozlarla örtülü revakların zemini, avlu 
seviyesinden bir basamak kadar yukarıda 
yapılmıştır. Kare ayaklar, ayrıca daha al-
çak yapılan birer sivri kemerle hücre du-
varlarına da bağlanmıştır. Doğu kanatta 
farklı ölçülerde üç kemer açıklığı bulu-
nurken, kuzey kanatta birbirleriyle eş 
değerde yine üç kemer açıklığı, batı ka-
natta ise farklı ölçülerde iki kemer açıklı-
ğı vardır. Ana eyvanın önünde bulunan 
kemer açıklığı oldukça geniş ve yüksek 
yapılmıştır. Harimle ortak olan güneyde-
ki duvarda, biri ana eyvanın önündeki 
revakın ucunda, diğer ikisi ise doğrudan 
doğruya avluya bakan sivri kemerli üç a-
çıklık vardır. Orijinalinde açık olan bu 
kısım, avlu etrafında asimetrik ve ilgi çe-
kici bir mimari düzen ortaya çıkarmakta-
dır. 
Giriş eyvanının kuzeyinde birbirini takip 
eden iki hücre bulunur. Hücrelerin ara-
sında ise sivri kemerli açıklıktan geçile-
rek dama çıkışı sağlayan merdiven yer 
almaktadır. Kuzeydoğu köşede ise girişi 
yine köşeden verilen bir oda bulunmak-
tadır. Bu odaya, kapıdan geçtikten sonra 
uzun bir koridorla ulaşılmaktadır. Avlu-
nun kuzey kanadında, batıdaki köşe oda-
sı dâhil yedi hücre bulunmaktadır. Ana 
eyvanın bitişiğindeki sivri tonozla örtülü 
oda, hepsinden büyük olarak planlan-
mıştır. 
Ana eyvan, giriş eyvanının tam karşısın-

da, avlunun batı kanadında yer almakta-
dır. Eyvanın zemini, önündeki revaktan 
biraz daha yüksek tutulmuştur. Eyvan, 
avluya büyükçe bir sivri kemerle açıl-
maktadır. Eyvanın üç duvarına da dik-
dörtgen formlu birer niş konulmuştur. 
Öğrenci odalarında ise ocak yerleri bu-
lunmaktadır. Bu ocaklara ait bacaların 
yerleri son onarımlara kadar belliyken, 
yapılan son onarımlar sırasında bu baca-
lar kaldırılmıştır. Öğrenci odalarının gi-
rişleri ise basık kemerlidir. 
Cami ve medrese taç kapılarının üzerin-
de, beyaz mermer üzerine Arapça olarak 
yazılmış kitabesinde yapım tarihi ve inşa 
ettiren açık olarak yazılmıştır. Cami kita-
besinin Türkçesi şöyledir:
Bu mübarek mescidin inşasını Sultan 
Muazzam İzzü’d-dünya Ve’d-dîn 
Ebu’l-feth Keykavus bin Keyhüsrev  
–Allah’ın kulu ve rahmetine muhtaç 
olan– Ebu’l-Kasım bin Ali et-Tûsî’ye 
647 (1249) senesinde emretmiştir.

Medrese kitabesinin Türkçesi şöyledir:
Bu mübarek medresenin yapılmasını 
Keyhüsrev oğlu yüce sultan din ve dün-
yanın şerefi, fetihler sahibi, Keykavus 
devrinde H 647 (M 1249) yılında zayıf 
kul Tuslu Ali oğlu Ebu’l-Kasım eliyle 
emretti.

Kitabelerdeki benzer ifadeler her iki ese-
rin de aynı usta tarafından yaptırıldığını 
gösterir. Buna göre külliye H 647 (M 
1249) yılında Tuslu Ali oğlu Ebu’l-Kasım 
tarafından inşa edilmiştir. Camiyi yaptı-
ran Tuslu Ali oğlu Ebu’l-Kasım’ın adına 
Selçuklu dönemi kaynaklarında rastlanıl-
maktadır. İbn Bibi, Necmeddin Ebu’l-
Kasım Tusî olarak adını birçok yerde 
vermekte, Melik’üz-züama olduğunu a-
çıklamaktadır. 
Hacı Kılıç Cami ve Medresesi, H 954 (M 
1547) tarihinde Kayseri Mirlivası Hüseyin 
Bey* tarafından yeniden inşa edilmiş ve 
birçok akar, vakf ve ihda edilmiştir. Hü-
seyin Bey H 959 (M 1552) yılında vefat 
edince, cami minaresinin hemen bitişi-
ğindeki mezara defnedilmiştir. Cami ve 

Hacı Kılıç Camii içi
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medresenin vakıfları hakkında fazla bilgi 
olmamakla birlikte, 1584 tarihli Konya 
Evkaf Defteri’nde ve Mir’at-ı Kayseriy-
ye’de bilgi bulunur. 
Hacı Kılıç Camii’nin kuzeyinde ve batı-
sında camiye ait başka yapılar da bulunu-
yordu. XX. yüzyıla kadar gelen bu yapı-
lardan kuzeyde olanı H 1281 (M 1864) 
tarihinde Güherçile Fabrikası’na dönüş-
türüldü. Daha sonraları ise yıkılarak ta-
mamen ortadan kaldırılmıştır. Batı tara-
fında bulunan kalıntılar ise yine aynı ta-
rihlerde yıkılmıştır. Camiye ait bu binala-
rın işlevleri kesin olarak bilinmemekle 
birlikte, kuzeyde bulunan bölümünün 
han olarak kullanıldığı bilgisine ulaşıl-
maktadır. 

Kaynakça: A. Nazif, Mir’at  (Palamutoğlu); 
Yasemin Demircan, Tahrir ve Evkaf Defterle-
ri’ne Göre Kayseri Vakıfları, Kayseri 1992; 
H. Edhem, Kayseri, (Göde); Albert Gabriel, 
Monumental Turcs d’Anatolia, C I, Paris 
1931; Albert Gabriel, Kayseri Türk Anıtları, 
(çev. Akif Tütenk), Ankara 1954; Doğan Kuban,  
Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve So-
runları, İstanbul 1965; Abdullah Kuran, Ana-
dolu Medreseleri, C I, Ankara 1969;  Çakma-
koğlu  Kuru, Kayseri Mimarisi;  Kâzım Özdo-
ğan,  Kayseri Tarihi, Kayseri 1938; M. Sözen, 
Anadolu Selçuklu Medreseleri, C I-II, İstanbul  
1970; İsmail Toker, Kayseri Gülük Hamamı, 
Gazi Üniversitesi (Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Ankara 1994; Ali Yeğen, KTE; Ö. Yörü-
koğlu, Kayseri Çeşmeleri, Kayseri  1987; Erol 
Yurdakul, “Kayseri Küllük Cami ve Medrese-
sinde Yapılan Hafriyat ve Araştırma Sonuçları 
ile İlgili Yeni Görüşler”, Rölöve Restorasyon 
Dergisi, C I, 1974, s. 167-207; Erol Yurdakul, 
Kayseri Küllük Cami ve Medresesi, Ankara 
1996; G. Öney, “Kayseri Hacı Kılıç Cami ve 
Medresesi”, Belleten, C. XXX, S 119, 1966, s. 
377-390; Ömür Bakırer, 13-14.Yüzyıl Anado-
lu Türk Mihrapları, Ankara 1976.
 OSMAN ERAVŞAR

HACI MEHMED AĞA (MİMAR) bk. 
MEHMED AĞA (MİMAR)   

HACI MEHMED EFENDİ 
Âlim, müderris, hukukçu (Kayseri, 1839 
– 20 Şubat 1908). “Karakimselizade” la-
kabı ile bilinir. Karakimse köyü, Himme-
dede kasabasına bağlı, Kayseri’ye 50 km 
mesafede bir köydür. Hacı Mehmed, ilk 
bilgilerini mahalle mektebinden aldıktan 

sonra Hacı Torun Efendi’nin* ders halka-
sına girdi ve ondan icazet aldı. 1872 yılın-
da ilim öğretmeye başladı. Birçok öğren-
ciye icazet verdi. Çivicizade Galib Efen-
di*, Merkezzade Şükrü Efendi ve Merke-
zin Nuri Efendi Hacı Mehmed Efendi’nin 
öğrencileri arasındaydı. Boşalan Pervane 
Bey Medresesi kadrosu için imtihana 
girdi ve kazandı. Bu medresenin ve Ziya-
iye (Kürtler) Medresesi’nin son müder-
rislerindendi.  
Hacı Mehmed Efendi 1897 yılında hacca 
giderek zamanın İslam âlimleriyle görüş-
tü. Dönüşte İstanbul’a uğradı, vaaz ve 
nasihatler etti. Başarısından dolayı kendi-
sine, mülkiye rütbelerinden biri olan 

Hacı Kılıç Medresesi içi (H. Yüksel)

Hacı Mehmed Efendi mezar taşı (M. Işık)
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“Salise-i Celaliyye” ilmî rütbesi verildi. 
Kayseri’ye dönünce “Bidayet Mahkeme-
si” azalığında dört yıl görev yaptı.
Yıllarca Hunat*, Kurşunlu*, Şeyh Tennurî 
Camileri* ve Zeynel Abidin Türbesi* için-
de halka vaaz etti. Alçakgönüllü, güler 
yüzlü, ağırbaşlı ve herkese nezaketle dav-
ranan biriydi diyen Ahmed Nazif Efendi*, 
onu “mahallî ulemânın sonuncuların-
dan” diye takdim etmektedir.  Mezarı, 
Melikgazi Türbesi içinde, pencere tara-
fındadır. Mezarı, bu özel mekâna, şehir 
içindeki mezarlıkların kaldırıldığı yıllar-
da taşınmış olmalıdır.
Soyu, “Karakimseli” soyadıyla sürmekte-
dir.
Eserleri: Kayıtlarda “Pervane Bey Med-
rese Müderrisliği sırasında Kuran’dan 17. 
cüzün tefsirini yazmış; temize çekeme-
den vefat etmiştir.” denilmektedir, ancak 
ulaşabildiğimiz yazma eserler kayıtların-
da böyle bir eseri yoktur.

Kaynakça: Güven, Kayseri’de Mecmualar, s. 
58, 62, 112; Ahmed Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler), 
s. 107-108; Koçer, Ulemâ, s. 56, 102.

MUSTAFA IŞIK

HACI MEHMET ÇEŞMESİ
Bahçebaşı Mahallesi*, Adak Sokağı üze-
rinde bulunan çeşme, statik olarak ayak-
ta kalma mücadelesi vermesine rağmen, 
çevre sakinlerine hizmet etmeye devam 

etmektedir. Bugün çeşmenin üzerinde 
yer almayan kitabeden, Ö. Yörükoğlu 
eserinde bahsetmektedir. Günümüze u-
laşamayan bu kitabeye göre çeşme, H 
1222 (M 1807)  tarihinde inşa edilmiştir. 
Niş içerisinde yer alan başka bir kitabede 
ise, çeşmenin 1870 yılında da Ahmed 
Paşa* tarafından onarıldığı yazmaktadır. 
Çeşmede inşa malzemesi olarak kesme 
taş kullanılmıştır. Fakat bu taş dayanık-
sızdır. Ayna taşı ve kitabeleri ise mermer-
dir. Doğu yöndeki eve bitişik yapılan 
çeşmenin nişi güneye bakmaktadır. İç içe 
iki kemerli olarak inşa edilen çeşmenin, 
orijinalinde yüksekliği 5,20 metredir. Fa-
kat saçak kısmındaki düz silmeler ile bu-
nun altındaki dekoratif konsol dizisini o-
luşturan taş sırasının yıkılması sonucu, 
eserin bugünkü yüksekliği 4,90 m ol-
muştur. Dikey dikdörtgen bir form arz 
eden eser, günümüzde 4,90 m yüksekli-
ğinde, 4,50 m genişliğinde ve 1,26 m de-
rinliğindedir. Çeşmenin dıştaki hafif sivri 
kemeri, yanlarda yekpare taştan yapılan 
ayaklar üzerine oturmaktadır. Dış keme-
rin kilit taşı üzerindeki dairenin içerisine 
geometrik motifler işlenmiştir. Doğudaki 
ayak ile kemerin alt bölümü kısmen tah-
rip olmuştur. İçteki sivri kemerli niş ise 
yine yekpare taş ayaklar üzerine otur-
maktadır. Bu kemerin kilit taşının üzerin-
de de mızrak ucuna benzetilen bir motif 
görülmektedir.
Çeşmenin, mermer olan orijinal ayna ta-
şı iptal edilmiştir. Ayna taşının hemen 
üstündeki duvar üzerine açılan deliğe de 
musluk bağlanmıştır. Çeşme nişi içerisin-
de betondan yapılan sekiler de dikkat 
çekmektedir. İnşa kitabesi, iç kısımdaki 
sivri kemerin altına konmuş olmalıdır. 
Ancak bu kitabe günümüze ulaşmamış-
tır. Kitabenin yuvası boştur. Ö. Yörükoğ-
lu’nun eserinde yayınladığı inşa kitabesi-
ni aynen aktarmaktayız.

Okunuşu:

Havz-ı kevser-i saîddir suyun içen ..........
....................................dua    ile  ................
Evvelinde besmelesiyle bile rahmâni’r-
rahîm

Hacı Mehmet Çeşmesi planı 
(çizim: M. Denktaş)

Hacı Mehmet Çeşmesi ( M. Denktaş)
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Ahirinde  hamd  ile   ...............................
Halvâ-i sükkerden alubdur dilde 
lisândan....
Hem tathîr üzre ............. icre hiç 
................
Menkût târîhten çıkardın çeşmenin 
târihini
Muhtasar kıldı kelâm içinden 
....................

Sene 1222  (M 1807)

İç kemerin dış yanları iki sıra silme ile 
hareketlendirilmiştir. Kemer kilit taşının 
hemen üzerinde 0,50x0,53 m ölçülerin-
deki 12 satırlık onarım kitabesi yer al-
maktadır. Altı satırdan oluşan kitabe, ta-
lik hatla yazılmıştır.
Okunuşu:
Sarf-ı himmet iderek eyledi Ahmed Paşa
Vatan-ı asli olan Kayseri şehrin ihyâ
Bildi muhtaç idi âba bu vilâyet halkı 
Mâ-i ihsanı ile onları kıldı irvâ 
Çekdi bende yol azıtmıştı bu mâ-i hayvan 
İtdi emr ile yine râh-ı kadîmin mecra 
Ya’ni tâ başdan alub yollarını tecdîd 

iderek 
İtdi bu mâ-i hayâtı bu mahalden icra 
Peder ve mâderinin ruhunu şâd itmek 

içün 
Böyle hayrata ânı kıldı muvaffak 
Mevlâ teşnegân söyledi mengût ile fevz-i 

târih
Âbe kandırdı cihan halkını Ahmed Paşa 

Sene 1287 (M 1870)

Yanlardaki ayaklar üzerinden başlayan 
silmeler saçağın tamamında devam et-
mekteyken, bugün saçak silmelerden sa-
dece çeşmenin doğusunda bulunan çok 
az bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir. Bu 
saçak silmesinin üzerinde yer alan ikinci 
silme kuşağı ile dekoratif konsol dizisi de 
tamamen yıkılmıştır. Dikdörtgen alınlı-
ğın köşelerine birer adet taş kabara yer-
leştirilmiştir. Üç kademeli taş kabarala-
rın üzeri, yanlarda tırtırlı olarak yapılmış-
tır. Merkezde ise etrafa ışık saçan bir hale 
gibi düzenlenen kabaralar, form itibariy-
le kavuk biçimindedir. İki taş kabaranın 
tam ortasında ve dıştaki kemerin kilit ta-
şının hemen üzerinde yer alan kuş köşkü 

tamamen yıkılmıştır, fakat yeri günümüz-
de hâlâ belli olmaktadır. Kuş köşkünün 
görünüşü ve oda sayısı hakkında fazla 
bilgi sahibi olmasak da, köşkün Kayseri’-
deki diğer örneklerde olduğu gibi üç 
katlı ve on iki odalı olabileceği ileri sürü-
lebilir.
Çeşmenin cephesindeki kenar ve saçak 
silmeleri, kuş köşkü, taş kabaralar ve ke-
mer kilit taşı üzerindeki şekiller eserin 
süsleme unsurlarıdır. İnşa tarihini kesin 
olarak bildiğimiz eser, yapılışından 65 yıl 
sonra yenilenmiştir. 

Kaynakça: Ömer Yörükoğlu, Kayseri Çeşme-
leri, Kayseri  1987, s. 28; A. Nazif, Meşâhir 
(Diriöz’ler), s. 85;  Denktaş, Su Yapıları, s. 109-
111.

MUSTAFA DENKTAŞ

HACI MUSA AĞA
Kayseri Mutasarrıfı (? – İstanbul, 22 
Ocak 1855). Değişik memuriyetliklerde 
bulundu. Kayseri Mutasarrıflığına atandı 
(1835). Âdile Sultan’ın kethüdası ve sürre 
emini oldu (1845). 

Kaynakça: M. Süreyya, SO2, C IV, s. 1119.
YAYIN KURULU

HACI OSMAN EFENDİ bk. İKİLER, HACI 
OSMAN  

HACI ÖMER AĞA bk. SABANCI, HACI Ö-
MER

HACI ÖMER NAİMİ EFENDİ
Âlim, müftü  (Harput, 1802 – Harput, 30 
Nisan 1882).  Ömer Efendi, Harput’ta 
doğmuş olsa da Kayseri’de yetişti. Müftü 
Hacı Ahmet Efendi’nin büyük oğludur. 
Mensup olduğu aileye önceleri “İmam-
zade”, daha sonra bu aileden yetişen bir-
çok zatın müftülük yapması nedeniyle 
“Müftügil”, sonra da “Efendigil” denil-
miştir. Yazdığı eserde künyesi, “Mehmed 
Said Naimî oğlu Ahmed oğlu Ömer” 
olarak geçmektedir. 
Ömer Naimi Efendi, öncelikle babası 
Hacı Ahmet Efendi’den ders aldı.  İlim 
öğrenmek için Antep’e gitti ancak mem-
nun kalmayıp Kayseri’ye döndü. Sekiz yıl 
gibi uzun bir süre Kayseri’de kalarak 
Hoca Kasım Efendi, Gözübüyükzade, 
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Hacı Vahdi Efendi gibi meşhur âlimler-
den ders gördü. 1826 yılında da hocası 
Kâsım Efendi’den icazet aldı.
Hacı Ömer Naimi, evlenmeden önce 
hacca gitti. 1830 yılında Medine’de kalıp 
Nakşibendî şeyhlerinden Muhammed 
Can Efendi’den halifelik aldı. 1841’de Mı-
sır’a giderek bir yıl kadar Gülşeni 
Tekkesi’nde kıraat (ileri düzeyde Kur’an 
okuma) tahsil etti. 1843 yılında Kayseri’ye 
döndü ve bir yıl sonra burada evlendi. İ-
lim ve tasavvuf yönünden pek çok öğren-
ci yetiştirdi; Nakşibendîye’ye ait bir de 
risale yazdı. Daha sonra Harput’a döndü, 
müderrislik yaparak müftü oldu. 15 yıl bu 
görevde kaldı. 
Ömer Naimi’nin, ömrünü ilme vakfede-
rek birçok talebe yetiştirerek bunlara ica-
zet verdiği, daha sonra da kürsüsünü oğ-
lu Hacı Abdulhamit Efendi’ye terk ettiği 
söylenir. 
Ömer Naimi Efendi, gözlerini kaybettiği 
ömrünün sonunu, köşesine çekilerek i-
badetle geçirdi,  83 yaşında vefat etti. 
Mezarı Elazığ’dadır.
Eserleri: Asidetü’ş Şühde Şerhu 
Kasideti’l Bürde (İmam Bu’siri’nin (Ö 
1296) “Kaside-i Bürde”sine yazdığı şerhi 
1826 yılında, daha tahsil gördüğü yıllarda 
yazdığı ve bununla şöhrete ulaştığı kay-
dedilmektedir. Kayseri’de çoğaltılan bu 
yazma eser İstanbul ve Mısır’da basılmış-
tır); Hacı Vahdi Salih Efendi’nin Rübu 
Risalesi adlı eserini şerh etti; Manzume-i 
Naima (1866 yılında Elazığ’da basılmış 
olup, çocuk terbiyesinden ve İslam aki-
desinden bahseden manzum bir eserdir).

Kaynakça: A. Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler), s. 82; 
Günerkan Aydoğmuş,  Harput Kültüründe Din 
Âlimleri, Elazığ 1998; (http://www.elazig.org/
yazdir.asp?id=36/); Nuran Altuner (Uzer), “İs-
tanbul Kütüphanelerine Göre Kayseri’de İstin-
sah Edilen Eserler ve Kayserili Müstensihler”, 
Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat 
Bilgi Şöleni, Kayseri 2001, s. 34; Ali Rıza Kara-
bulut, İstanbul ve Anadolu Kütüphanelerinde 
Mevcut El Yazması Eserler Ansiklopedisi, 
Kayseri  2006, C III, s. 1561.

MUSTAFA IŞIK

HACI REMZİ EFENDİ 
Müderris (Kayseri, 1875  – ?). Babasının 
işleri dolayısıyla ailece Adana’ya taşındı-

lar (1876).  İlköğretimi Adana’da tamam-
ladı. Yine babasının işleri dolayısıyla 
İzmir’e gittiler. 1888’de İzmir Rüştiyesi’ni 
bitirdi, 1891’de İzmir İdadisi’nden mezun 
oldu. Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. Aynı yıl 
hacca gitti. Mısır’da üç yıl sarf, nahiv, 
mantık, maani (kelime ve cümle “söz ve 
maksat uygunluğu” bilimi) ve fıkıh ilimle-
rini öğrendi (1892-95). 1896’da Uşak’a 
geldi. Ertesi yıl Uşak Müftüsü Mustafa 
Asım Efendi’den icazet aldı. “Numune-i 
Edeb” adıyla ilköğrenim düzeyinde ilk 
özel okulu açtı (21 Mayıs 1896). Darülfü-
nun Hukuk Mektebini bitirdi (11 Mart 
1910).  Aynı yıl Edirne Askerî Rüştiyesi 
Arapça muallimliğine atandı. Daha son-
ra Edirne Sanayi Mektebi lisan-ı Osmanî 
ve tarih-coğrafya muallimliğiyle Edirne 
Askerî Lisesi dinî ilimler muallimi olarak 
görevlendirildi. Beşiktaş ve Toptaşı Aske-
rî Rüştiyeleri muallimliğine atandı (28 
Eylül 1912). Alaaddinpaşa ve Sütlüce Nü-
munesi muallimliği yaptı (1914). Ertesi yıl 
Uşak Medresesi Türkçe Müderrisliğine 
getirildi. “Hacı Himmet” adıyla tanındı. 

Kaynakça: Albayrak, SDOU, C V, s. 396. 
YAYIN KURULU

HACI SAÎD EFENDİ (KÂMÎ)
Şair, müderris (Kayseri, 1860-1940). 
“Müftîzâde Mehmed Sa’îd Efendi”  ola-
rak da bilinmektedir. Müftü Hacı Enver 
Efendi*’nin büyük oğludur. İlk bilgilerini 
babasından ve sıbyan mektebindeki ho-
cası Pîşekârzâde Hoca Efendi’den aldı. 
Genç yaşında Seyyid Hâfız Efendi’den 
hâfızlık icazeti aldı. Hatuniyye Medrese-
si*’nde “hücrenişîn” yani yatılı talebe 
olarak tahsiline devam ettiği gibi eski 
müftülerden Hisarcıklızade Nâil Efen-
di*’den de Farsça öğrendi. 1888’de İstan-
bul’a gidip, Gâlib ve Abdülkâfî Efendiler-
den akâid ve âdâb dersleri aldı. Bu esna-
da Servet-i Fünûn ve Kalem dergilerin-
de şiirler ve makaleler kaleme aldı.
Kayseri’ye döndüğünde önce Feyziyye, 
sonra da İttihad ve Terakkî ibtidâîlerinde 
(ilkokullarında) muallim yani öğretmen, 
sonra da Feyziyye ibtidâîsinde (ilkoku-
lunda) muallim-i evvel (başöğretmen) ve 
Kayseri Sultânîsi (Lisesinde*) Farsça ho-
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cası oldu. Babasının vefatı üzerine Hatu-
niyye Medresesi müderrisliğine tayin o-
lundu. Cami-i Kebir* ve Hunat* Camile-
rinde hatip olarak görev yapıp, Kayseri 
Sultânîsi’nden emekli oldu. Kalan ömrü-
nü şiir ve sanatla meşgul olarak geçirdi. 
Önceleri “Kâmî” mahlası ile şiirler yazan 
Saîd Efendi, bu mahlası kullanan başka 
şairlerle karıştırılmamak için “Sa’îd” 
mahlasını aldı.
Ahmet Emin Güven*, Hacı Saîd Efendi’-
nin divançesini yayınlamış ve onun hak-
kında şu notu düşmüştür: “Yaratılış itiba-
riyle çok sağlam bir inanç ve tevekkül 
sahibi, temizliğe titizlik derecesinde düş-
kün, hiçbir şekilde hediye ve yardım ka-
bul etmez, vakûr, edip, zarif bir zattır.” Bu 
eserde belirtildiğine göre Saîd Efendi’nin 
birçok şiiri kaybolmuştur.
Erciyes Dağı ile ilgili olan bir gazelini a-
şağıya alıyoruz:

Eğer gamgîn isen ey dil safâyı 
Erciyes’den al

Teneffüs etmek istersen havâyı 
 Erciyes’den al

Şifâdır derd-i hicrâna seher vaktinde 
fevt itme

Sabâ-yı dilgüşâyı dilrübâyı 
Erciyes’den al

Cibâlin redd-i savt itmek tabî’î 
 hilkatindendir
Ne söylersen işit aks-i sadâyı 

Erciyes’den al

Eğer bir şeyh-i kâmilden nasîhat almak 
 istersen
Nikât-i güfte-i hayret-nümâyı 

Erciyes’den al
Eğer nâmı Sa’îd’in kalmak istersen şu 
 fânîde
Sebât u sabr u temkîn ü alâyı 

Erciyes’den al
Kaynakça: Ahmet Emin Güven, “Kayseri Ya-
kın Tarihinden Kültürel Araştırmalar VII”, 
Kayseri’de Yazma Mecmualar ve Muhtevala-
rından Seçmeler, ERÜ Yay. Kayseri 1994, s. 
179-183; Köksal, KDŞ, s. 209-215.

ATABEY KILIÇ

HACI SAKİ CAMİİ
Cami, Kayseri merkezde, Hacı Saki Ma-
hallesi’nde* bulunmaktadır. Kitabesi bu-
lunmayan yapının inşa tarihi bilinme-
mektedir. İnşa malzemesi olarak cephe-
lerde moloz; pencere ve kapı lentoların-
da kesme taş kullanılan cami yaklaşık 
olarak kare plandadır. Caminin üst örtü-
sü, orijinalinde doğu-batı doğrultuda atıl-
mış olan sivri bir kemer üzerinde güney-
kuzey doğrultuda atılmış ahşap kirişle-
meli düz toprak damla örtülüydü. Ancak 
son restorasyonlarda, üst örtü betonar-
me malzemeyle kaplanmıştır. 
Caminin harim kısmına kuzey cephenin 
ortasında yer alan ve doğu cephenin ku-
zey ucunda bulunan düz lentolu kapıdan 
geçilmektedir. Kuzey cephede yer alan 
kapı, son onarım sırasında açılmıştır. Ha-
rim, doğu-batı doğrultuda atılmış sivri bir 
kemerle, mihraba paralel iki sahndan o-
luşmaktadır. Harimin güney cephe hattı-
nın ortasında yuvarlak kemerli, yarım da-
ire planlı sade mihrap bulunmaktadır. 
Mihrabın batısında yer alan ahşap min-
ber orijinal değildir. Harim, güney ve  

Hacı Saki Camii kesiti (çizim: Ö. Barut)

Hacı Saki Camii planı (çizim: Ö. Barut)
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doğu cephede yer alan ikişer şevli dik-
dörtgen pencere ile aydınlatılmaktadır. 
Harimin kuzey tarafında, iki adet ahşap 
direkle taşınan mahfil yer almaktadır. 
Cami damının kuzeydoğu köşesine bir 
köşk-minare yerleştirilmiştir. 2006 yılı 
onarımında aslına sadık kalınarak yeni-
den yapılan köşk-minare, kare bir kaide 
üzerinde, sekizgen kesitli dört ayak üze-
rinde yükselmektedir. Kaş kemerler ile 
birbirine bağlanan sütunlar üzerinde, ka-
re bir tabana oturmuş piramidal külah 
bulunmaktadır. Yapıda herhangi bir süs-
leme unsuru bulunmamaktadır.

Kaynakça: Özbek, Arslan, KTKVE, s. 292-294; 
Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, EÜSBE 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri  
1999;  Özkeçeci, Cami ve Mescidler, s. 78.

 REMZİ AYDIN

HACI SALİH PAŞA
Vali (Kayseri, ? – Trabzon, 1801). Hazine-
darlık yaptı. 1786’da kapıcıbaşılıktan 
Beyhan Sultan kethüdalığına (kâhyalığı-
na) getirildi. Matbah-ı Âmire  eminliği 
(Saray mutfağı sorumlusu) yaptı. 1787’de 
çavuşbaşılık görevine getirildi. 1788’de 
rikâb-ı hümayun kethüdalığı (Hükümdar 

muhafızları kâhyası) yaptı, ertesi yıl da 
Kaymakam-ı sadr-ı âli oldu (8 Mart 
1789). Aynı yıl Boğaz muhafızlığı da yap-
tı. Bosna (1789-91), Mısır (1794-96), Di-
yarbakır (1796) ve Trabzon (1801) Valilik-
lerinde bulundu. 

Kaynakça:  M. Süreyya, SO2, C V, s. 1473.

YAYIN KURULU

HACI SEYİT MEHMET AĞA
XIX. yüzyılda Kayseri’de yaşamış bir halk 
adamı, hayırsever (Kayseri, 1802 – 1883). 
Kayseri’de daha çok “Hacı Emmi” adıyla 
tanındı. Künyesi “Ak Hacı Mehmet 
oğulları’ndan Hacı Ahmet oğlu Seyit 
Mehmet”tir. Küçük yaşta yetim kalması-
na rağmen annesinin teşvikiyle ticarete 
atıldı ve bu sayede varlık sahibi oldu. 
Hayırsever, cömert, tokgözlü, çalışkan ve 
sebatlı bir insan olarak tanındı. İlme ö-
nem verdi ve âlimleri destekledi. Öteden 
beri ticaret şehri olarak bilinen Kayse-
ri’de dürüstlüğü ile herkesten, hatta azın-
lık mensuplarından bile saygı görmüş 
örnek ticaret erbabından biridir. 
Hacı Seyit Mehmet Ağa, Hatice Hanım’la 
evlendi ve bu evliliğinden Ahmet, Meh-
met, Tahire, Mustafa ve Veysel adlı dört 
çocuğu oldu.  Vefat ettiğinde İyiler Mezar-
lığına defnedildi. Daha sonra bu mezarlık, 
imar çalışmaları sebebiyle istimlak edilin-
ce torunu İsmail Göğer tarafından kabri 
Asrî Mezarlığa taşındı. Halk arasındaki ri-
vayetlere göre, bu kabir nakli esnasında 
cesedinin çürümediği görülmüştür. 
Hayırsever bir zengin olarak Kayseri’de 
birtakım hayır eserleri vücuda getirdi. 
Bunların başında, Çifteönü Mahallesi’-
ndeki Çifteönü Camii* gelir. Bu caminin 
hemen yanına bir de çeşme yaptırdı ve 
devrin imkânları içinde, Sakar Bağları’na* 
kadar taş parke döşeli bir yol yaptırdı. Bu 
bağdaki Dörtkuyular  adıyla bilinen kuyu 
ve yanındaki Dörtkuyular Camii de onun 
hayratındandır. Barsama* ve Gülşehri’ne 
yaptırdığı çeşme ise imar çalışmaları sı-
rasında yıkıldı. Hacı Seyit Mehmet Ağa’-
nın sağlığında oturduğu ev, 2006 yılında 
yıkılıncaya kadar Erciyes Eğitim ve Hiz-
met Vakfı* Aşevi olarak kullanıldı. Bugün 

Hacı Saki Camii
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bu evin bulunduğu arsa, yine aynı vakfın 
fakirlere odun, kömür dağıtmak için kul-
landığı bir depodur. 
İş ve ticaret ahlakı konusunda Kayseri’de 
iz bırakmış halk adamlarından biri olan 
Hacı Seyit Mehmet Ağa’nın örnek şahsi-
yeti etrafında çeşitli menkıbeler oluşmuş-
tur. Bu menkıbeler, Kayseri’de günümü-
ze kadar anlatılagelmiştir. Bu sebeple 
Hacı Seyit Mehmet Ağa’nın menkıbeleri 
üzerine, Erciyes Üniversitesinde Mah-
mut Sami Yalçın tarafından bir bitirme 
tezi hazırlanmıştır. Bu tezde Ali Rıza Ön-
der*, Abdullah Satoğlu*, Kâzım Yedekçi-
oğlu* tarafından kayda geçirilenlere ek 
olarak Hasan Yıldız, N. Mehmet Akseb-
zeci, M. Abdullah Aksebzeci, Bekir Ak-
sebzeci, Hasan Yalçın, Mehmet Uzatma 
gibi şahıslarla görüşülerek derlenen ör-
nek olaylar bir araya getirilmiştir. Hep-
sinde birer ahlaki ders veren bu olaylar, 
Hacı Seyit Mehmet Ağa’nın, Kayseri’nin 
sevilen sayılan bir siması olarak kabul e-
dildiğini göstermektedir.

Kaynakça: Mahmut Sami Yalçın, Hacı Seyit 
Mehmet Ağa’nın Hayatı, Menkabeleri ve Ve-
cizeleri, Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Basılma-
mış Bitirme Tezi), Kayseri 2007.

YUSUF TURAN GÜNAYDIN

HACI ŞABAN EFENDİ bk. KAVAFOĞLU, 
HACI ŞABAN

HACI TORUN EFENDİ
Âlim, müderris, (Kayseri, 1799 – Kayseri, 
2 Ekim 1885). Asıl adı Mehmed Salih’tir. 
Kayseri’nin köklü ailelerinden gelmekte 
olup, Çukurluzade Ahmed Ağa’nın oğlu-
dur. Babası küçük yaşta öldüğü için, yine 
bir âlim olan anne tarafından dedesi Ha-
cılarlı Musa Efendi’nin yanında büyüdü. 
Dedesi onu yaşıtlarından ayırmak için 
“Torun” diye çağırdığından, annesinin 
koyduğu adla değil de, dedesinin taktığı 
lakapla meşhur oldu.
Okuma yazmayı Hacılar’da* öğrendi. De-
desinin Çiğdeli (Cıncıklı) Camii’nde* va-
az verirken sırtına aldığı torunuyla dua 
edip halkın “Âmin” dediği düşünülürse, 
Musa Efendi’nin torununu kendi yolun-
da yetiştirmeye çalıştığı anlaşılır. Dedesi-

nin ölümünden sonra yine kimsesiz kaldı 
ve halasının kocası olan Kıranadlızade 
Hacı Seyyid Ağa’nın yanına sığındı. Bir 
delikanlı olarak, 20 yaşına kadar doku-
macılıkla uğraştı. Bu arada tekrar ilim 
öğrenmeye döndü.  Sebep olarak da “Hz. 
Peygamber’i rüyasında gördüğü ve ken-
disine oku emrini verdiği” rivayet edilir. 
Ancak yetiştiği aile kültürü düşünülürse, 
çalışmak ve okumak arasındaki tercihte 
okumayı seçmiş olmalıdır. Önce Mürek-
kepçi İsmail Efendi’nin derslerine devam 
etti. Daha sonra Yanıkoğlu Camii* imamı 
Hacı Derviş Efendi’den Kıraat-ı Seb’a 
(Kur’an’ın yedi farklı okunuşu) öğrendi. 
Zamanın sosyal bilimlerinden olan 
“mantık” okumayı da ihmal etmedi. 
Göncüzade Kasım Efendi’nin* derslerine 
devam ederek icazetini (diploma) aldı.
Hacı Torun Efendi icazet almasına rağ-
men okumayı sürdürdü ve Ankaralı Sarı 
Abdullahzade Mehmed Efendi’nin, Hacı 
Vahdi Salih Efendi*’nin ve Cami-i 

Hacı Torun Efendi mezar taşı (M. Işık)
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Kebir*’de ders veren Hocazade Mehmed 
Efendi’nin derslerine devam etti. Hoca-
zade Mehmed Efendi’nin vefatı üzerine 
ilim halkasını yönetme görevi Torun 
Efendi’ye verildi. Ders başına geçmesiyle 
talebe sayısı yükseldi ve Kayseri’nin “ma-
halli olarak ünlü” bir âlimi oldu. 30 sene 
kadar bu görevi sürdürdü. Divrikli Emin 
Fazıl Efendi, Hacı Hafız Efendi*, Hisar-
cıklı Müftüler Nail* ve Mesud Efendi*,  
Enver Efendi*,  Hacı Mehmed Efendi*,  
Hacı Kasım Efendi*, İkizlerin Hacı Os-
man Efendi, Hacı Salih Nursaçan* gibi 
daha sonra Kayseri’de söz sahibi olmuş 
kişileri yetiştirdi. Yozgatlı Çuhadarzade 
Hacı Mustafa Keşfi de icazetli öğrencile-
rinden biridir.
Bunlardan Emin Fazıl Efendi, Hacı To-
run Efendi’nin kızını aldığı için “Damad” 
adıyla meşhur oldu.
1834 tarihinde “Bozatlıpaşa Mahallesi*’ne 
tabi Paşa cemaati içinde, Hacı Torun 
Efendi üzerine bir ev kayıtlıdır. Öte yan-
dan Hasinli Mahallesi* imamı olarak üze-
rine ev, bağ, tarla ve yoncalık” kaydı bu-
lunmaktadır.
Torun Efendi de bir ara hac görevini ye-
rine getirmek için Hicaz’a gitti. Bu gezi 
sırasında Şam, Medine, Mekke gibi bü-
yük şehirleri ve âlimleri gördü ve ufku 
genişledi. Dönüşte Larende (Karaman) 
Müftüsü Hadimizade Abdullah Hasib 
Efendi’yle görüşerek Nakşibendî Tarika-
tı’na bağlılığı gerçekleşti. Hac dönüşü yi-
ne Cami-i Kebir*’de ders vermeye devam 
etti. Bundan sonra “Hacı Torun Efendi” 
olarak anıldı. Ahmed Nazîf Efendi*, onun 
hakkında “halkın ve okumuşların gözün-
de zamanın İmam-ı Azam’ı gibiydi” de-
miştir. Tarikat olarak da Nakşibendî’dir.  
1856 senesinde, Hacı Torun Efendi’nin 
gayretleriyle Cami-i Kebir* önemli bir 
tamir geçirmiştir. 70 yaşlarına geldiğinde 
derslerini azaltarak Beyzavi ve Buhari 
dışında ders vermedi. Kalan zamanını i-
badetle değerlendirdi. Son yıllarında has-
talıklarla uğraştıysa da şikâyetçi olmadı.
1872 tarihli Kayseri Vergi Defteri kayıtları-
na göre Hacı Torun Efendi, Hürrem Ça-
vuş Mahallesi*, Köse Danişmend Bölgesi, 
Hoca Sokağı’nda oturmuştur. Kapan Ma-

hallesi*’nde bulunan fırın, Boyahane Soka-
ğı’nda oturan Hacı Torun Efendi’nin zev-
cesi Necibe Hanım üstüne kayıtlıdır. Bu-
radan hareketle, Necibe Hanım adında bir 
eşi olduğunu öğreniyoruz.
Ölümünden üç gün önce “Hatm-i 
Hâcegân” (Nakşî erkânına uygun tertip 
edilmiş zikir cemiyeti) istemiş olması, ö-
lümün ayak seslerini hissettiğini gösterir. 
Öldüğünde 88 yaşındaydı. Cenazesi, Hu-
nat Camii haziresine defnedildi. 
Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi 
(Ö 1900) ölümüne bir şiirle tarih düşür-
müştür. Bir dönem Kayseri naibi (kadı 
vekili) olan Mehmed Fevzi Efendi ile ara-
larının iyi olduğu anlaşılmaktadır. Mezar 
taşı, 1938 yılında Kayseri Müzesi’ne ta-
şınmıştır. Kitabesi, H. Aksakal*’ın mezar 
taşında da iktibas edilmiştir. 
Mezar taşında şunlar yazılıdır:  

İzâ kâle fi’l-hamsi el-müezzinü eşhed
Fe-nahnü nücîbü fi’l-kubûri fe neşhed
Defterim yâ Rab kara, lakin sakal ak, 

rahmet et
Müsrif isem de, bu nefse “kesmem ümid” 

rahmet et
Bu Hacı Torun Muhammed Salih’in rûy-i 

hâkdedir
Kemter-i hüddâm-ı din-i Ahmedîyem, 

rahmet et
Hem ziyaret eyleyen ihvân-ı din içün rica
Fatiha ihsan idene eyle ihsan rahmet et.
23 fi Zilhicce, 1302- Kable ezani’l-

Cum’a.

Anlamı:
Beş vaktin ezanında dediğinde müezzin, 
eşhedü,
Kabirden biz de cevab veririz ona, neşhe-
dü.
Ya Rab! Defterim kara fakat sakalım ak, 
rahmet et
Günahkâr isem de rahmetinden ümit 
kesmem
Hacı Torun Muhammed Salih Efendi’nin 
yüzü topraktadır
Muhammed’in dininin en küçük hizmet-
çisiyim, rahmet et
Ziyaretime gelen kardeşlerimden ricam
bana fatiha okusunlar, sen de onlara rah-
met et.
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1302 yılı Zilhicce ayının 23’ünde, Cuma 
ezanından önce.
Eserleri: İşaratu’l-Kur’an (1838) 
(Kur’an ayetlerinin kolayca bulunması 
için yapılmış bir çalışmadır. Abdulmecid 
Han’a takdim etmiştir. Daha önce benze-
ri görülmeyen bu kitabı Sultan beğenmiş,  
kendi bütçesinden yazara maaş bağla-
mıştır.); Haşiyetün alâ Şerhi Multeka’l-
Ebhur (Hanefi fıkhında yazılmış bir ese-
rin şerhinin açıklamasıdır.); Haşiyetün 
alâ Tehzîbi’l Mantık ve’l-Hikmeti; 
Risâletün fi’l-Cem’i Beyne’l-Uhteyn 
(Hanefi fıkhında olup iki bacıyı nikâh al-
tına alma konusundadır.);  Şerhu Âdâbi’l 
Birgivî;  Hissu’l-Hakk ve Zaher (1851); 
Miftâhu’l-Hayat (1859); Risale fi 
Ta’rîfatı Ahkami’ş-Şer’iyye; Tenbihu’l-
Agbiya; Risaletü’l-İndiraciyye. 

Kaynakça: A. Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler), s. 77-
81; A. Nazif, Mir’ât  (Palamutoğlu), s. 15; Bağ-
datlı, Hediyye, C II, s. 394; Cömert, 
19.Y.Kayseri, s. 170; Develioğlu, Bİ, s. 204, 
520; İsmet Demir, Kayseri Temettuat Defteri, 
(I-III), Kayseri 1998, C I, s. 150, 326; Kayseri 
Müzesi Envanter Defteri, C I, s. 95; Karabulut, 
KMM, s. 249-250; Ali Rıza Karabulut, Kayseri 
Müellifleri, Mektebe Yayınları,  Kayseri 2009, 
s. 436.

MUSTAFA IŞIK

 
HACI VAHDİ SALİH EFENDİ

Müderris, (Kayseri, ? – Kayseri, 1829). 
Adı Mehmed Salih olup “Vahdizade” 
olarak tanınmıştır. Hafızlığını tamamla-
dıktan sonra devrin âlimlerinden eğitim 
aldı. Hocalarının kim olduğu bilgisine u-
laşılamasa da, öğrencileri arasında Hacı 
Torun Efendi* ile Hacı Ömer Naimî 
Efendi*’nin olduğu tespit edilmiştir.
Vahdizade, medresede verdiği derslerde, 
Arap edebiyatında önemli yeri olan Tel-
his ve onun şerhi olan Taftazani’nin (Ö 
1389) eseri Mutavvel’i okuttu.  Mehmed 
Raşid Efendi* kendi adıyla anılan kütüp-
hanesine, Hacı Vahdi Salih Efendi’yi 
hafız-ı kütüb (kütüphaneci) olarak görev-
lendirdi. Kütüphanede çalıştığı sırada o 
yıllarda kütüphaneden de girişi olan 
Cami-i Kebir*’de vakit tayini görevini 
yürüttü. Bu yüzden de verdiği eserler 
astronomi ile ilgilidir.

1815’te Tuna boylarında yapılan bir kale-
nin tamiri için toplanacak yardımda gay-
ret gösteren kişiler arasında Vahdizade’-
nin de adı geçmektedir.
1872 tarihli Kayseri Vergi Defteri’nde 
“Hürrem Çavuş Mahallesi* Köse Daniş-
mend Bölgesi Çeşme Sokağı’nda, Hacı 
Vahdi Efendi’nin torunu Salih Efendi’nin 
oturduğu” bilgisine ulaşılmaktadır. Bura-
dan hareketle, kendisinin de o mahallede 
oturduğu sonucuna varılabilir. 
Vahdizade’nin ölümü üzerine “Fehmî” 
mahlaslı bir şair tarih düşürmüştür. Me-
zarı, Melikgazi Türbesi içindedir. Ahmed 
Nazif Efendi* “Mezarı, Zeynel Abidin 
Türbesi* karşısında olup halkın ziyaret 
yeridir” der. 1946 yazında Kayseri’deki 
tarihî eserleri inceleyen Yusuf Akyurt, 
Hacı Salih’in kabrinin Melikgazi Türbesi 
içinde olduğunu kaydeder. Bitişiğindeki 
Raşid Efendi Kütüphanesi’nde hizmet 
veren birinin bu hazireye gömülmesi do-
ğaldır; ancak Melikgazi’nin yanı başına 
gömülmüş olması, yoruma açıktır. Me-
zar, bir ihtimal, şehir içindeki küçük me-
zarlıkların kaldırıldığı bir süreçte buraya 
taşınmıştır. 
Eserleri: er-Risâletü’s Sâlihıyyetu fi’l 
Ameli bi’r Rubi’ş-Şarkîyyi’ş-Şimâlî; er- 
Risâletü’s-Sâlihıyyetu li Tahsîli’l- Amel-
i Ceybiyyeti; er-Risâletü’s- Sâlihıyyetu 
fi’l-Ameli bi’r Rubi’ş Şimâlî. Bunlardan  
Rübu Risalesi  adlı eserini, talebesi  Hacı 
Ömer Naimî Efendi* şerh etmiştir. Bu e-
serlerin yazma nüshaları, Çorum, Kara-
man, Adana Kütüphanelerinde bulun-
maktadır. Eserlerine isim verirken adını 
kullandığı görülmektedir.

Kaynakça: A. Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler), s. 53-
54; A. Nazif, Mir’at (Palamutoğlu), s. 16-17, 44, 
169; Karabulut, KMM, s. 242; Ali Rıza Karabu-
lut, Raşid Efendi Kütüphanesi Tarihçesi, Kay-
seri 1994, s. 34; Ali Rıza Karabulut, İstanbul ve 
Anadolu Kütüphanelerinde Mevcut El Yaz-
ması Eserler Ansiklopedisi, (I-III), Kayseri, 
2006, C III, s. 1461; Güven, Kayseri’de Mec-
mualar, s. 76; Yusuf Akyurt, Türk Asar-ı Atika-
sı Binalarına Aid Tarihi Mecmua “Osmanlı 
Devri”, Kısım: 3, C VI, Ankara 1946, s. 64 (El 
yazması TTK); Cömert, 19.Y.Kayseri, s.170; 
Günerkan Aydoğmuş, Harput Kültüründe Din 
Âlimleri, Elazığ 1998; http://harput.net.

MUSTAFA IŞIK
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HACI VELED CAMİİ
Hacı Veled Camii, Kayseri şehir merke-
zinde Kiçikapı* mevkiinde, İsa Ağa* ve 
Hacı Veled* Mahallelerinin birleştiği Ak-
bay Sokağı üzerindedir. Kuzey-güney 
doğrultusunda uzanan bir arazi üzerinde 
kurulu olan yapının inşa kitabesi bulun-
mamaktadır. Ancak caminin batısında yer 
alan avlu giriş kapısı üzerinde H 1117 (M 
1705) tarihinde onarım gördüğüne işaret 
eden bir kitabe yer almaktadır. Caminin 
kuzeybatı köşesinde yer alan kesme taş 
örgülü silindirik minare 1957 yılında inşa 
edilmiştir. Camiye, batı yönünde yer alan 
avludan geçilerek girilmektedir. Avlunun 
düz atkılı giriş kapısı üzerinde mermer ü-
zerine yazılmış iki adet kitabe yer almakta-
dır. Birinci kitabede “Ma’şaallah” ibaresi 
yer alırken, onun altında yer alan iki satır-
lık diğer kitabede caminin H 1117 (M 1705) 
tarihinde geçirmiş olduğu onarımdan 
bahsedilmektedir.

Transkripsiyon:
Ya ilahi rahmet ile kıl mübarek hayratı
Yaptı bin yüz on yedide caminin tamirini

Sene 1117

Kapıdan geçildikten sonra küçük bir av-
luya girilmektedir. Tamamen betonarme 
malzeme ile yapılmış kadınlar mahfiline, 
harimin giriş kapısının kuzeyinde yer a-
lan beton bir merdivenle geçilmektedir. 
Caminin harimine kuzeybatı köşesinde 
yer alan girişten geçilerek girilmektedir. 
Harim kuzey-güney yönde uzanmakta o-
lup, üzeri beton damla örtülmüştür. Ha-
rim güneyde iki, doğuda dört, batıda beş, 
kuzeyde altı adet olmak üzere toplam 17 

adet pencereyle aydınlatılmaktadır. Ca-
minin mihrabı beyaz renk mermerden 
yapılmıştır. Mihrap nişinin iki yanında 
burmalı sütuncuklar bulunmaktadır. 
Mihrap alnında yer alan ayetin altında H 
750 (M 1349) ile “yeni inşası 5.6.1956” 
tarihi yazılıdır. Caminin minber ve vaaz 
kürsüsü orijinal değildir.  Oldukça sade 
bir şekilde ele alınmış olan yapının, mih-
rap üzerinde yer alan H 750 (M 1349) 
tarihinde inşa edildiği, fakat sonraki dö-
nemlerde (H 1117/M 1705 ve 1956) gör-
müş olduğu tadilat ve onarımlarla birlik-
te son halini aldığı düşünülmektedir. 

Kaynakça:  Özkeçeci, Cami ve Mescidler, 
Kayseri 1997, s. 84; Özbek, Arslan, KTKVE, s. 
100-102.

SULTAN MURAT TOPÇU

HACI VELED ÇEŞMESİ
Adını, bulunduğu mahalleden alan Hacı 
Veled Çeşmesi, Deliktaş Caddesi’nin 
başlangıcında, yolun hemen batı köşesin-
de bulunmakta idi. Çeşme, 1993 yılının 
Mayıs ayında Melikgazi Belediyesi* tara-
fından yapılan yol genişletme çalışmaları 
sırasında bulunduğu yerden sökülerek 
belediyenin deposuna kaldırılmıştır. Çeş-
me nişi içerisinde bulunan inşa kitabesi-
ne göre eser, H 951 (M 1544-45) yılında 
Hacı Mustafa Ağa tarafından inşa ettiril-
miş olup, 1768 yılında da Rukiyye Hatun 
tarafından onartılmıştır. 
Çeşmede malzeme olarak düzgün kesme 
taş, kitabelerde ise mermer kullanılmış-
tır. Hacı Veled Çeşmesi, Kayseri’de yakın 
tarihe kadar ulaşabilmiş, köşe çeşmeleri-
nin tek örneğidir. Yerinden kaldırılma-
dan önce yapmış olduğumuz inceleme-
lerde çeşmenin, yol kotunun zamanla 
yükselmesinden dolayı 1 m kadar zemine 

Hacı Veled Camii planı 
(çizim: İ. Özkeçeci)

Hacı Veled Camii (Özbek-Arslan, KTKVE)

Hacı Veled Camii kitabe
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gömülü olduğu tespit edilmiştir. Bağım-
sız olarak inşa edilen çeşmenin yüksekli-
ği 2,79 m, genişliği 3,39 m, derinliği de 
2,04 m olup yatay dikdörtgen bir kütle 
arz etmektedir. 
Çeşmenin biri kuzeyde, diğeri batı cep-
hesinde olmak üzere iki adet nişi bulun-
maktadır. Kuzey cephesindeki niş 
(2,04x1,84 m) batı cephedeki nişten 
(0,91x0,48 m) daha geniş tutulmuştur. 
Çeşmenin her iki cephesindeki profilli 
yuvarlak kemerler, yanlardaki yığma a-
yaklar üzerindeki profilli başlıklara otur-
maktadır. Her iki kemerin üzengi nokta-
ları aynı kottadır. Kuzey cephede kemer-
lerin oturduğu başlıklar üzerindeki pro-
filli silme kuşağı, niş içerisini aynı seviye-
de kesintisiz olarak dolaşmaktadır. Ku-
zey cephedeki niş içerisinde bulunması 
gereken ayna taşı tahrip edildiğinden do-
layı burada bulunan deliklerin biçimi ve 
sayıları hakkında kesin bir bilgi yoktur. 
Niş içerisindeki profilli silme kuşağının 
hemen üzerinde yer alan 0,77x0,41 m 
ölçülerindeki altı satırlık inşa kitabesi 
sülüs hatla yazılmıştır.

Kitabe Metni:
Sâhibu’l-hayrat el-Hac Mustafa Ağa 
Hazret-i Rüstem, ilm-i hâtem-i sehâ
Fî sebîlillâh bunu etdi sebil 
Selsebîl ede Hudâ ana cezâ 
Teşne diller didiler târihini 
Çeşme-i mâ-i hayât can fezâ 

Sene 951 (M 1544-45)

Anlamı:

Hazret-i Rüstem gibi cömertlik mührüne 
ait ilmiyle hayrat sahibi olan Hacı Mus-
tafa Ağa Allah yolunda bu [çeşmeyi] sebil 
etti. Allah da [ona bütün hayırları] selse-
bil etsin. Susuz gönüller [çeşmenin 
yapılış] tarihini şöyle düşürdü: Bu akan 
çeşme …. Sene: 951 (M 1544-45).

İnşa kitabesinin hemen üzerinde 
0,45x0,28 m ölçülerindeki elips formlu 
dört satırlık onarım kitabesi de, sülüs 
hatla yazılmıştır.

Kitabe Metni:
Ma’şaallah el-Hâcce Rukiyye Hâtûn, 

Sene 1182 (M 1768)

Batı cephedeki küçük niş içerisinde bulu-
nan ayna taşı üzerinde bir adet delik bu-
lunmaktadır. Her iki niş içerisindeki ayna 
taşları üzerinde bulunan deliklerde mus-
luklar yoktur.
Kuzey cephedeki dikdörtgen alınlığın 
0,25 m aşağı kısmında yer alan profilli 
silme kuşağı bütün cepheyi dolaşmakta-
dır. Bu silme kuşağı batı cephede muhte-
melen aynı seviyede dolaşmakta idi. Fa-
kat batı cephedeki dikdörtgen alınlığın 
üst tarafı kısmen yıkılmış olduğundan, 
silme kuşağı günümüze ulaşmamıştır. 
Hacı Veled Çeşmesi’nde profilli silmeler 
dışında herhangi bir süs unsuruna rast-
lanmamıştır. 

Kaynakça: Ömer Yörükoğlu, Kayseri Çeşme-
leri, Kayseri 1987, s. 135-137; Denktaş, Su Yapı-
ları, s. 38-40.

MUSTAFA DENKTAŞ

HACI VELİ KAPLICASI 
Kayseri’ye 16 km uzaklıkta olup Adana 
yolu üzerindedir. Türkiye’nin tek volka-
nik kaplıcasıdır. Suyu misk tipli termo 
mineralli, 39 derece sıcaklığa sahiptir. 
Suyun içinde ağırlıklı olarak sodyum, 
klorür, bikarbonat, kalsiyum, magnez-
yum mevcuttur. Bu mineraller kan dola-
şımını hızlandırıp, toksinlerin, vücuda 
zararlı maddelerin atılmasını sağlamak-
tadır. Özellikle romatizmal hastalıklara 
iyi gelmektedir. Hacı Veli Kaplıcası, Sağ-

Hacı Veled Çeşmesi inşa ve onarım 
kitabeleri

Hacı Veled Çeşmesi planı 
(çizim: M. Denktaş)



[982]	22	/	HAC		 KAYSER‹	ANS‹KLOPED‹S‹

lık Bakanlığının onayı ile fizik tedavi 
merkezine dönüştürüldü (2006).

YAYIN KURULU

HACI ZEKERİYYA EFENDİ 
Müderris (Nevşehir/Avanos, ? – 1870)  
Kayseri’de yetişti ve yaşadı. Kendisi Hacı 
Zekeriya Medresesi’nin banisi ve haliyle 
ilk müderrisiydi. Bu medrese, (o günkü 
adıyla) Dörtdükkân önünde (Düvenö-
nü*), Adem Çilsal* Konağı’nın yerinde 
idi. Medreseler kapatılıncaya kadar hiz-
met veren bu medreseden yüzlerce öğ-
renci mezun oldu. Hafız Ağazade Hacı 
Derviş Efendi (Ö 1906) de 1860 tarihin-
de kendisinden icazet alan öğrencilerden 
biridir. Hacı Zekeriya Efendi, kurduğu 
medresenin 45 yıl boyunca müderrisliği-
ni yaptı.
Ahmed Remzi Efendi*, mezarının tamiri 
sırasında yazdığı bir şiirde:
Neşr-i ilm etmiş idi Kayseri’de nice 
zaman   
İftihâr-ı ulemâdır Zekeriyyâ Hâce diye-
rek, övgüde bulunmaktadır. Bu şiir, ölü-
münde n 15 yıl sonra yazıldığına göre 
(1885),  ölüm yılı 1870 olmalıdır.
Kurduğu bu medrese dışında bilinen ya-
zılı bir eseri yoktur.

Kaynakça: Güven, Kayseri’de Mecmualar, s. 
61, 80; Mazıoğlu, ARAŞ, s. 220; A. Nazif, 
Meşâhir (Diriöz’ler), s. 102

MUSTAFA IŞIK

HACI ZÜHDÜ EFENDİ (SAYRAM)
Âlim, müderris, vaiz (Kayseri, 1860 – 
Kayseri, 1945). Deliklitaş Mahallesi’nde 
doğdu. “Lülecizade”lerden olup baba adı 
Hüseyin, anne adı Emine’dir. Mahalle 
mektebinde okuduktan sonra medrese 
tahsilini Damad Emin Efendi*, Hacı Ka-
sım Efendi* (Kızıklı) ve Hacı Hafız* (Kü-
çük Hafız) Efendilerin yanında yaptı. Nü-
füs kayıtlarından, 1910 yılında kaydını 
Camikebir Mahallesi’ne naklettiği anla-
şılmaktadır. Soyadı kanunundan sonra 
“Sayram” soyadını aldı. Hacı Torun Efen-
di’nin* kızını aldığı için meşhur olan Da-
mad Emin Efendi’nin damadı oldu.  Kar-
deşi Hacı Mustafa Efendi’nin de (Ö 1932) 
Yahyalı’da müderris olması, ailenin ilim-
le olan ilgisini gösterir. Kendisi de ilim 

öğrenmek için Trablusgarb’a kadar git-
miştir. Orada, Dağıstanlı Şeyh Hüsamed-
din Efendi’den Nakşibendî Tarikatı’nın; 
İstanbul’daki Kelami Dergâhı şeyhi Esad 
Erbilî’den de Kadirî Tarikatı’nın erkânını 
öğrendi. Ayrıca o, ilim ve ahlak sahibi, 
sevimli, heybetli ve vaazlarında sözleri 
etkili bir şahıstı.
Hacı Zühdü Efendi 1915 kışında Kayseri’-
ye döndü ve burada Daru’l Hilafe’de ha-
dis, tefsir ve fıkıh dersleri okuttu. Kilimlia-
ğazade Hasan Okutan* ve Mehmed Ali 
Satoğlu* kaydı geçen öğrencilerindendir. 
Başkâtibzade Ragıb (Güven*) Bey de İs-
tanbul’da öğrencisi oldu. Hacı Zühdü 
Efendi, “gazi-şehid” olmanın üstünlüğü-
nün tartışıldığı ilmî bir sohbette şahadetin 
üstünlüğünü savunurken, Hacı Kasım 
Efendi ise gaziliğin üstünlüğünü savundu. 
Hacı Zühdü  Efendi’nin şapkalı fotoğrafın-
dan, şapka devrimini sorun etmediği veya 
uyum gösterdiği kanısına varılabilir. O, 
memur maaşı olmayan âlimlere bağlanan 
“Mustehıkkin-i İlmiye” tertibinden maaş 
almaktaydı. Kâbe’ye giderek hacı oldu.
Mezarı, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı-
nın güneydoğu köşesinde, kardeşi Mus-
tafa Efendi ile birliktedir. Vefatında Ab-
dullah Develioğlu Kayseri müftüsüydü. 
Cenazesi çok kalabalıktı; bu, onun âlim 
kişiliğini  ve  halk tarafından çok sevilen 
biri olduğunu  gösterir. Develioğlu, Hacı 
Zühdü Hoca’nın vaiz olması nedeniyle, 
zamanın Diyanet İşleri Başkanı Şerafettin 
Yaltkaya’ya (Ö 1947) bir ta’ziyetnâme 
göndermiştir.
Halen Kocasinan’a bağlı Mevlana Ma-
hallesi’nde, adına, “Hacı Zühdü Efendi 
Sokağı” bulunmaktadır.
Vaizler “sözlü kültür”ü önemsediklerin-
den dolayı bilinen bir eseri yoktur.

Kaynakça: Develioğlu, Bİ, s. 205-206; Koçer, 
Ulemâ, s. 72-73, 84, 123; A. Emin Güven, 
Başkâtibzade Ragıb Beyin Hatıraları, (Yaşam 
Öyküm), Ankara 2003, s. 65-66; Kayseri Bü-
yükşehir Belediyesi Numarataj Defteri; Melik-
gazi İlçe Nüfus Müdürlüğü kayıtları.

MUSTAFA IŞIK

HACIİVAZ MAHALLESİ 
Cami-i Kebir* ile kalenin kapılarından 
olan Boyacı Kapısı arasında yer alan ma-

Hacı Zühdü Efendi (Sayram)
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halle günümüzde mevcut değildir. Bu ma-
halle, 1500 tarihinde “Mahalle-i Hacı İvaz 
tabi Boyacı Kapusu” adı altında kaydedil-
miş olup, burada 17 hane, 3 mücerret 
(yalnız), 1 imam ile 3 biruni (dışarıdan 
gelmiş); 1520’de ise 29 hane, 12 mücerred 
nüfus oturmaktaydı. 1570 tarihli defterde 
mahalle ile ilgili olarak Mahalle-i Hacı İ-
vaz der derûn-ı kal‘a şeklinde yer alan ka-
yıt, mahallenin, şehrin dış surları içinde 
olduğunu göstermektedir. Bu tarihte ma-
hallede 56 hane ikamet etmekteydi. 1584 
tarihinde ise mahallede 79 hane vardı. 
XVIII. ve XIX. yüzyılda da önemini devam 
ettiren mahallede, 1834’te 28 hane; 
1872’de de yine 28 hane nüfus ikamet et-
mekte olup, Arab Sokağı isminde bir de 
sokak bulunmaktaydı. Günümüzde bu i-
simde bir mahalle bulunmamaktadır.

Kaynakça: BOA. TD. 33, s. 28; 1500 (H 906) 
Tarihli Kayseri Tapu-Tahrir Defteri, (hzl. 
Mehmet İnbaşı), Kayseri 2009, s. 18-19; TD. 
387, s. 199; 1570 (H 976) Tarihli Kayseri 
Tapu-Tahrir Defteri, (hzl. Mehmet İnbaşı), 
Kayseri 2009, s. 5; Kayseri İli Tahrir Defter-
leri (992/1584), (hzl.  Refet Yinanç-Mesut Eli-
büyük), Kayseri 2009, s. 39; Mehmet Karagöz, 
XVIII. Asrın Başlarında Kayseri (1700-1730), 
EÜSBE (Yayımlanmamış Doktora tezi), Kayseri 
1993, s. 56; Kayseri Temettuât Defteri, (1250 
/1834 Tarihli), (hzl. İsmet Demir), Kayseri, 
1998, s. 236-238; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 167; 
İnbaşı, 16.YBKayseri, s. 45; Çayırdağ, KTA, s. 
370-378.

MEHMET İNBAŞI

HACIKASIM MAHALLESİ
Müslüman ve gayrimüslim unsurların 
birlikte yaşadıkları mahalle olan Hacıka-
sım Mahallesi’nin ilk kaydı 1700-1730 
tarihli sicillerde yer almaktadır. 1834 ta-
rihli temettuât defteri kayıtlarında ma-
hallenin ismi “Hacı Kasım Mahallesi 
Cemaati” adı altında kaydedilmiş olup, 
97 hane nüfus ikamet etmekteydi. 1872 
tarihli nüfus defteri kaydına göre mahal-
le; Müslüman bölgesi, Ermeni bölgesi ve 
Rum bölgesi olmak üzere üç kısımdan 
ibaretti. Hacı Kasım İslam Mahallesi’nde 
124 hane nüfus ikamet etmekte olup ma-
hallenin; Hacıhasan Mescidi, Hacı Ab-
dullah Çıkmazı, Hacı İbrahim Çıkmazı, 
Yazıcıbaşı, Battalgazi, Yenicami, Çöplü-

oğlu, Çeşme ve Hozan Sokağı olmak ü-
zere dokuz sokağı vardı. Hacı Kasım Er-
meni bölgesinde Caferbey Caddesi ve 
Gülabi Sokağı adlı iki birim bulunmakta 
olup 24 hane ikamet etmekteydi. Hacı 
Kasım Rumiyan bölgesinde ise 35 hane 
nüfus meskûn olup, Battal Caddesi ve 
Eşikler Sokağı adlı iki birim bulunmak-
taydı. Günümüzde bu isimde bir mahal-
le yoktur.

Kaynakça: Mehmet Karagöz, XVIII. Asrın 
Başlarında Kayseri (1700-1730), EÜSBE (Ya-
yımlanmamış Doktora tezi), Kayseri 1993, s. 67; 
Kayseri Temettuât Defteri, (1250/1834 Tarih-
li), (hzl. İsmet Demir), Kayseri, 1998, s. 309-
313; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 95-199; Çayırdağ, 
KTA, s. 370-378.

MEHMET İNBAŞI

HACIKILIÇ MAHALLESİ
Hacıkılıç Mahallesi, adını, burada bulu-
nan ve aynı adla anılan camiden almıştır. 
1584 tarihli defterde mahalle ile ilgili ilk 
kayıt, “Mahalle-i Câmi‘i Hacı Kılıç, 
hâdes, müfrez an mahalle-i Yenice” şek-
lindedir. Bu kayıttan, Hacı Kılıç Camii* 
Mahallesi’nin Yenice Mahallesi’nden ay-
rılarak yeni kurulmuş olduğu anlaşılmak-
tadır. Bu tarihte mahallede 209 hane 
Müslüman nüfus ikamet etmekteydi. Ha-
cıkılıç Mahallesi’nin, şehrin büyük ve 
önemli mahallelerinden biri olduğunu 
Evliya Çelebi de belirtmektedir. 1700-
1730 tarihli sicil kayıtlarına göre mahalle-
de 40 hane ikamet etmekteydi. 1834 ta-
rihli temettuât kayıtlarından ise; Yenice 
İsmail Efendi cemaati, Hacı İkiz cemaati, 
Yeraş ve Çandarlı cemaatleri adı altında 
4 farklı cemaat grubunun olduğu bilgisi-
ne ulaşılmaktadır. Hacıkılıç Mahallesi’-

Hacıkasım Mahallesi XX. yüzyıl başı (Albüm,TBMM)
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nde bu tarihte 129 hane oturmaktaydı. 
Aynı zamanda cemaatlerden Yenice İs-
mail Efendi cemaatine mensup 111, Hacı 
İkiz cemaatine mensup 86, Yeraş cemaa-
tine mensup 34 ve Çandarlı cemaatine 
mensup 62 hane nüfus ikamet etmektey-
di. 1872 tarihli nüfus defterine göre Hacı-
kılıç Mahallesi müstakil mahalle olarak 
kaydedilirken, burada sakin cemaatlerin 
oturdukları yerler de ayrı ayrı mahalleler 
haline getirilmiştir. Bu tarihte Hacıkılıç 
Mahallesi’nde 161 hane ikamet etmekte 
olup Kabristan, Bezirhane ve Cinciimam 
isimlerinde üç tane de sokağı bulunmak-
taydı. Günümüzde bu isimde bir mahalle 
yoktur.

Kaynakça: Kayseri İli Tahrir Defterleri 
(992/1584), (hzl. Refet Yinanç-Mesut Elibüyük), 
Kayseri 2009, s. 34-35; Evliya Çelebi 
Seyahatnâmesi, 3. kitap, (hzl. S.A. Kahraman-Y. 
Dağlı), İstanbul 1999, s. 106; Mehmet Karagöz, 
XVIII. Asrın Başlarında Kayseri (1700-1730), 
EÜSBE (Yayımlanmamış Doktora tezi), Kayseri 
1993, s. 55; Kayseri Temettuât Defteri 
(1250/1834 Tarihli), (hzl. İsmet Demir), Kayse-
ri 1998, s. 85-111; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 173; 
Çayırdağ, KTA, s. 370-378.

MEHMET İNBAŞI

HACILAR 
İlçe, Erciyes Dağı’nın* eteklerinde, etrafı 
bağlarla çevrili eski bir yerleşim yeridir. 
Kayseri’nin güneyinde, şehre yaklaşık 11 
km uzaklıktadır. İlçenin yüksekliği 1350 
metre, yüzölçümü ise 208 km2’dir. 

Hacılar Adının Kaynağı
Ad verme; bir yerin yerleşim tarihini, 
yerleşenlerini, coğrafi yapısını, kültürünü 
vb. ortaya çıkarması yönünden önem ta-
şır. Ad verme konusunu inceleyen antro-
ponomi (kişi adları), toponomi ve ono-
mastik (yer adları), tarihe yardımcı bilim-
ler arasındadır.
Millî kültürümüzün çok önemli konula-
rından biri ad vermedir. Türkler bir yere 
ad verirken gelişigüzel davranmamışlar, 
bu konuda kriterleri olmuştur: Ya coğrafi 
yapıya ya da buraya gelip yerleşen toplu-
luğa göre ad vermişlerdir. Topluluğa göre 
ad verirken, mensup oldukları boyun ve 
cemaatin liderlerinin ya da ileri gelen bi-
rinin adını vermişlerdir. 

Hacılar ilçesi, adını, buraya gelip yerle-
şen “Hacılar cemaatinden” almıştır. O-
ğuz Türkleri’ne   mensup olduğu rivayet 
edilen Hacılar cemaati, Kayseri-Hacılar’a 
ve daha birçok yere yerleşmiştir. Kaynak-
larda birçok yerde “Hacılar” adlı cemaat-
lere rastlamaktayız.

Hacılar Adlı Diğer Yerleşim Yerleri
Türkiye içinde ve dışında, Hacılar adını 
taşıyan pek çok yer vardır. Kayseri’ye 
bağlı Hacılar ilçesi haricinde bugün bu i-
simle anılan: Adıyaman/Gölbaşı, Ağrı/
Patnos, Ankara/Gölbaşı-Güdül-Çubuk, 
Balıkesir/Dursunbey, Bingöl/Karlıova, 
Bolu/Gerede, Burdur/Merkez, Bursa/
Büyükorhan, Çanakkale/Çan-Yenice, 
Çankırı/Çerkeş-Kızılırmak, Düzce/Yığıl-
ca, Edirne/Lalapaşa, Elazığ/Sivrice, Er-
zurum/Pazaryolu, Hatay/Hassa, Isparta/
Gelendost, İzmir/Bergama (iki köy), 
Kahramanmaraş/Merkez, Kırıkkale/
Merkez, Kilis/Musabeyli, Kocaeli/Kan-
dıra, Malatya/Hekimhan, Manisa/Selen-
di, Mersin/Merkez, Nevşehir/Gülşehir, 
Ordu/Merkez-Perşembe, Sakarya/Ada-
pazarı-Geyve, Sinop/Erfelek, Şanlıurfa/
Bozova, Tokat/Zile, Zonguldak/Çaycu-
ma ilçelerine bağlı 38 köy, Kastamonu’-
nun Safranbolu ilçesine bağlı Hacılaro-
bası köyü, Adana’nın Kozan ilçesine 
bağlı Hacıbeyli (Hacılar) köyü, 
Kırıkkale’ye bağlı bir belde, İran’ın Türk-
men Yayla Bölgesi’nde (Hazar Denizi’nin 
doğusundan Horasan’a kadar uzanan 
Türkmenistan sınırı bölgesi) yaşayan 
Türklerin yer adları arasında Hacılar ka-
sabası, Kayseri/Tomarza-Üçkonak kö-
yünde bir mevki adı olan Hacılar Yurdu, 
İran Azerbaycanı vilayetinde Tebriz’in 
Merend iline bağlı Hacılar Kışlağı köyü, 
Irak’ta İran sınırında Haniken ile Halab-
jah illeri arasında Hacılar köyü (Ağcabe-
di iline bağlı Boyat (Bayat) kasabasına 
bağlı köydür.) Ermenistan tarafından 
1923’te işgal edilmiş ve 1935’te adı değiş-
tirilerek “Mrqastan” olmuştur.  Hatay’ın 
Hassa ilçesine bağlı Hacılar köyü bulun-
maktadır.  Önceki adı “Hacılar” iken 
sonradan Düziçi’ne çevrilen Osmaniye’-
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ye bağlı Düziçi’nin halkları; Kayseri-Ha-
cılar halkıyla aynı soydan gelmektedir.  

İlçe Civarındaki İlk Yerleşim Yeri  
Asurlu Ticaret Kolonileri Devri’nde* 
(MÖ 2000-MÖ 1700) Hacılar bölgesi, 
Kaniş Krallığı’nın hâkimiyet alanı içeri-
sinde olup, “İç Ülke” olarak adlandırılan 
bölgede gösterilmiştir. Asur-Kaniş ara-
sında Kaniş’ten doğuya giden kervanlar 
Pınarbaşı*, Gürün ve Darende bölgeleri 
yönünden Malatya’ya ulaşırken, 
Kaniş’ten güneye Kahramanmaraş-
Gaziantep bölgesi yönüne giden kervan-
lar ise, çok muhtemelen Hacılar veya 
Hisarcık*-Develi* ve Tufanbeyli bölgeleri-
ni geçerek, Koloni Devri’nin önemli kral-
lık merkezlerinden Mama ve Urşu’ya ula-
şıyorlardı. 
Hacılar bölgesi yerleşim yerine daha 
Kayseri’nin ilk kuruluşundan itibaren 
rastlanmaktadır. 
Hacılar yakınında bulunan Lifos Dağı’-
nın* tepesindeki kalıntılar da, bölgenin 
yerleşim yeri tarihine dair en eski arkeo-
lojik malzemelerdir. Burada, harçsız iri 
taşlarla yapılmış bir sur  ile bu surun ka-
pıları ve burçlarına dair kalıntılarla bir-

likte birçok su sarnıcı bulunmaktadır. 
Lifos, Erciyes Dağı’ndan sonra bölgedeki 
en yüksek dağdır. Hitit Devleti*’nin yıkıl-
masında etkisi olan Frig Devleti’ne karşı 
Anadolu’da bir direniş başlamış ve sa-
vunma yapıları inşa edilmiştir. Bu yapıla-
rı yapanların da, Hititli soyundan gel-
mekle övünen “Luviler” olduğu anlaşıl-
maktadır. Luviler kendi aralarında iyi bir 
örgütlenme sağlayıp, Kayseri’den Kuzey 
Suriye’ye kadar olan toprakları Friglere 
karşı korumuşlardır. Lifos Tepesi’ndeki 
kalıntıların, Friglere karşı inşa edilmiş 
savunma yapılarına ait olduğu düşünül-
mektedir.

Bugünkü Yerleşim Yeri ve Tarihi
Yapılan çalışmalar, daha köyün ilk kuru-
luşundan itibaren Hacılar halkının 
Müslüman-Türk kimliğine sahip olduğu-
nu göstermektedir. Her ne kadar 
Hacılar’ın çevresindeki yerleşim yerlerin-
de Türk-İslam öncesi döneme ait eserle-
re rastlansa da, bugünkü Hacılar halkının 
ilk Türk-İslam akınlarıyla birlikte bu coğ-
rafyaya yerleştiği kesindir. 
Kayseri, Selçuklular ve Beylikler Döne-
mi’nden sonra 1467 yılında Fatih Sultan 

Hacılar genel görünüm (M. Gezer -Hacılar Belediyesi 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması ikincilik ödülü)   
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Mehmed tarafından Osmanlı Devleti’ne 
dâhil edilmiştir. Kayseri, Karaman 
Eyaleti’ne bağlı bir sancak olarak Os-
manlı idari taksimatında yerini almıştır. 
Karaman vilayeti bu tarihte; Konya, Bey-
şehri, Larende, Aksaray, Akşehir, Niğde, 
Kayseri ve İç-İl olmak üzere sekiz livaya 
(sancağa) ayrılmıştır.
XVI. yüzyıl başlarında (1500-1520) Kay-
seri’nin nahiyeleri şunlardı: Sahra, Kora-
maz,* Cebel-i Ali*, Cebel-i Erciyes*, Kara-
kaya, Kenar-ı Irmak, Malya, Karataş ve 
Bozatlu. Bu dönemde Hacılar, Cebel-i 
Erciyes nahiyesine bağlı bir köy konu-
mundadır.
Kayseri Sancağı 1584 tarihinde bir kaza-
dan meydana gelmiştir. Kazaya bağlı se-
kiz nahiye vardır. Bunlar sırasıyla; Sahra, 
Koramaz, Cebel-i Ali ve Cebel-i Erciyes, 
Kenar ırmak ve Karakaya, Karataş, Mal-
ya, İslamlu, Köstere nahiyeleridir. Hacı-
lar karyesi (köyü), Cebel-i Erciyes nahi-
yesine bağlı gözükmektedir. Tanzimat’ın 
(1839) ilk yıllarında yapılan düzenleme 
ile Kayseri livası, Bozok ve Ankara-
Kengarı (Çankırı) livaları ile birlikte Bo-
zok vilayetini oluşturmuştur. Hacılar ise, 
yine köy konumundadır. 1867’deki “Vila-
yet Nizamnamesi” ile, Ankara vilayet 
merkezi oldu ve Ankara Sancağı ve Bo-
zok Sancağı ile birlikte Kayseri Sancağı 
da bu merkeze bağlandı. Bu dönemde de 
Hacılar, Kayseri Sancağı’na bağlı karye 
(köy) konumundadır. 1914 yılına kadar 
Ankara Vilayeti’ne bağlı kalan Kayseri, 
bu tarihten itibaren bağımsız liva olmuş-

tur. 1930 yılına kadar köy olan Hacılar’da 
1930 yılında belde, 1931 yılında belediye 
(nahiye) teşkilatı kuruldu. 18.05.1990 ta-
rih ve 20522 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanmış olan kararla da ilçe teşkilatı 
kuruldu. Hacılar, bugün Kayseri’ye bağlı 
16 ilçeden biri olup kendisine bağlı köy, 
mahalle ve mezralar da vardır. Köyleri: 
Karpuzsekisi, Sakar Çiftliği, Hörmetçi 
Çiftliği; mahalleleri: Akdam, Akyazı, Aşa-
ğı, Beğendik, Orta, Yediağaç, Yeni, Yuka-
rı, Erciyes; hürmetçi mezraları: Karpuz-
sekisi Köyü’ne bağlı Gerbula, Kuyucak, 
Kızlarpınarı, Kayaönü.
  
Nüfus Yapısı
Hacılar’ın nüfusuna ait ilk bilgilere, 1484-
1584 tarihleri arasındaki Mufassal ve İc-
mal Tapu Tahrir Defterleri’nde rastlıyo-
ruz. Bu tarihlerde Hacılar Köyü Tahmini 
Nüfusu 1484 yılında 172; 1500 yılında 
237; 1523 yılında 265; 1570 yılında 321; 
1584 yılında 395 kişidir.
Hacılar, Osmanlı Devleti idari taksima-
tında Kayseri’nin Cebel-i Erciyes nahiye-
sine bağlı 8 köyden, tamamen Müslüman 
Türk nüfusuyla meskûn olan beş köyden 
birisidir. Bu nahiyeye bağlı diğer Müslü-
man Türk köyleri ise; Hisarcık*, Kıranar-
dı*, Hırka ve Yazır köyleridir.
Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı 
1831 yılında yapılmıştır. Bu tarihte yapı-
lan sayıma göre, Hacılar’da 280 hane 
mevcut olup nüfusu yaklaşık olarak 
1400; 1834 tarihinde yapılan sayımda ise 
430 hane mevcut olup, bu da yaklaşık 
olarak 2150 kişi demektir.
1875 nüfus sayımında 574 hane bulunur-
ken, 1878 tarihinde Hacılar’daki erkek 
nüfus 1509 olarak bilinmektedir. Aynı 
tarihte Hacılar’da, gayrimüslim yaşama-
mıştır.
XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın baş-
larında kaleme alınan KAYTAM (Kayse-
ri Tarih Araştırmaları Merkezi) Arşivi’-
nde bulunan defterlerde, Hacılar 616 ha-
neden oluşmaktadır. Bu da yaklaşık ola-
rak 616x5=3080 nüfus demektir. 1912’de 
ise bu sayı 1045 haneye ve 4409 nüfusa 
yükselecektir. Nüfusu sürekli artan Hacı-
lar, 1950’li yıllarda 1401 haneye ve 7007 
nüfusa ulaşmıştır. 

Hacılar’da  yapılan törenden bir görünüm 1930’lu yıllar (A. Baktır Arşivi)
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti zamanında 
Hacılar’ın nüfus sayımı ilk defa 1935 tari-
hinde yapılmıştır. Bu tarihte nüfus 
5225’dir. Artan bir seyir izleyen nüfus 
1980 yılında 16.930 iken, 1985 yılında 
12.105’e düşmüştür. Daha sonra düşüş 
seyri devam etmiş ve 2011 yılında Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre Hacı-
lar’da nüfus 11.584 olmuştur.

1834 Tarihli Kayseri Temettuât Defteri’ne Göre 
Hacılar’da Meskûn Sülaleler
Abbas oğlu, Abdi oğlu, Abdurrahman 
oğlu, Ağa Mustafa, Ağa oğlu, Akrep oğlu, 
Ali Efendi oğlu, Ali oğlu, Alicik oğlu, 
Anber Ali oğlu, Arap Hüseyin oğlu, Arap 
oğlu, Aşık Süleyman oğlu, Aşır oğlu, Ay-
nacı oğlu, Ayvaz oğlu, Bacaksız oğlu, 
Baktır oğlu, Balaban oğlu, Balak Ahmet, 
Bali oğlu, Bekli oğlu, Berber oğlu, Bıyık 
Hasan oğlu, Bıyık oğlu, Bozabu oğlu, 
Bozoklu oğlu, Cafer oğlu, Canbaz Musta-
fa, Cemil oğlu, Cıngıllı oğlu, Coşkun oğlu, 
Cüce oğlu, Çanak oğlu, Çapan oğlu, Ça-
vuş oğlu, Çekiç oğlu, Çengel oğlu, Çitil 
İsmail, Çoban oğlu, Çolak Hasan oğlu, 
Çolak oğlu, Çöçen oğlu, Çukadar oğlu, 
Deli Ali oğlu, Deli Bekir oğlu, Deli Ha-
san, Deli Hüseyin oğlu, Deli İbrahim oğ-
lu, Deli Mehmet oğlu, Deli Seyit oğlu, 
Deliçay oğlu, Demirayak oğlu, Derviş 
Mehmet, Deveci oğlu, Düğmeci oğlu, E-
ce oğlu, Elçi oğlu, Emin oğlu, Emir Ali 
oğlu, Emir Hasan oğlu, Emir İsmail oğlu, 
Emir oğlu, Emlik oğlu, Fetullah oğlu, 
Fetvacı oğlu, Fevacı oğlu, Fino/Fota Mu-
sa oğlu, Gazili Mahmut, Gökçe oğlu, 
Habibe oğlu, Habuşun oğlu, Hacı Abbas 
oğlu, Hacı Abdi oğlu, Hacı Ahmet Efendi, 
Hacı Ahmet Efendi oğlu, Hacı Ahmet 
oğlu, Hacı Ali, Hacı Bekir oğlu, Hacı Bey, 
Hacı Bostancı oğlu, Hacı Hasan oğlu, 
Hacı Hüseyin oğlu, Hacı İbrahim oğlu, 
Hacı İsmail oğlu, Hacı İsmail torunu, 
Hacı Mehmet Efendi, Hacı Mehmet oğlu, 
Hacı Musa torunu, Hacı Mustafa oğlu, 
Hacı Mükremin oğlu, Hacı Ramazan, 
Hacı Saka oğlu, Hacı Şeyh Efendi, Hadım 
oğlu, Halil oğlu, Hasan Ağa torunu, Hava 
oğlu, Havar oğlu, Herdem oğlu, Hıra to-
runu Hisarcıklı oğlu, Horanlı Hüseyin 

oğlu, Hötelek oğlu, Işık oğlu, İbiş oğlu, 
İğdiş oğlu, İmam Hüseyin oğlu, İmam 
oğlu, İmam torunu, İnce Hasan oğlu, İn-
ce Mehmet oğlu, İsa Çelebi, İsa oğlu, İs-
mail oğlu, Kabakçı oğlu, Kabaş Veli oğlu, 
Kadem oğlu, Kadri Efendi oğlu, Kafa 
oğlu, Kalaycı kızı oğlu, Kalaycı oğlu, 
Kanbur oğlu, Kanbur torunu,  Kara Halil 
oğlu, Kara Hasan oğlu, Kara Külah Meh-
met, Kara Mustafa, Karagöz oğlu, Kara-
kulak Mehmet, Kasım oğlu, Kavlak oğlu, 
Kebapçı oğlu, Kefkir oğlu, Keleş Meh-
met, Kemal oğlu, Köfteci oğlu, Köle oğ-
lu, Kör İbrahim oğlu, Kör Mehmet oğlu, 
Kördeli oğlu, Köse oğlu, Kul torunu, Kuş 
Ali oğlu, Latif oğlu, Mamalı oğlu, Mecit 
Musat oğlu, Mehmet Emin, Mıstık oğlu, 
Mir Ali oğlu, Molla oğlu, Murtaza oğlu, 
Musa oğlu, Mustafa oğlu, Muttalip oğlu, 
Müezzin oğlu, Mükremin oğlu, Nasuh 
oğlu, Nebi oğlu, Nebi Ömer, Patat oğlu, 
Penbe oğlu, Piçoğlan oğlu, Pusatlı Hüse-
yin ve Abdulmuttalip, Potur oğlu, Safa 
oğlu, Sağır oğlu, Saka oğlu, Salih oğlu, 
Selman oğlu, Seyit oğlu, Sufte oğlu, Su-
sunlu oğlu, Şahin oğlu,Şamlı oğlu, Şehir-
likızı oğlu, Şerif oğlu, Şeyh Mehmet, Şeyh 
Şabanlı oğlu, Tonbak oğlu, Topal Hasan, 
Topal Mavi oğlu, Türkmen oğlu, Uzun 
Mehmet, Veli oğlu, Yansın oğlu, Yusuf 
oğlu, Zorlu Memiş oğlu.

Hacılar İlçesinin Sosyoekonomik Gelişimi  
Hacılar’ın ekonomisi Osmanlı Devleti 
zamanında tarım ve hayvancılığa dayanı-
yordu. Bu  konu hakkındaki bilgiler, 
Jennings*’in eserinde ve Tapu-Tahrir 
Defterlerinde bulunmaktadır.  
Kaynaklara göre, 1490 yılında köy vergi-
lerinin %52’si tahıldan sağlanıyordu, bil-
gilere göre o yıl, 67.200 kg tahıl üretil-
mişti. Kişi başına hububat üzerinden dü-
şen gelir miktarı da 57 akçe idi. Elde edi-
len tahılın %53’ü geçim, %20’si ise vergi 
için ayrılırdı. Üretimde ikinci sırayı mey-
ve alırken, meyvenin kişi başına düşen 
gelir miktarı da 8.11 akçe idi. Üçüncü sı-
rada ise üzüm bağları bulunuyordu. 
1500’lü yıllara gelindiğinde, tahıl üretimi 
%23 oranında düşmüş, üretim de 51.840 
kg’a gerilemişti.
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1490 yılında Hacılar’da 53 arı kovanı 
varken, 1500’lü yıllarda bu sayı 256’ya 
yükselmiştir. Eskiden koyun üretiminin 
önemli olduğu Hacılar’da, artık arıcılık 
ön plandaydı.
Hacılar’ın 1490-1500 yılları arası büyü-
me hızı %43 iken, 1523’lere doğru büyü-
me hızı %22’lere gerilemiştir. 1500 tarihli 
“Başbakanlık Osmanlı Arşivi”, Maliye-
den Müdevver Defteri’nde Hacılar, 
“Divanîsi tîmâr-ı ebnâ-i Şeyh Çelebi ce-
belüsüz, eşküncisüz, hidmetsüz be hük-
mi Padişah ‘an nasrahu. Malikânesi 
Vakf-ı Hânkâh-ı Hacı Dâvud Paşa” şek-
linde kaydedilmiştir.  
Görüldüğü üzere Hacılar köyünün diva-
ni gelirleri, Şeyh Çelebi evladına, 
malikâne geliri de Hacı Davud Paşa’nın 
hangâhına tahsis edilmiştir. Divani gelir-
leri tasarruf eden Şeyh Çelebi’nin çocuk-
larına cebelüsüz, eşküncüsüz, hidmetsüz 
be hükmi Padişah ‘an nasrahu şeklinde 
tahsis edilmesi, yani her türlü hizmetten 
muaf oldukları hususu kaydedilmiştir ki 
böyle bir uygulama çok nadirdir. 1522’de 
50 hane ve 25 nefer olan Hacılar’ın Hasıl-
ı Malikânesi 2970, Hasıl-ı Divanisi 4827 
idi. Hacılar’da çiftlik sahibi çok az kişiye 
rastlıyoruz. Daha ziyade Caba ve Bennak 
dediğimiz, topraksız ya da az topraklı ki-
şilerin fazla olması, Hacılar’ın arazi yapı-
sının bu yörede yaşayan halkın tarımla 
uğraşmasına imkân vermediğinin bir 
göstergesidir. 

Tarih Kovan Geliri Koyun 
Vergisi

1484 105 80

1500 530 100

1570 600 500

1584 600 500

Tablodan da anlaşılacağı üzere Hacılar’-
da hayvancılık sürekli gelişmiştir. Hatta 
1584 yılında Hacılar, Kayseri merkez 
köyleri arasında, arıcılıkta birinci sırada 
yer almakta idi. 
IX.  yüzyılda Hacılar’da 1577 dönüm bağ, 
631 dönüm bahçe ile 1054 dönümlük 
cehri* bahçesine ek olarak, hayvancılık 
alanında da 30 tane müstakil ahır bulun-
maktaydı. Arazinin yapısının volkanik, 
kayalık ve taşlık olması tahıl üretimini 
engellemekteydi. Düz yerler ise bağ ve 
bahçe tarımı ile, hayvancılığa elverişliydi. 
Bağ ve bahçelerden elde edilen ürünlerle 
evvela ailelerin ihtiyacı karşılanır, elde 
fazla ürün kalırsa o da çevre köylerde 
satılarak değerlendirilirdi. 
Hacılar, fizikî ve tabiî yapısı itibariyle aynı 
bölgenin iskân mahalli olan Kıranardı ve 
Hisarcık ile nüfus, bağ, tarla ve boya sa-
nayinin hammaddesi olan ve yer yer “al-
tun ağaç” diye isimlendirilen cehri ve 
cehri bahçeleri açısından mukayese edil-
diğinde; Hacılar karyesi 1834 tarihli tapu-
tahrir defterine göre birinci sırayı alır. 
Hacılar halkı daha sonraki yıllarda, ta-
rımdan ziyade ticaret ve sanayi ile uğraştı.  
Hacılar halkı XX. yüzyıl başlarından iti-
baren yazın amelelik, taş kırıcılık, ustalık 
vb. işlerle uğraşırken, kışın da boş dur-
mayıp el tezgâhları ile bez dokumuşlar-
dır. 1940’lı yıllarda Hacılar’da 482 ortak-
lı dokumacılar kooperatifi mevcut olup, 
bu kooperatife ait 1856 tane de tezgâh 
vardı. Her tezgâh günde ortalama 25-30 
m bez dokurdu. II. Dünya Savaşı yılların-
da kurulan kooperatif, harp yıllarında 
Hacılar halkını ihya etti. Karaborsada 
elli-altmış liraya olan iplikleri hükümet 
beş-altı liraya verdiği için, tezgâh başına 
hükümetten her ay üç-beş paket alan 
Hacılar halkı bu dönemde hayli kazanç 
elde etmişti. Ancak zaman içinde iplik 
fiyatlarının yükselmesi ve satışın serbest-
leşmesi ile birlikte eski kazanç kalmamış-
tı. Hacılar’da Birlik Mensucat ve Ticaret 
AŞ* kurulunca tekstil üretimi çöktü; yeri-
ne ise yeni bir üretim alanı yayılmaya 
başladı. Artık, Hacılar hanımları evlerin-
de halı tezgâhlarına ağırlık verdi ve ilçede 
halı üretimi ön plana çıktı. Böylece, halı-

Yıllar Divani Tahsis Edildiği 
Yer

Malikâne Tahsis Edildiği 
Yer

Toplam

1484 4.025 Şeyh Çelebi Evladı - - 4.025

1500 4.475 Şeyh Çelebi Evladı - - 4.475

1520 4.127 Timar ? Hacı Davud 
Zaviyesi

4.127

1570 4.544 Timar 2.270 Hacı Davud 
Zaviyesi

6.814

1584 4.922 Şeyh İbrahim’in 
oğluna

3.200 Hacı Davud 
Zaviyesi

8.122

Hacılar köyü vergileri 1484-1584 yıllarında



	 KAYSER‹	ANS‹KLOPED‹S‹		 HAC	/	29	[989]

cılık belli bir dönem için Hacılar insanı-
na gelir kapısı oldu. 
Günümüzde halıcılık, Hacılar’da önemi-
ni kaybetmiş ve bunun yerine mobilyacı-
lık başta olmak üzere birçok sanayi ve ti-
caret tesisi kuruldu. Bu tesisler, Hacılar 
insanı ve Türkiye için büyük bir gelir 
kaynağı oldu. 1974 yılında ilçe sınırları 
içinde kurulan Hes Kablo Fabrikası ile 
başlayan imalat sanayi, Hacılar sanayisi-
nin temelini oluşturdu. Sanayideki bu 
gelişmeyle, 1999 yılında Hacılar’da Özel 
Organize Sanayi kuruldu. Daha sonra-
sında bu bölge, Kayseri Organize Sanayi* 
Bölgesi’ne katıldı. Bölgenin Hacılar tara-
fında 51 fabrika faaliyet göstermektedir. 
Bu sanayi kuruluşları içinde, Türk eko-
nomisine büyük katkılar sağlayan ve Ha-
cılar sanayisini yurt içinde ve dışında 
temsil eden önemli firmalar vardır. Hacı-
lar, sanayide gelişmiş ilçeler sıralamasın-
da, Denizli’nin Babadağ ilçesinden sonra 
ikinci sıradadır.
Hacılar, Erciyes Dağı eteklerinde bulun-
duğu için özellikle yaylacılık, dağcılık ve 
kış sporları gibi alanlarda da önemli bir 
potansiyele sahiptir. 1988 tarihinde kuru-
lan Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Mer-
kezi günümüzde de faaliyetlerini sürdür-
mektedir. XX. yüzyıl başlarında düşünü-
len  Erciyes Dağı’ndan faydalanma proje-
lerinin çalışmaları günümüzde, Kayseri 
Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 
“Erciyes Dağı Master Planı*” adı altında 
sürmektedir. “Olimpiyat Köyü”nün ku-
rulması için, Erciyes’in Hacılar yönünde-
ki kısmında çalışmalara başlanmıştır. 
Kısa zaman içinde ekonomik açıdan bü-
yük bir gelişme kaydeden Hacılar insanı, 
sosyal açıdan da aynı başarıyı yakalamış-
tır. 
Hacılar’da 1927 yılına kadar bir ilkokul 
dahi yokken, günümüzde ilçedeki hayır-
severler tarafından yaptırılmış birçok o-
kul mevcuttur. İlçe Merkezi’nde; 1 Ana-
dolu Lisesi, 1 Çok Programlı Lise, 6 İlk-
öğretim Okulu, 1 Birleştirilmiş Sınıflı İlk-
öğretim Okulu, 1 Halk Eğitim Merkezi ve 
1 Anaokulu  mevcuttur. Köylerinde ise; 1 
İlköğretim Okulu, 1 Birleştirilmiş Sınıflı 
İlköğretim Okulu bulunmaktadır.  İlçede 

bulunan eğitim-öğretim kurumları, Ç.P.L 
hariç hepsi Hacılar’ın hayırseverleri tara-
fından yaptırılmış ve yaptırılmaktadır. 
Hacılar’da mevcut Sivil Toplum Kuruluş-
ları ise şunlardır: Hacılar İlçesi Dayanış-
ma ve Yardımlaşma Derneği, Hacılar 
Avcılar Derneği, Hacılar Esnaf ve Sanat-
kârlar Odası, Hacılar Çevre Ahlak ve 
Kültür  Derneği, Hacılar Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (HASİAD), Hacılar 
Dağcılık ve Kış Sporları Merkezi.  
Kaynakça: 998 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-
i Diyar-i Bekr ve Arab ve Zü’l-Kadiriyye 
Defteri (937/1530), II, T.C. Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Dai-
re Başkanlığı, Yay. Nu: 40, Defter-i Hakani Dizi-
si: IV, Ankara 1999, s. 75, 90; Faruk Sümer; 
Safevi Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde 
Anadolu Türklerinin Rolü, TTK, Ankara 1992, 
s. 72, 94, 178, 180; Faruk Sümer; Oğuzlar, 
T.D.A.V., İstanbul 1992, s. 144, 146, 358; Cengiz 
Orhonlu, Osmanlı’da Aşiretlerin İskanı, Eren 
Yayınları, İstanbul 1987, s. 39, 58, 62; Yusuf 
Halaçoğlu; XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmpara-
torluğu’nun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yer-
leştirilmesi, 2. baskı, TTK, Ankara 1991, s. 61, 
87, 141; Refet Yinanç, Mesut Elibüyük; Maraş 
Tahrir Defteri, C II, s. 700, C I, s. 372; Cevdet 
Türkay, Osmanlı İmparatorluğu’nda Oymak, 
Aşiret ve Cemaatler, Tercüman Yayınları, İs-
tanbul 1979, s. 36, 81, 337, 338; Erkan Kâmil, 
“Kayseri’ye Yerleşen Türk Toplulukları”, Erci-
yes Dergisi, S V/LII, s. 6, 8, 10; Erhan Afyoncu, 
“Kayseri Sancağında Yörükler (1483-1584)”, 
KYTSB2, s. 8; Mustafa Keskin, “Kayseri Yöre-
sindeki Aşiretlerin İskanı Hakkında”, KYTSB1 s. 
203; I. Hacılar Sempozyumu, Hacılar Beledi-
yesi Kültür Yayınları, Kayseri 2007; Halit Erki-

Hacılar’da bir ev (A. Baktır)      
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letlioğlu, Osmanlılar Zamanında Kayseri, 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Kayse-
ri 1996, s. 184; Kâzım Özyedekçi, “Günün Al-
nından Öptüğü Köy: Hacılar”, Erciyes Dergisi, 
S 73, s. 22-23; İnbaşı, 16.YBKayseri, İl Kültür 
Müdürlüğü Yayını, Kayseri 1992; Ahmed Hilmi, 
“Hacılar Köyü”, Erciyes, Kayseri 1912, No: 4, s. 
1; Hüseyin Cömert, Kayseri’de İlk Nüfus Sayı-
mı 1831, Kayseri İl Özel İdaresi Yayınları, No: 
6, Kayseri 1993, Açıklama ve Önsöz kısmında s. 
VII; Mustafa Keskin, Kayseri Nüfus Müfredat 
Defteri 1831-1860, Kayseri Büyükşehir Beledi-
yesi Kültür Yayınları, Kayseri 2000, s. 102, 130, 
144, 224-225; İsmet Demir, Kayseri Temettuât 
Defteri III (Kaza, Nahiye ve Köyler) (H 
1250/M 1834 Tarihli), Kayseri Ticaret Odası 
Yayınları, Kayseri 1999, s. 669-692; Ronald C. 
Jennings, “The Population, Society and Eko-
nomy Of The  Region Of Erciyes Dağı In The 
Sixteenth Century”, Contributions a’Histoire 
Economig et Sociale de C’Empire Otoman 
Edition Peeters, Paris 1983, s. 149-250; Hacılar 
Karyesi Defter-i Arazi (Hacılar Köyünün Mayıs 
99 Senesi Arazi Muamelesi/Yoklaması), (105, 
Arazi Hacılar Karyesi Sene 99); Hacılar Karyesi 
Defter-i Arazi (Hacılar Köyünün Mayıs 306 
Senesi Arazi Muamelesi/Yoklaması), (105, Arazi 
Hacılar Karyesi Sene 306); Hacılar Köyü Yu-
karı Mahalle ve Bölük Mahallesindeki Mülk-
lerin Elliikinci Hülasa Defteri; Hacılar Köyü 
Aşağı Mahalle ve Yabancı Mülklerinin Ellibi-
rinci Hülasa Defteri; Hacılar Köyü Emlak ve 
Arazi Müsvedde El Defteri, No: 19/3, 1926 
Tahriri; Hacılar Köyü Emlak ve Arazi Hülasa 
Defteri, 1928 Tahriri; Hacılar Köyü Emlak ve 
Arazi Müsvedde El Defteri, No: 19/1, 1928 
Tahriri; Hacılar Köyü Emlak ve Arazi Müs-
vedde El Defteri, No: 19, 1926 Tahriri; Kayseri 
Nüfus Kütük Defteri (Yıl: 2007); BOA. TD. 
0387, s. 206; MAD. d 00020, 49/a; TT-0387, 
s. 206; TT-0387, s. 219.

SEFURE DEVECİ ÇETİNKAYA

HACIMANSUR MAHALLESİ
Bu mahalle ile ilgili ilk kayda, 1543 tarihli 
bir şer’iye sicilinde rastlanmaktadır. Ma-
halle, adını, burada bulunan Hacı Man-
sur Mescidi’nden almaktadır. Ancak 
1584 tarihli defterde mahalle ile ilgili, 
“Mahalle-i Mescid-i Hacı Mansur hâdes, 
müfrez an mahalle-i Merkebci” şeklinde 
bir kayıt bulunmaktadır. Burada geçen 
“hâdes”, yeni, yeni kurulmuş; “müfrez” 
ise ayrılmış anlamlarına gelmektedir. Bu 
bilgiden, mahallenin, Merkebci Mahalle-
si’nden ayrılarak yeni kurulan bir mahal-
le olduğu anlaşılmaktadır. Bu tarihte ma-
hallede 129 hane Müslüman, 6 hanede 
de gayrimüslim nüfus ikamet etmektedir. 
Dolayısıyla bu iki farklı kayıttan, mahal-
lenin 1543’te mevcut olmasına rağmen 
küçük bir birim olduğu için sonradan 
kaldırıldığı, 1570 tarihli defterde kayde-
dilmemesine rağmen 1584 tahririnde ye-
niden Merkebci Mahallesi’nden ayrılmış 
olduğu sonucuna varmak mümkündür. 
XVIII. yüzyıla ait sicil kayıtlarına göre 
mahallenin, “müstakil mahalle” olduğu 
bilgisine ulaşılmaktadır. 1834 tarihli 
temettuât kaydında, mahallede 33 hane-
nin ikamet ettiği bilgisi mevcuttur. 1872 
tarihli nüfus defterinde ise, mahallede 69 
hanenin ikamet ettiği öğrenilmektedir. 
Alibey Çıkmazı, Fatırhasanoğlu Çeşmesi, 
Setenönü, Seten Meydanı, Boyacı, Burç-
dibi, Ada ve Çıkmaz Sokak adlarında 8 
sokağı bulunmaktaydı. Günümüzde bu 
isimde bir mahalle bulunmamaktadır.

Kaynakça: TK. KKA. TD. (Tapu Kadastro Ge-
nel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi Tapu-
Tahrir Defteri), 136, vr. 29b-30a; Kayseri İli 
Tahrir Defterleri (992/1584), (hzl. Refet Yi-
nanç – Mesut Elibüyük), Kayseri 2009, s. 37-
38; Mehmet Karagöz, XVIII. Asrın Başlarında 
Kayseri (1700-1730), EÜSBE (Yayımlanmamış 
Doktora tezi), Kayseri 1993, s. 65; Kayseri 
Temettuât Defteri (1250/1834 Tarihli), (hzl. 
İsmet Demir), Kayseri 1998, s. 406-408; Cö-
mert, 19.Y.Kayseri, s. 173; İnbaşı, 16.YBKayseri, 
s. 44; Çayırdağ, KTA, s. 370-378.

MEHMET İNBAŞI

HACIPAŞAOĞLU, AHMET ATIF
Kayseri Milletvekili, hukukçu (Kayseri/
Bünyan, 1919 – 1982). 1938’de Kayseri 

Hacılar’dan Erciyes Dağı’nın bir görünümü 

Ahmet Atıf  Hacıpaşaoğlu     
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Lisesi’nden mezun oldu. 1941’de Ankara 
Hukuk Fakültesini bitirdi. 1945’te Sarıka-
mış Cumhuriyet Savcılığına atandı. Rize 
Yargı Hâkimliği (1948) ve Nevşehir Sulh 
Hâkimliği (1949) yaptı. 25 Nisan 1952’de 
Lice Hâkimliğine atanması üzerine göre-
vinden istifa etti (20 Mayıs 1952). Avu-
katlık yaptı (1952-65). XIII. Dönem 
(1965-1969) Adalet Partisi’nden Kayseri 
Milletvekilliğine seçildi (12 Ekim 1965). 
Evli ve dört çocuk babasıydı. 

Kaynakça: TBMM Albümü, s. 335, 12.10.1965 
tarihli mazbata ile 28.10.1965 tarihli özgeçmiş. 

YAYIN KURULU

HACIPAŞAOĞLU, AHMET SERVET 
Kayseri Milletvekili, şair (Kayseri/Bün-
yan, 15 Mart 1918 – 2005). Bünyan İlko-
kulu (1930) ve Kayseri Ortaokulu’nu bi-
tirdikten sonra Sivas Öğretmen Okulu’na 
girdi. 1936’da mezun olduktan sonra, er-
tesi yıl Bitlis Merkez İlkokulu öğretmenli-
ğine atandı. Fakat Ankara Gazi Eğitim 
Enstitüsü Edebiyat Bölümüne kayıt yap-
tırmak amacıyla görevinden ayrıldı 
(1938) ve 1940’ta buradan da mezun ol-
du. Düzce Ortaokulu Türkçe öğretmenli-
ğine atandı. Bu arada silahaltına alınarak 
Muğla’da askerlik yaptı ve sonrasında 
öğretmenliğe döndü. İkinci kez askerliğe 
çağrıldı ve üsteğmen rütbesiyle terhis e-
dildi. Kayseri Lisesi, Nevşehir, Develi ve 
Bünyan ortaokullarında çalıştı (1944-
1949). Elazığ Millî Eğitim Müdürlüğüne 
getirildi (1951). Ertesi yıl buradan Sivas 
Öğretmen Okulu Türkçe öğretmenliğine 
ve müdürlüğüne gönderildi. Daha sonra 
memuriyetten ayrılarak 1954 yılında siya-
sete atıldı ve Bünyan Demokrat Parti İlçe 
Başkanlığına seçildi. DP saflarında X. 
Dönem (1954-1957) seçimlerine katıldı 
ve Kayseri milletvekili seçildi (1954). Bu 
dönem mecliste Milli Eğitim Komisyo-
nu’nda çalıştı. XI. Dönem’de (1957-1960) 
de aynı partiden milletvekili seçildi. 27 
Mayıs Darbesi sonrasında Anayasa’yı 
çiğnemekle suçlanarak yargılandı ve 
1961’de beraat etti. Parlamento sonrası, 
Ulaştırma Bakanlığı Müşavirliği ve Yük-
sek Denizcilik Okulu Müdürlüğüne atan-

dı (1962). Dört yıl burada idarecilik yap-
tıktan sonra 1966’da kendi isteğiyle e-
mekliye ayrıldı. 1971’de ticarete atıldı ve 
halıcılıkla uğraştı. Nas Halıcılık AŞ, 
BÜNSA AŞ ve NETBANK’ı kurdu. Daha 
sonra yeniden siyasete atıldı ve XVIII. 
Dönem’de (1987-1991) Anavatan 
Partisi’nden üçüncü kez Kayseri millet-
vekili seçildi. 1990-1991 arasında DYP 
saflarında siyaset yaptı ve sonrasında si-
yaseti bıraktı.
Eseri: Politika (2 cilt, Hatırat, 2000?).

Kaynakça: Öztürk, T PT (1954-1957), s. 533-
534; TEKAA; Işık, C V, s. 1643.

YAYIN KURULU

 
HACIPAŞAOĞLU, ŞABAN

Yazar, eğitimci (Kayseri/Bünyan, 1945-). 
İlk ve ortaokulu Bünyan’da okudu. 
1963’te Kayseri Lisesi’ni bitirdi. 1967’de 
Kayseri Kız Öğretmen Okulu’ndan fark 
dersleri vererek mezun oldu. Mezun ol-
duktan sonra Kayseri’nin çeşitli ilçelerin-
de öğretmenlik yaptı ve  Bünyan’da öğ-
retmenliğe devam etti. Daha sonrasında 
ise Bünyan Halk Eğitim Müdürü oldu. 
Bu görevde 18 sene kaldıktan sonra 
1987’de emekli oldu. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
Eserleri:  Her Yönüyle Bünyan (1993);  
Her Yönüyle Bünyan 2 (2010).

YAYIN KURULU

HACISAKİ MAHALLESİ
Hacısaki Mahallesi’yle ilgili ilk kayıt, 1834 
tarihli temettuât defterinde yer almakta-
dır. Defterdeki bilgilere göre, Hacı Saki 
cemaatinin Hasbek Mahallesi’nde ika-
met ettiği ve bu tarihte 25 hane nüfusu 
bulunduğu belirtilmektedir. 1872 tarihli 
nüfus kaydında ise mahallenin ismi, Has-
bek Hacı Saka Mahallesi olarak geçmek-
te ve burada 25 hane nüfus ikamet et-
mekteydi. Mahallede Hacısaka ve Bahçe 
Sokağı isminde iki tane de sokak bulun-
maktaydı. Günümüzde bu isimde bir 
mahalle vardır. 

Kaynakça: Kayseri Temettuât Defteri 
(1250/1834 Tarihli), (hzl. İsmet Demir), Kayse-
ri 1998, s. 133; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 107; 
Çayırdağ, KTA, s. 370-378.

MEHMET İNBAŞI

Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu  

Şaban  Hacıpaşaoğlu  
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HACIVELED MAHALLESİ
Hacıveled Mahallesi’yle ilgili ilk kayıt, 
1834 tarihli temettuât defterinde yer al-
maktadır. Bu tarihte Hacı Veled Mahalle-
si Cemaati adı altında kaydedilen mahal-
lede 91 hane nüfus ikamet etmekteydi. 
1872 tarihli nüfus defterine göre, mahal-
lenin Yazı Çıkmazı, Talas Caddesi, Yazı 
Caddesi, Hacı Veled, Hacıhimmet, Bay-
raktar, Mükremin Çıkmazı, Kuyu Sokağı 
adlarında 8 sokağı bulunmakta ve burada 
112 hane nüfus ikamet etmekteydi. Günü-
müzde bu isimde bir mahalle bulunma-
maktadır.

Kaynakça: Kayseri Temettuât Defteri 
(1250/1834 Tarihli), (hzl. İsmet Demir), Kayse-
ri 1998, s. 369-375; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 
173; Çayırdağ, KTA, s. 370-378.

MEHMET İNBAŞI

HACİP ÇAVLI KÜMBETİ
Kayseri merkezde Sahabiye Mahallesi’-
nde bulunan kümbet, 2006 yılı öncesin-
de sadece üç duvardan ibaretken, yapılan 
restorasyon çalışması sonucunda asli hü-
viyetine kavuşturulmuştur. İnşa tarihinin 
belirtilmediği üç satırlık küfeki taşından 
yapılmış kitabede aşağıdaki ibare yer al-
maktadır:

Haza Meşhedil merhum, Hacib Çavlı 
bin Abdülmelik Gazi
Kitabedeki bu bilgiden anlaşıldığına göre 
yapının, Abdülmelik Gazi’nin oğlu Hacib 
Çavlı için yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 
Kümbet, Kayseri’deki erken tarihli ben-
zerlerinden hareketle, XII. yüzyıl sonu, 
XIII. yüzyıl başlarına tarihlendirilmekte-
dir.
Yapıda inşa malzemesi olarak moloz taş 
ve düzgün kesme taş kullanılmıştır. Yapı 
plan olarak, sekizgen bir kaide üzerinde 
yükselen sekizgen bir gövdeye sahiptir. 
Yapının üst örtüsünü ise, içten kubbe, 
dıştan piramidal külah örtmektedir. 
Yapıya geçiş, kümbetin kuzeyinde yer a-
lan ve üzerinde yuvarlak kemerli bir niş 
bulunan, dikdörtgen biçimli kapıdan sağ-
lanır. Giriş kapısı ile aynı eksen üzerinde, 
güney duvarının ortasında, yarım daire 
planlı, sivri kemerli kesme taştan yapıl-
mış sade mihrap yer almaktadır. Kümbe-
tin iç kısmı; doğu ve batıda birer, güney-

batı ve güneydoğuda birer olmak üzere 
toplam dört pencere tarafından aydınla-
tılmaktadır. Dış kısımda ikiz kemerli bir 
düzenleme gösteren pencereler, içerde 
sivri kemerli dikdörtgen bir form arz 
eder. Yapının cenazelik katına da, kuzey-
de yer alan dikdörtgen formlu kapıdan 
girilir. Sekizgen bir plan arz eden cenaze-
lik kısmının üst örtüsü tonoz ile kapatıl-
mıştır. Yapıda süsleme unsuru olarak 
külah altındaki saçak üzerinde yer alan 
yazı dışında başka bir öğe bulunmamak-
tadır. Batı duvarının saçağında yer alan 
yazı bordüründe, Ayet-el Kürsi’nin bir 
bölümü yazılıdır:

Bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia 
kürsiyyühüs semâvâti vel ard. Velâ 
yeûdühü hıfzuhumâ ve  

Anlamı: Onun ilminden, ancak kendisi-
nin dilediği kadarından başka bir şey 
kavrayamazlar. O’nun kürsüsü gökleri ve 
yeri kaplamıştır. Onları korumak kendi-
sine ağır gelmez.

Hacip Çavlı Kümbeti planı ve 
kesiti (çizim: Ö. Barut)

Hacip Çavlı Kümbeti (R. Aydın)

Hacip Çavlı Kümbeti kitabesi (R. Aydın)
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Kaynakça: Özbek, Arslan, KTKVE, s. 396-
397; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Selçuklu ve 
Beylikler Dönemine Ait Bazı Kitabe ve Mezar-
taşları”, Tarih Dergisi, S 34, İstanbul 1984, s. 
495-532; Alev Çakmakoğlu Kuru, Kayseri Mi-
marisi, Ankara 1999, s. 122-125; Orhan Cezmi 
Tuncer, Anadolu Kümbetleri, C III, Ankara 
1992, s. 12.

REMZİ AYDIN

HADDÂDÎ bk. ALİ EFENDİ EL-KAYSERÎ
 

HÂDİ 
Halk şairi (Kayseri, 1884 – Kayseri, 22 
Ekim 1947).  Kurşunlu (Yalman) Mahal-
lesi’nde  doğdu. Büyük babası Arapgirzâ-
de Hoca Mesud Efendi, babası da Tahir 
Efendi’dir. Babası, “Yeni Daire” namıyla 
anılan medresede müderris idi. 
Hâdi, 1896-1899 yılları arasında Ahmed 
Paşa Mekteb-i İbtidaisi’nde okumaya 
başladı. Babasının müderris olduğu med-
resede ise üç sene okudu. Kayseri’de açı-
lan Darülmuallim Mektebi’ne girdi. Da-
ha sonra muallimlik imtihanına girip 
“muallimievvel” belgesini aldı.  Efkere* 
nahiyesi başmuallimliğine tayin edildi. 
Sonra merkeze alınarak burada beş sene 
öğretmenlik yaptı. Daha sonra polisliğe 
geçiş yaparak Kayseri’de göreve başladı. 
Dört sene polislik yaptı. 1916 senesinde 
polis teşkilatından da ayrılarak cehri, ya-
pağı ve deri ticaretine başladı. Soyadı 
kanunu ile birlikte “Sarpyalçın” soyadını 
aldı. Genç yaşında vefat eden oğlunun 
üzüntüsü ile hastalanıp Kayseri’de vefat 
etti.  
Hâdi’nin şiirine bir örnek:

Anlamadım aslını
Açma hayat faslını
Görmedim şey kaybeden
Yaratılan neslini

Bir teselsül gidiyor
O, ona devrediyor
Giden hapı yutuyor
Göster onun kisbini.
                          
Görmedim hiç iktidar
Âbidde pes dikkat var
Ne emrederse Settâr
Duyar kıran nesini.

Fark-ı gaflet yakaza
Vermemiş başka bize
Olma Hâdi geveze
Gör hakkıyın gasbını  

Kaynakça: Güven, Kayseri’de Mecmualar, s. 
194-195; Erkan Kâmil, Kayseri Şairleri, s. 74; 
Fahri Bilge, Defter (Yazma); Erciyes Dergisi, 
Yıl: 4, S 44-45, s. 28-29; Kayseri Nüfus Müdür-
lüğü Arşivi. 

RASİM DENİZ

HAFIZ AĞAZADE HACI DERVİŞ EFENDİ 
bk. ERİKÇİZADE HACI DERVİŞ EFENDİ

HAFIZ HAMDİ 
Şair. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
1905-1907 yıllarında Adana’da bulundu-
ğu ve burada bulunduğu yıllarda bir gaze-
tede aruz vezniyle yazmış olduğu bir  şii-
rinin yayımlandığı bilinmektedir. Şairliği 
yanında hafızlığı da olan Hamdi, Kayse-
ri’de “Hafız Hamdi” olarak bilinir. Şair, 
şiirlerinde kendi ismini kullanarak mah-
las almamıştır. 
XIX. yüzyılda yazılmış mahalli cönkler ve 
şiir mecmualarında Hamdi’ye ait dört 
koşma ile iki destanı vardır. Bu destanlar-
dan biri Elif-Bâ Destanı’dır.  

Elif-Bâ Destanı’ndan bir bend:
Temâşâ.
Be bize bir gün tenezzül eyleyip gelsen 

ne var
Te tamam oldu cefalar düşmanım şaz 

eyle
Se sevaptır âşıkına merhamet kılsan 

ne var.                        

Kaynakça: Rasim Deniz, Özel Kütüphanesi, 
Mecmua-ı Eş’âr, 27.v. 14a, v.16b; Rasim Deniz, 
Özel Kütüphanesi, Cönk, 7. v.

RASİM DENİZ

HAFIZ HÜSEYİN HİLMİ EFENDİ
Kadı (Kayseri/İncesu, 1863 – ?). Babası 
Sofu Mehmet Ağa’dır. Kayseri Medrese-
si’nde öğrenim gördü. İstanbul’da Baye-
zit Dersiamlarından Kayserili İbrahim 
Hakkı Efendi’den icazet aldı. Mekteb-i 
Nüvvab’tan dördüncü sınıf naiplik diplo-
ması aldı (13 Ekim 1904). Karaman (8 
Mart 1905-14 Şubat 1907), Kayalar (14 
Mayıs 1907-11 Mayıs 1909 / 12 Aralık 
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1909-23 Nisan 1911), Dursunbey (10 Ha-
ziran 1909-7 Ağustos 1909) ve Avrethi-
sar (Selanik)’da naiplik görevinde bulun-
du. Avanos ve Mihalıççık Kazası Kadılığı 
(21 Aralık 1915) yaptı. 

Kaynakça: Albayrak, SDOU, C II, s. 115. 
 YAYIN KURULU

HAFIZ MAHMUT bk. KUŞÇULU, 
MAHMUT

HAFIZ MEHMED ENVER EFENDİ bk. 
ENVER

HAKIRDAKLI CAMİİ
Hakırdaklı Camii şehrin güneyinde, Sey-
yid Burhâneddin Kabristanı’nın batısın-
da ve Han Camii’nin de güneyinde yer 
almaktadır. 1990 yılında Talas Caddesi’-
nin yeniden düzenlenmesi sırasında Ha-
kırdaklı Camii’nin ana binası tamamen 
yıkılmış ve bir tek batı duvarı kalmıştır. 
Cami, orijinal haliyle tespit edilememiş-
tir. Rivayete göre zaviye olduğu belirtilen 
yapı; “ Seyyid Burhâneddin Muhakkiki 
Tirmîzî*’nin mescidi ve çilehanesidir.”
Dikdörtgen şeklinde bir planı olan cami-
nin duvarları moloz taştan yapılmış ve 
derzleri sıvanmış olup, köşelerinde ise 
düzgün kesme taş kullanılmıştır. Eski fo-
toğrafından anlaşıldığına göre; batı cep-
hesinde iki, güney ve doğu cephelerinde 
birer penceresi bulunmaktadır. Pencere-
ler geçme demirli, taş söveli ve basık ke-
merli taş lentoludur. Doğu cephesinde 
sağ köşede, basık kemerli giriş kapısı 
vardır ve duvarın orta yerinde, dışarıya 
açılan bir kapıdan geçilerek, yukarıda 

bulunan ahşap merdivenlerle damdaki 
minber-minareye çıkılmaktadır. Bu mi-
nare ve merdiven, basit bir biçimde ah-
şaptan yapılmıştır. Hakırdaklı Camii’nin 
batısında, tek tonozla örtülü küçük bir 
mekân bulunmaktadır. Anlaşıldığı kada-
rıyla, buraya caminin içinden geçilmek-
tedir.
Caminin eski durumu hakkında bilgi ve 
belge bulunmamaktadır. Fakat kuzey-
güney doğrultusunda uzanan çilehane-
nin onarım geçirdiği anlaşılmaktadır. 
Geçmişte, caminin güneydoğu tarafların-
da, merkezi planlı, kubbeli, betonarme 
bir cami yapılmıştır. Süs unsuru bulun-
mayan yapı, kesme ve moloz taşlardan 
basit, tonoz örtülü olarak inşa edilmiştir. 
Kitabesi olmayan yapı sonraki dönem-
lerde yeniden yapılmıştır.

Kaynakça: Özkeçeci, Cami ve Mescidler, s. 
86.

CELİL ARSLAN

HAKKI PAŞA (İSMAİL)
Kayseri mutasarrıfı (Alaiye, 1853 – ?). 
Sıbyan ve Rüştiye mekteplerinde okudu. 
Mülkiye’yi bitirdi. 1874’te Aydın Vilayeti 
Teryande Nahiyesi Müdürlüğüne atandı. 
1877’de Karatekeli Aşireti müdürü oldu. 
1880-1894 yılları arasında Tirebolu, Sa-
lihli, Kula, Akhisar, Bayındır, Bergama, 
Ödemiş ve Nazilli Kaymakamlığı yaptı. 
2. Rütbeden Mecidî Nişanı verildi (1890). Hakırdaklı Camii (C. Arslan)

Hakırdaklı Camii’nde Seyyid Burhâneddin’in 
çilehane girişi (C. Arslan)
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1896’da 4. Rütbeden Osmanî Nişanı aldı. 
Aynı yıl Asir Mutasarrıflığına atandı. 
1900 yılında Muş mutasarrıfı oldu. 
1902’de Muş’ta rahatsızlanması üzerine 
görevinden azledildi. Ertesi yıl Kayseri 
mutasarrıfı oldu. 1904’te kendisine Ru-
meli Beylerbeyliği unvanı verildi. Preveze 
ve Bolu Mutasarrıflığına atandı (1907). 
Aynı yıl 2. Rütbeden Osmanî Nişanı ve-
rildi. 1908’de Yozgat Mutasarrıfı olarak 
görevlendirildi. Aynı yıl 1. Rütbeden 
Mecidî Nişanı ile ödüllendirildi. 1909’da 
emekli edildi.  

Kaynakça: Pakalın, SOZ, C VII, s. 135-136.
YAYIN KURULU 

HAKSES, ALİ RIZA
Diyanet İşleri Başkanı  (Samsun/Saraycık 
Köyü, 1892 – İstanbul, 5 Kasım 1983). 
Doğum yeri, bazı kaynaklarda ve belgede 
“Kayseri” olarak gösterilse de, özgeçmiş 
bilgilerini kendisinin hazırladığı, mühür 
ve imzası olan belgede, doğum yeri ola-
rak “Samsun” diye beyanda bulunmuş-
tur. Ancak aynı arşivdeki bir maaş nakil 
ilmühaberinde doğum yeri Kayseri ola-
rak geçmektedir. Dosyasının tetkikinden 
anlaşıldığı kadarıyla ikinci belge, daha 
evvel yapılan Osmanlıca yazışmalarda 
evrakları arasında tercümeihâl (özgeç-
miş) belgesinin bulunmadığından bahis-
le; Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eği-
tim Bakanlığı ve Diyanet işleri Başkanlığı 
arasında yapılmış yazışmalar sonucu dü-
zenlenmiştir. Dolayısıyla bu belge, do-
ğum yeri hakkında son kararı vermek 
için yeterli değildir. Kendi imzasıyla tas-
dik ettiği ve Osmanlıca olarak tanzim e-
dilen nüfus cüzdan suretinin yeni harfle-
re Üsküdar Nüfus Müdürlüğünce çevri-
lerek verilen örneğinde de, doğum yeri-
nin “Samsun” olduğu belirtilmiştir. İstan-
bul’da yetişip eğitim aldığı, ilk resmî gö-
revine burada başladığı ve bu şehirde öl-
düğü bilinmektedir.
Hafızlığını Üsküdar’da tamamladı. Vanlı 
Hafız Zekeriya Efendi’nin derslerine katı-
larak Kur’an ilimlerini öğrendi ve icazet 
(diploma) aldı. Peşinden Dârü’l-Hilâ-
feti’l-Âliyye Medresesi’nin Âli kısmını ta-
mamladı; ruûs imtihanını kazanarak 

Medresetü’l Mütehassisin’in fıkıh ve usu-
lü şubesini bitirdi. Böylece profesörlüğe 
de hak kazanmış oldu.
İlk memuriyeti kütüphanecilik olup, 1921 
yılında bu memuriyete Üsküdar Selim 
Ağa Kütüphanesi’nde başladı. 1936 yılı-
na kadar da burada görev yaptı. Aynı yıl-
larda bu kütüphanede çalışan Kayserili 
A. Remzi (Dede) Akyürek* ile mesai arka-
daşı oldu. 
1936 yılında Kadıköy müftüsü oldu. 
1938-48 yılları arasında Muğla Müftülü-
ğü; 1948-51 yılları arasında Ege Bölgesi 
Gezici Vaizliği yaptı. Bu yıllarda eserleri-
ni de yazdı. 1951-54 yılları arasında Fatih 
müftüsü olarak çalıştı ve buradan 62 ya-
şında emekli oldu.
Emekliliğinden uzun bir zaman sonra, 
15.02.1966 tarihinde Diyanet İşleri Baş-
kanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeli-
ğine seçildi. 25.10.1966 tarihinde ise Di-
yanet İşleri Başkanlığına atandı. Kocate-
pe Camii’nin temeli 30 Ekim 1967 tari-
hinde kendisi tarafından atıldı. Diyanet 
İşleri Başkanlığındaki görev süresi kısa 
sürdü ve 15 Ocak 1968 yılında başkanlık-
tan ayrıldı.
Hayatının sonuna kadar vaaz ve irşada 
devam etti. 91 yıllık uzun bir ömür sonra-
sında, 1983 yılında İstanbul’da vefat etti 
ve Karacaahmet Mezarlığına gömüldü.
Hayatı boyunca edindiği kitapları, Mar-
mara Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi 
Kütüphanesi’ne bağışlandı ve adına açı-
lan bölümde okuyucunun istifadesine 
sunuldu. Çeşitli gazete ve dergilerde ya-
yınlanan yazıları yanında, yazdığı eserle-
rinden bazıları sonradan basıldı.
Eserleri: Muğla-Menteşe Büyükleri 
(1941);  Sandıklı’ya Bir Ziyaret (1945).

Kaynakça: DİB Arşivi (Ali Rıza Hakses Dosya-
sı); DİA, C XV, s. 210, http://www.muglamuftu-
lugu.gov.tr/muftuler/ara.asp?id=23 http://www.
sandikli03.com/2007/09/ali-rza-hakses-
sandkl-tarihi.html

MUSTAFA IŞIK,  FEVZİ ERARSLAN

HAKSEVER, AHMET CAHİD
Öğretim üyesi, ilahiyatçı (Kayseri, 1973-). 
İlk ve lise öğrenimini Kayseri’de tamam-
ladıktan sonra 1997’de Ankara Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesine girdi ve buradan 

Ali Rıza Hakses      

Ahmet Cahid Haksever
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mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Tarihi Bölü-
münde yüksek lisans yaptı (1999). Gazi 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesine araştır-
ma görevlisi olarak atandı (2000). Aynı 
bölümde doktora yaptı (2005). Hitit 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf 
Anabilim Dalında doçent oldu (2010). 
Eserleri: Ahmet Remzi Akyürek: Haya-
tı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı (1999); 
Son Dönem Osmanlı Mevlevîlerinden 
Ahmet Remzi Akyürek (2002); Modern-
leşme Sürecinde Mevlevîler ve Jön 
Türkler (2009); Ya’kûb-i Çerhî: Haya-
tı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı 
(2009); Ney-Nâme (Yakub-i Çerhî’den 
çeviri, 2009).

YUSUF TURAN GÜNAYDIN

HALA bk. YEDEKÇİOĞLU, KÂZIM
 
HALACOĞLU MAHALLESİ

Günümüzde bu isimde bir mahalle mev-
cut değildir. Halacoğlu Mahallesi, Hunat 
Camii’ne* yakın bir yerde idi. Mahalle ilk 
olarak 1834 tarihli temettuât kayıtlarında 
“Cemaat-i Hallaczâde tabi‘ Mahalle-i 
Cami‘i Hunat” şeklinde geçmektedir. Bu 
kayıttan, Hunat Mahallesi bünyesinde 
Hallaczâde adlı bir cemaat grubunun ol-
duğu anlaşılmaktadır. Bu tarihte mahalle 
59 hane nüfustan meydana gelmekteydi. 
1872 tarihli kayda göre, müstakil mahalle 
haline getirilen ve Halacoğlu Mahallesi 
adı verilen mahallede, 65 hane meskûn 
olup Akkaşzâde, Telgrafhane, Sivas So-
kağı adı altında üç tane de sokak bulun-
maktaydı.

Kaynakça: Kayseri Temettuât Defteri 
(1250/1834 Tarihli), (hzl. İsmet Demir), Kayse-
ri 1998, s. 44-46; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 173; 
Çayırdağ, KTA, s. 370-378.

MEHMET İNBAŞI

HALAÇOĞLU, YUSUF
Kayseri Milletvekili, öğretim üyesi, tarihçi 
(Adana/Kozan, 10 Mayıs 1949-) Liseyi 
1967’de bitirdi. İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 
1971’de mezun oldu. 1974 yılında aynı 
üniversitede Yeniçağ Tarihi Kürsüsü’nde 
asistan, 1978 yılında “XVIII. Yüzyılda 

Osmanlı İmparatorluğu’nda İskân Siya-
seti” konulu doktora tezi ile doktor oldu. 
1982’de yardımcı doçent, 1983’te doçent, 
1989’da profesör oldu. Türk Tarih Kuru-
mu asıl üyesi seçildi. 1989 yılında Başba-
kanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığına, daha 
sonra da Genel Müdür Yardımcılığına 
atandı (1990-1992). Marmara Üniversi-
tesindeki görevine döndü. 1992’de rektör 
yardımcısı oldu (1992). Bu görevdeyken 
21 Eylül 1993’te Türk Tarih Kurumu Baş-
kanlığına getirildi. Bu görevinden Tem-
muz 2008’de ayrıldı. 28 Ocak 2011 tari-
hinde MHP’ye katıldı. Aynı yıl XXIV. 
Dönem (2011-) MHP Kayseri milletvekili 
oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Rusya Tabiî Bilimler Akademisi üyesi; 
Uluslararası Türk Dünyası Akademisi, 
CIEPO, Beynelmilel Gündoğar Halkları-
nın Medeni Mirasını Araştırma Devlet 
Enstitüsü, Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü Yönetim Kurulları üyesi; Ahi-
lik Araştırma Vakfı Danışma Kurulu Baş-
kanı ve Osmanlı Araştırmaları Merkezi 
Danışma Kurulu üyesidir. 
Eserleri: Ahmed Cevdet Paşa, Ma‘rûzât, 
(1980);  Başlangıçtan 1774’e Kadar 
Osmanlı Tarihi, Anadolu Uygarlıkları 
Ansiklopedisi (bir heyetle beraber), 
(1982);  XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun İskân Siyâseti ve Aşiret-
lerin Yerleştirilmesi, (1988); Osmanlı 
Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı, (1991); 
90 Numaralı Mühimme Defteri, (1994) 
(bir heyetle beraber); Türk Tarihinde 
Ermeniler, (2001), (A. Süslü, F. Kırzıoğ-
lu, R. Yinanç ile beraber); Ermeni Tehci-
ri ve Gerçekler, (2001);  Facts On The 
Relocation of Armenians. 1914-1918, 
(2002); Osmanlılarda Ulaşım ve Ha-
berleşme (Menziller), (2002); Ermeni-
ler: Sürgün ve Göç, (2005), (Hikmet 
Özdemir, Kemal Çiçek, Ömer Turan ve 
Ramazan Çalık’la beraber); Die Armeni-
erfrage, (2006); Sürgünden Soykırıma: 
Ermeni İddiaları, (2006); Tarih Gele-
cektir, (2007); The Story of 1915: What 
Happened to the Ottoman Armenians?, 
(2008); Anadolu’da Aşiretler, Cemaat-
ler, Oymaklar (1453-1650), (2009).Yusuf Halaçoğlu
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Kaynakça: www.anadoluasiretleri.com;  http://
www.ttk.org.tr; http://www.tbmm.gov.tr/deve-
lop/owa/milletvekillerimiz

YAYIN KURULU

HALICILIK 
Tanım, Tarihçe
Çözgü (veya arış) iplikleri üstüne ayrı bir 
desen ipliği ile değişik şekillerde düğüm 
atılarak, aralarından birkaç sıra atkı (veya 
argaç) ipliği geçirilip sıkıştırılarak aynı 
yükseklikte veya yer yer farklı yükseklik-
lerde, kabartmalı olarak kesilmiş, havlı 
yüzlü olan dokumalara “halı” denir. “Ha-
lı” kelimesinin kökü, “kalı”, kalmak mas-
tarından gelmekte olup, çeyiz uzun
zaman kalıcı bir şey olduğundan zaman-
la “kalı” sözü doğrudan doğruya “çeyiz” 
yerine kullanılır olmuştur. Çeyiz ve geli-
ne verilen “mihir” anlamındadır . Daima 
Türklerin yaşadığı ülkelerde ortaya çıkan 
halının tarihi Türklerin tarihine bağlı ol-
duğu gerçeğinden hareket edersek, Bü-
yük Selçuklu Sultanlığı devrinde kurulan 
devletlerle, bunun tekniğini önce İslam 
âlemine, sonra bütün dünyaya tanıtan da 
yine Türkler olmuştur. 
Halı sanatının tarihsel gelişimi, dünyanın 
ilk bilinen halısı olan “Pazırık Halısı” ile 
başlar. Altaylar’da 5. Pazırık kurganında 
buzullar içinden çıkarılan en eski halı, 
Asya Hunları bölgesinden gelmektedir. 5. 
kurganda bulunan bu halı inanılmaz in-
celiği, yüksek kalitesi, motiflerinin zen-
ginliği ve özellikleri ile dikkati çeker. Bu-
zul haline gelmiş bir kurgan odasında 
mumyalanmış ölü at, dört tekerlekli ara-
ba ve diğer ev eşyaları arasında bulunan 
bu halı, ilk defa 1953’te yayınlanarak çok 
büyük ilgi uyandırmış ve daha sonra da 
etraflıca tanıtılmıştır. Halı 1,89x2 m’dir.  
Süvari figürlerinden ilk geniş bordür, ge-
yik figürlerinden ikinci geniş bordür, gri-
fonlardan bir iç ve bir dış olmak üzere iki 
dar bordür, zeminde 24 kare halinde 
haçvari çiçeklerden oluşan, kırmızı ze-
min üzerine beyaz, sarı ve mavi renklerin 
hâkim olduğu dama tahtasına benzer bir 
yapı göstermektedir. Rudenko (halıyı bu-
lan kişi), halıyı MÖ V. yüzyıla tarihlendir-
miştir.
Birkaç istisnayı bir kenara bırakacak o-

lursak İslam memleketlerinde düğümlü 
halıların ilk ortaya çıkışı XI. yüzyıla rast-
lar. Bu devir, İslam memleketlerinde 
Türk Selçukluların hâkim oldukları de-
virdir. Düğümlü halıların İslam medeni-
yetine Selçuklular tarafından sokulduğu-
nu göstermektedir. Elimizde bulunan en 
eski düğümlü halıların tam olarak bir 
Selçuklu baş şehri olan Konya’nın Alaad-
din Camii’nde bulunmuş olması da bu 
iddianın ispatıdır. 1905’te Alaaddin 
Camii’nde yapılış tarihi XIII. yüzyıl ile 
tarihlenen Anadolu Selçuklularından 
kalma çok yıpranmış üç bütün halı ile 
parçalanmış halde beş halı keşfedilmiştir. 
Bunlar şimdi binden fazla kıymetli halı 
ile dünyanın en zengin koleksiyonuna 
sahip İstanbul Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi’nde bulunmaktadır. O halde dü-
ğümlü halıların tarihi sıkı sıkıya Türklere 
bağlıdır. Bununla beraber Büyük Selçuk-
lulardan halı kalmamıştır. Anadolu Sel-
çuklarından kalan Konya halıları ise XX. 
yüzyıla kadar gelişen halı sanatının teme-
lini oluşturmuştur. Türk Halı Sanatı ara-
lıksız yedi asır boyunca daima yeni tiple-
rin yaratıldığı parlak bir gelişme gösterdi. 

Pazırık Halısı
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Kayseri Yöresi Halıcılığı 
Kayseri’de dokuma sanatının tarihçesi 
MÖ 2000 yıllarında Hititlilere* kadar u-
zanmaktadır. Anadolu’da dokunan halı-
lar,  XVII. yüzyıldan sonra bölgesel özel-
likler kazanmıştır. Selçuklular tarafından 
doğudan getirilen el halıcılığı, Kayseri’de 
daha da geliştirilerek kendine özgü bir 
motif stili kazanmış ve gelişimini sürdür-
müştür. XVIII-XIX. yüzyıllara gelindiğin-
de halı dokumacılığının ön planda olduğu, 
eldeki kayıtlardan anlaşılmaktadır. Ancak 

bu dönemde dokumacılık, ev veya sanayi 
olarak adlandırılan biçimde yapıldı. XIX. 
yüzyıl sonlarında Kayseri genelinde 3.500 
halı tezgâhı bulunmakta olup, 40 binden 
fazla tezgâhta da 480 bin metrekare halı 
dokunmaktadır ve dokunan bu halıların 
%90’ı ihraç edilmektedir. 
1967 yılından itibaren halı dokumacılığı 
makineleşerek halı fabrikaları gelişmiştir. 
İplik veya dokumayı birlikte gerçekleşti-
ren tesislerin yanında yalnızca iplik veya 
dokuma üreten kuruluşlar da bulunmak-
tadır. Ülkedeki ekonomik sıkıntılar iç 
pazarda makine halısına ilgiyi arttırırken, 
dokuma halısı dış pazara açılmak duru-
munda kaldı ve bu yolla da ülkeye önem-
li bir döviz kaynağı sağlamıştır. Bu kay-
nakta en iyi şekilde faydalanan illerden 
biri de Kayseri olmuştur. 1972 yılında el 
sanatları arasında oldukça ileri seviyede 
olan halıcılık; 20 bin tezgâhta, 60 bine 
yakın işçi çalışarak 170 bin metre kare 
halı dokunmuştur.  1985 yılında Kayseri’-
deki ihraç ürünleri listesinin ilk sıraların-
da halı yer almıştır.
Kayseri’de birçok ailenin temel geçim 
kaynağı olan halıcılık, giderek şahsi ima-
lattan toplu imalata yönelmeye başlamış-
tır. Bu konuda çeşitli kooperatifler kurul-
du. Bunların yanında şirketleşen bazı ki-
şiler, özel teşebbüsün halıcılıktaki payını 
daha da artırmaya başlamıştır.
Kayseri yöresinde halı dokumaları konu-
sunda ilk akla gelen halılar: Yahyalı halı-
ları, İpek halıları, Floş halıları, Bünyan 
halılarıdır. Yurt içinde ve yurt dışında ün 
yapmış bu halıların dışında; Hacılar* ilçe-
sinde, Kıranardı* kasabasında ve son yıl-
larda Tomarza* ilçesinde ticari amaca 
yönelik halılar dokunmaktadır. Bu halıla-
rın yanında Develi* ilçesine bağlı Zile 
kasabasında da halı dokunmuş olsa da 
bu yöre halıları fazla bilinmemektedir.
Kayseri’de duvara asmak için genellikle 
halı dokunmaz. Duvarlara, halı yerine 
düz dokumalar ya da Suriye’den getirilen 
kadife görünümlü bir tür kumaş asılır.
Halıların ebatları: Taban-Kelle 700’lük 
2x3 m, Duvar halısı 120x180 cm, Yastık 
halısı 60x90 cm, Heybe 40x(45+48+45) 
cm ölçülerindedir.

Kayseri Millî Halı Şirketi imalathanesi XX. 
yüzyıl başı (İ. Kara Arşivi)

Çanakkale Savaşı’nda şehit düşen askerlere yardım etmek gayesi ile 
1915-1916 yıllarında Kayseri’de dokunan Osmanlı kâğıt parası şeklinde  halı- 
alt tarafında “Evlad-ı Şehid vergüsü” yazmaktadır. 
(V. Durusu halı koleksiyonu –Tuzcu, Talas)
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Yahyalı Halıları  
Yöre; şelaleleri, elmaları, halıları ve kilim-
leri ile ünlüdür. Yurt içi ve yurt dışında 
kendi ünlerini yapan Yahyalı* halıları, ge-
leneksel özelliklere sahip yöresel doku-
malardandır. Yahyalı halılarının temel 
hammaddesi yündür. Yörede yetişen ko-
yunlar “kırklık” adı verilen makasla kırkı-
lır. Kirli yün önce silkelenir, böylece lifle-
rin arasındaki pisliklerinin dökülmesi 
sağlanır. Sonrasında ise yıkama işlemi ya-
pılır. Yıkama işlemine yapağı yünlerin su-
ya tamamen bastırılmasıyla başlanır. Bü-
tün liflerin arasına suyun girmesi sağlanır. 
Daha sonra yün, suyun içerisinden alına-
rak ağaç tokuçlarla vurularak yünün kirle-
ri akıtılır. Yıkanan yün, iplere serilerek 
veya düz bir zeminde kurutulur. Kuruyan 
yünler çubuklarla çırpılarak liflerin arasın-
daki pıtrak gibi, yıkama ile arınmayan 
maddeler çıkartılır. Tamamen temizlenen 
yün, isteğe bağlı olarak ya tarama makine-
sinde taranıp fitil haline getirilir ya da elde 
burma yapılarak eğrilir. Eğirme işlemi, 
kirman (kirmen) veya çıkrık ile yapılır. 
Kirman (kirmen) her ağaçtan yapılabilir. 
Çıkrıklar eskiden olduğu gibi elde yapıl-
maz; daha pratik olmasından dolayı bisik-
let jantları kullanılarak yapılır. Eğirme iş-
lemiyle iplik elde edilir. İki iplik bir araya 
getirilip (koşlanarak, eşleme yapılarak) iki 
kat halinde büküm verilir. 
İplerin Boyanması: İplikler çile (gelep) 
haline getirilerek bakır kazanlarda boya-
nır. Boyama işlemi birkaç gün içinde ya-
pılır. Genellikle renkler arka arkaya bo-
yanır. Bazı renkler için ipin şaplanmış 
olması gerektiğinden, öncelikle ipler şap-
la kaynatılarak boyamaya hazırlanır. Yö-
rede şaplamaya “mordanlama’’ veya 
“seğleme” denir. Yünün boya alma özel-
liğini arttırmak için mordanlama (seğle-
me) yapılır. Boyama; genellikle doğal 
boyama yöntemi ile yöre halkı tarafından 
çevrelerinde bulunan bitkiler ve çamurla 
yapılır. Cehri, bağ yaprağı, narpuz otu 
(yabani nane), bataklık çamuru, ceviz 
meyvesi kabuğu, soğan kabuğu, nar ka-
buğu, ceviz ağacı kabuğu vb. boyamada 
kullanılır.
Renk özellikleri: Kırmızı; Kırmızı renk 

yörede iki şekilde elde edilir. Birincisi; 
kök boya bitkisi bahçelerde yetişir. Bu 
bitkinin çubuk şeklinde kökü olur ve bo-
ya bu köklerden elde edilir. Kökler ka-
zanda kaynatılır, sonra çıkarılır. Önce-
den şaplanmış ipler kazana basılıp iyice 
kaynatılır.  İkincisi ise; önceden şap ile 
kaynatılan ipler sarıya boyanır, daha son-
ra kazandan çıkarılıp soğutulur. Kırmızı 
toz boya ise kazanda eriyene kadar kay-
natılır, suyun içine biraz tuz atılır. Tuz, 
boyanın çıkmasını engeller. Sarı ip tekrar 
kazana atılır. İp kazana atılırken abraj 

Halı tezgâhı ve halı dokuyanlar (B. Akbaş)

Yahyalı minder halısı
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(ala) oluşmaması için seri olunmalıdır. 
İpler tekrar kaynatılır, yıkanır ve kurutu-
lur. İyice yıkanmazsa dokuma sırasında 
boya, dokuyucunun eline çıkar. 
Lacivert (İndigo); evlerde hazır toz boya 
ile boyanır veya genellikle dışarıya boyat-
tırılır. Bu rengin elde edilmesi için ipin 
şaplanması gerekmez. 
Açık Mavi (Göğ); mavide kullanılan indi-
go oranı azaltılarak boyama yapılır. 
Gri (Sırçani); çamur, suyun akıntı olan 
yerinden çıkarılıp evlere getirilir. Bakır 
kazanda su, narpuz (yabani nane) ile 
kaynatılır. İpler kazana batırılıp çıkarılır. 
Çamur, kazandaki sıcak suya dökülür. 
Kazanın altı biraz daha yakılır. Kayna-
maya yakın, ip tekrar karıştırılarak suya 
basılır. Karıştırılmasının nedeni ipin her 
tarafının suya temas etmesi, abrajın (ala-
canın) oluşmaması içindir. İp kazanda iki 
gün bekletildikten sonra çıkarılır. Akar-
suda tokuçlanarak yıkandıktan sonra gü-
neş almayan bir yerde kurutulur. 
Yeşil (Haki); şap, asma yaprağı ve ip ak-
şamdan kaynatılır. Sabaha kadar bekleti-
lir. İp kazandan çıkarılarak yıkanmadan 
kurutulur. 
Açık Yeşil (Yeşeni); cehri* bitkisi Yahyalı 
ilçesinin dağlık yerlerinde yetişir. İp, şap-
la birlikte kaynatıldıktan sonra kazana 
temiz su ve cehri konur, kaynatılır. Ka-
zandaki su kaynadıkça cehrinin rengi çı-
kar. Renk iyice çıktıktan sonra şaplı ip 
basılır, kaynatılır ve çıkarılır. 
Kahverengi (Ger); cevizin yeşil kabuğu 
ayıklanır. Kabuklar telhis, soğan çuvalı 
gibi delikli, suyun girebileceği bir çuvala 

konularak kazanda kaynatılır. Kabuklar 
çuvala konulduğu için dağılmaz ve iple-
rin temizlenmesi zor olmaz. İyice kayna-
yıp rengi (özü) çıktıktan sonra ceviz ka-
buklarının olduğu çuval sıkılıp çıkarılır. 
Önceden şaplanmış ip kazana atılır, kay-
natılır. İp çıkarılır ve çıkan buhar ile ipin 
rengi daha güzel olsun diye dışarıda bir 
beze sarılarak biraz bekletilir. İp, bezden 
çıkarılıp tekrar kazana atılarak kaynatılır. 
İstenilen renk elde edilene dek bu işlem 
birkaç kez tekrarlanabilir. 
Sarı; şap, soğan kabuğu, nar kabuğu kulla-
nılır. Şaplama işlemi ipe sarı bir renk ver-
diği için, biraz soğan ve nar kabuğu ekle-
nerek hem şaplama hem de boyama yapı-
lır. Son yıllarda hazır sarı boya ile boyana-
rak da sarı renk elde edilmektedir.
Beyaz; yapağı yünün en temiz yerinden 
eğrilir, eğrilen ip çile halinde iken sabun-
lanır. İp doğal renginde boyanmadan 
kullanılır. 
Siyah; önceleri mor koyunun yününden 
elde edilirdi. Eğrilen ip hiçbir boyama 
işlemine tabi tutulmazdı. Günümüzde ise 
ip şaplanmadan toz kara boya ile boya-
nır. Genel olarak bütün renklerin çeşitli 
tonlarını elde etmek için; boya, kullanı-
lan bitki renk tonuna göre azaltılır veya 
çoğaltılır. Yahyalı halılarında koyu ve 
parlak renkler hâkimdir. Genellikle Yah-
yalı halılarında siyah kontur kullanılır. 
Lacivert, bordo, kahverengi, koyu yeşil ve 
kırmızı tercih edilen renklerdir. Beyaz 
renk kutsal sayıldığı için çok kullanılmaz. 
Bir rengin çeşitli tonları aynı desende 
kullanılabilir. Renk tonlarının çokluğu ve 
doğal renkler olması, Yahyalı halısına 
ayrı bir özellik kazandırmaktadır.  
Dokuma Özellikleri: Yahyalı yöresinde 
günümüzden 30-40 yıl öncesine kadar 
“ipağacı” adı verilen ahşap sarma tezgâhlar 
kullanılırdı. Sonraları yöre halkı germe 
tezgâhla tanıştı ve kolay olmasından dola-
yı yörede germe tezgâh tipi kullanılmaya 
başlandı. Yörede germe tezgâhlar çam, 
gürgen ağaçlarından yöredeki marangoz-
lara yaptırılıp evlerde kullanılır. Tezgâhlar 
genellikle evlerin oturma odalarında bulu-
nur. Germe tezgâhta çözgüler tezgâhın ü-
zerine çözülerek, gücü (kücü) örülür. 

Yahyalı halısı bordür (ayak) 
de kullanılan bina 
manzaraları  (çizim: Z. Şahin) 

Yahyalı halısı bordür motifleri 
(çizim: Z. Şahin)   

Yahyalı halısı dulavrat otu 
motifi (çizim: Z. Şahin)   

Yahyalı halısında genellikle 
sandıkta kullanılan motifler  
(çizim: Z. Şahin)   

Yahyalı halısında  gül ayak 
motifi  (çizim: Z. Şahin)  

Dirsekli Yahyalı halısı
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Çözgü (çezgi), atkı (argaç) ve ilmelik iplik-
ler son yıllarda hızlı bir dejenerasyona 
uğrasa da genellikle yündür. (Son yıllarda 
bazı dokuyucular, eziyetli olduğu için atkı-
ları yünden eğirmemekte, hazır aldıkları 
orlon iplikleri dokumalarda kullanmakta-
dırlar.) Dokumaya taban ipi atılarak başla-
nır. Üzerine 5 cm kadar kilim örgüsü 
(topraklı) dokunur ve havlı (düğümlü) 
kısma geçilir.    Yahyalı halısında hav yük-
sekliği 6-9 mm’dir. Türk-Gördes düğümü 
(kapalı, çift) diğer adıyla ilme atılarak hav-
lı kısım dokunur. Pazırık halısının dokun-
duğu düğüm tekniği de Türk düğümü ol-
duğuna göre, bilinen en eski düğüm, bu 
düğümdür. Arka ve ön çözgü tellerinin 
etrafı, ilme uçları çözgü tellerinin içinden 
çıkarılarak bağlanır. Bağlanan düğüm ol-
dukça sağlamdır. Bu düğümlerin sökül-
mesi son derece zor olup, halının sadece 
ön yüzünden sökülebilir. Halının arkasın-
dan bakıldığı zaman, çözgü telleri görül-
mez. Çözgüler halı boyunca tek çizgi ha-
linde görülür. Bu düğüm tekniği, detaylı 
desenlerin ve hav yüksekliği çok kısa olan 
halıların, kısaca ince kalite halıların do-
kunmasında kullanılır. Düğüm atıldıktan 
sonra uçları elle koparılmaz, mutlaka bı-
çakla kesilir. İlmelik ipliklerin kırpıntıları, 
“hakır” adı verilen kutulara konur. Atkı 
olarak atacakları iplerden oluşturdukları 
küçük yumaklara “meleyi” adını verirler. 
Dokuma yapılırken atılan düğüm sıraları-
nın üzerine, kirkitleme esnasında düğüm-
lerin zarar görmemesi için baskı atkı (sın-
dırma) atılır. Düğümler kirkitlenip otur-
maları sağlanınca, baskı atkısı (sındırma) 
çıkarılır. Baskı atkısı için pamuk veya nay-
lon iplik kullanılır. Düğüm sıraları, baskı 
atkısı kullanılarak iyice oturtulduktan son-
ra ilk atkı düz atılır. İkinci atkı ise varange-
len (vargel) yukarı kaldırılarak ve gevşek 
bırakılarak (pirinç verilerek) atılır. Her iki 
sırada ilmelerin uçları halı makası (sındı) 
ile kesilir. Bu halı makasları metal olup, 
dokumacılar tarafından satın alınır. 
Kirkitler (taraklar, tokuçlar) yöre halkı 
tarafından armut ağacından yapılır. De-
rebağ kasabasında yaşayan Hamza Ay-
dın, iyi bir kirkit yapımcısı olarak bilinir. 
Etlik “sızı” şeklinde ifade edilir. Halılar-

da, genellikle iki adet sandık kullanılır. 
Sedef ve bordüre “ayak” denir. Dokunan 
halı, per alma işlemiyle germe tip 
tezgâhın arka tarafına kaydırılır. Germe 
tezgâhlarda dokumanın ebadı bu yüzden 
tezgâhın ebadıyla sınırlıdır. Germe tip 
tezgâhta dokunan Yahyalı halılarının e-
batları çok büyük değildir. 
Motif ve Desen Özellikleri: Yahyalı ha-
lıları, Selçuklulardan günümüze kadar, 
Türk halıcılığının geçirdiği her dönemin 
izlerini taşır. Halılarda; geometrik şekil-
lerden, stilize hayvan ve bitki şekillerine 
kadar, her türlü öğeyi görmek mümkün-
dür. Halıların en önemli çeşitleri; göbek-
li, dabazlı, mihraplı, kemerli, karpuzlu, 
üç göbeklidir. Bu halılarda hâkim renk; 
deniz mavisi, kırmızı, kahverengi ve gri-
dir. “Gül ve elma ayak” yaygın şekilde 
kullanılır. Çok ünlü cami manzaralı olan 
bordüre  “camili ayak”, sümbül veya çit 
ayak motiflerinin tekrarlanmasıyla olu-
şan bordürlere ise “çit ayak” denir. Yah-
yalı halılarının renkleri kullanıldıkça par-
lar, hatta renkleri yıkandıkça daha da 
canlanır. 
Geometrik motifler; bu motifler çeşitli 
geometrik şekiller ve sert çizgilerden 
oluşur. Çit ayak, dabaz, stilize karpuz 
motifi, çeğel, madalyon çerçevesi, merdi-
ven, pıtrak ve camili ayak genellikle kul-
lanılan geometrik motiflerdendir. 
Kıvrımlı motifler; genelde doğadan stili-
ze edilen, yumuşak çizgilerden oluşan 
motiflerdir. Daha çok natüralist özellik 
taşırlar. Bunlar; top, gül ayak, elma ayak, 
rumi, hatayi, yaprak, ağaç dalları ve çeşit-
li bitkisel motiflerdir. 

Yahyalı halısında sedef ve 
bordürler arasında kullanılan 
geçiş motifleri 
(çizim: Z. Şahin)     

Yahyalı halısında çeğel motifi 
(çizim: Z. Şahin)     

Yahyalı halısında çit ayak 
motifi (çizim: Z. Şahin)   

Yahyalı halısında koç boynu-
zu motifi (çizim: Z. Şahin)     

Yahyalı halısında sedef moti-
fleri (çizim: Z. Şahin)   

Yahyalı halısı camii ayak, dabaz ve çitayak 
motifleri (Z. Şahin)
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Yahyalı halılarında geometrik ve kıvrımlı 
motifler bir arada kullanılır. Yahyalı halı-
larının desenleri çeşitlidir ve belli isim-
lerle anılırlar; “Kemerli”, “Karpuzlu”, 
“Dabazlı”, “Göbekli”, “Mihraplı”, “Üç 
Göbekli”, “Çit ayak” motifi; genellikle 
bordürde sıralı olarak ve renk değiştir-
mek suretiyle kullanılır. Çitayak motifi, 
bazılarına göre “dua eden iki kolu”, bazı-
larına göre ise  “sevgiliye sunulan çiçek-
leri” sembolize etmektedir. Dabaz, alerji 
sonucu vücutta oluşan kabarcıklara veri-
len isimdir. Köşelerden sonra gelir. Bun-
ların renkleri birbirine uyumludur. Köşe 
kırmızı olursa, dabaz mavi olur; dabaz 
kırmızı olursa, köşe mavi olur. Dabaz 
baklava dilimine benzer, “V” şeklinde a-
çılıp bordüre dayanır. Kenarlarda kalan 
yerler “köşe” adını alır. Köşede en fazla 
“çit” motifi kullanılır. Dabazda; beyaz, 
siyah, kırmızı, mavi ve yeşil renkler kulla-
nılır. Karpuzlu Halı ise adını, göbekte al-
tıgen içerisinde, geometrik şekilden dola-
yı almıştır. Yöre halkı altıgen şekilleri or-
tadan kesilmiş karpuza benzettiklerinden 
bu ismi vermişlerdir. Yahyalı Halılarında; 
saçak, çiti (bazılarında yok), kilim örgü-
sü, etlik, dış sedef, bordür, iç sedef, zemin 
düzenlemesi uygulanmıştır. Sedeflerin i-
kisinde de genelde aynı kompozisyon ve 
aynı renkler kullanılır. Sedeflerde; elma 
ayak, püsü izi, tavuk çımağı motifleri 
kullanılır. Genelde lacivert renktedir. 
Bordürde; çift camili, muska ve yıldız 
motifleri kullanılır. Genelde kahverengi 

renktedir. Alınlık (sandık); dikdörtgen 
biçimindedir. Zeminin başında ve so-
nunda, bazense zeminin başında ya da 
sadece zeminin sonunda bulunur. 
Ebat: Divan halısı (karyola), yolluk, es-
vap çuvalı, çanta, heybe, halı torba, cüz-
dan, kuşak, halı yastık, minder vb. dokun-
maktadır. Büyük ebatlı dokumalar genel-
likle 1,25x2,5 m’dir. Derebağ kasabasında 
çeyrek halı adıyla tabir edilen 80x120 cm 
halılar ve 70x300 cm ebadında yollukla-
rın dokumacılığı yaygındır. Divan (karyo-
la) halıları ise genellikle 1x2 m ebadında 
dokunur.
 
Bünyan Halıları 
Bünyan* halıcılığının adını duyurması, 
Bünyan’ın yerleşim yeri olarak büyümesi 
ve buna bağlı olarak halı üretiminin art-
masıyla başladı. XIX. yüzyıl ikinci yarı-
sından itibaren, Orta Asya’dan gelen ve 
geleneksel olarak devam eden motiflerde 
bazı düzenlemelere gidilmiş, halıcılıkta 
kullanılan doğal boya iplerin yerine daha 
çok sentetik boyalarla boyanmış ipler 
tercih edilmeye başlanmıştır. Kayse-
ri’den Bünyan’a gelerek halı dokutmaya 
başlayan tüccarlar, daha seri üretim ya-
pabilmek için, ipin elde eğrilip doğal bo-
yayla boyanması zahmetine katlanmadı-
lar ve 1907 yılında İngiltere’nin Manc-
hester şehrinden yün ve pamuk ipliği sa-
tın alarak Almanya’dan da suni boya ge-
tirttiler. Böylece, elde eğrilip doğal boya-
larla boyanmış iplerle dokunan halıların 
yanı sıra, sentetik boyalarla boyanmış 
Manchester ipinden dokunan halılar da 
dokunmaya başlanmıştır. Yörede, boya-
sız koyun yününden doğal renklerle do-
kunan “natural halılar” önemlidir. Bün-
yan halısının dokumada kullanılan atkı, 
çözgü ipi ve pamuk ilmesi yündür. Yöre-
de, atkı ipine “arış”, çözgü ipine ise “dire-
zin” denir. Bünyan halılarının desenle-
rinde genellikle beyaz zemin üzerine 
mavi renkli madalyonlar görülür. Halıda-
ki motiflerde desenin ağırlığına da bağlı 
olarak yaklaşık 12 renk kullanılır. Kırmı-
zı, sarı, mavi, yeşil, siyah, kahverengi, gri, 
beyaz, lacivert renkler ağırlıklı olarak 
kullanılmaktadır. Bünyan halısı
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Dokumaların Kullanım Alanları: Yas-
tık, minder, heybe, levha, çeyrek (90x130 
cm), beş yüz (seccade 120x180 cm), kar-
yola (altı yüz, 150x240 cm), kelle (yedi 
yüz 2x3 m), taban (6-12 m arası), sedir 
şeklindedir.
Desenlerine Göre Bünyan Halıları: Çi-
çekli; “ince çiçekli” (empirme), “iri çiçek-
li” (bademli, farahan, telekli).  Geometrik 
motifli; “Kazak” (Sandıklı) “Şirvan”, “Bu-
hara”, “Rus kazağı” gibi motifler, alındık-
ları şehirlerin isimleriyle anılmaktadır. 
Göbekli; “Keşan”, “Lalezar”, “Hayali”, 
“Üzümlü” şeklinde sınıflandırılır. Yörede 
bilinen desen isimleri; “Laleli”, “deve-
boynu”, “sarmaşık”, “kirpikli”, “buğday-
lı”, “anağra”, “üzümlü”, “Keşan”, “Buha-
ra”, “Kazak”, “Rus kazağı”, “dolaplı”, 
“ince çiçek”, “simli”, “bademli”, “tintik”, 
“papatya”, “Şirvan”, “madalyon”, “güneş-
li”, “hayali”, “telekli”, “Konya ladiği”, 
“ferağan”, “sinekli”, “mihraplı”, “sandık-
lı”, “göbekli”, “yürekli”, vb. şeklindedir.

Hacılar Halıları
Hacılar*’da dokunan halılarda, yöreye ait 
karakteristik motif, desen, renk, ebat 
özellikleri ve kaliteden bahsetmek zor-
dur. Çünkü yöre halkı, gelir getirdiği için 
ticari amaçla çeşitli desenlerde halılar 
dokumuş, dokunan bu halılar da yurt içi-
ne ve yurt dışına satılmıştır. Bu halılar, 
kaliteli ve mükemmel işçiliği sayesinde 
bir süre sonra aranılan ve istenilen halılar 
olmuştur.
Ham Madde: Yörede dokunan halılar, 
kullanılan ham maddelerine göre üç gru-
ba ayrılabilir; yün halılar, floş halılar ve 
ipek halılar. Hacılar yöresindeki doku-
malarda kullanılan ipek iplikler, 
Bursa’dan satın alınmaktadır. Yün ise 
Afyon ve Balıkesir bölgelerinden alına-
rak, Uşak’ta iplik haline getirilmektedir. 
1970 yılına kadar yün halı dokumacılığı-
na ağırlık verilmişken, 1967’den sonra 
floş halı dokumacılığına başlanmıştır. Bu 
floş halılar genellikle ihraç edilmiştir. 
1970 yılından sonra ise yörede ipek halı 
önem kazanmıştır. 
Hacılar’da ipler kimyasal boyayla boyan-
maktadır. Halıların dokunduğu bu 

tezgâhlar çam ağacından, tezgâhların or-
tasındaki bel ağacı ise gürgenden elde 
edilmiştir. Yörede genellikle ahşap ger-
me tezgâh kullanılır. Tezgâhların büyük-
lüğüne göre tezgâhlarda bir ya da iki kişi 
bazense daha fazla kişi oturarak aynı an-
da dokuma yapabilmektedir. 
Hacılar halılarında, kapalı-çift şeklinde 
bilinen Türk-Gördes düğüm tarzı kulla-
nılmaktadır. Germe tezgâhlarda çözgü, 
direk tezgâh üzerine çözülür.  Çözgü, 
halıcılar tarafından çözüldükten sonra, 
dokuma yapılacak evlere getirilir. 
Tezgâhlar, oturma odasının aydınlık tara-
fına yerleştirilir. Taban ipi atılır. Yörede 
“sıçandişi” denilen çiti örülür. “Toprak-
çalık” (kilim örgüsü) kısmı havsız doku-
nur; sonra dokumaya geçilir. Yün halılar-
da genellikle düğüm atıldıktan sonra bı-
çak çok fazla kullanılmayarak ilmeklerin 
uçları genelde elle kopartılır; ipek halılar-
da ise bıçakla kesilir. Düğüm sıraları atıl-
dıktan sonra metal taraklarla (kirkit) sı-
kıştırılır. Her düğüm sırasından sonra ise 
“vargel” (varangelen) yukarı kaldırılarak 
basma atkı yöntemiyle alt ve üst atkı atı-
lır. Bütün bu işlemlerden sonra dokuyu-
cu, düğüm uçlarını bir gün boyunca kes-
mez; ancak günün sonunda bu işleme 
geçer ve düğüm uçlarını halı makasıyla 
keser. Dokuma bittikten sonra halı 
tezgâhtan çıkarılır fakat saçaklar örül-

Topkapı Sarayı’nda sergilenen Bünyan 
halısı (B.Akbaş Arşivi)
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mez. Yörede, saçaklar örülmeyerek ser-
best bırakılır. Kırkım işlemi ise dokuyu-
cular tarafından yapılır. Halı hazır hale 
geldiğinde, dokutturan esnafa teslim edi-
lerek esnaftan bahşiş alınır. Esnaftan 
bahşiş alınması yöreye özgü bir durum-
dur.
Hacılar Yöresinde Dokunan Halılarda 
Ana Renkler: Ana renk olarak kırmızı, 
mavi, lacivert, beyaz, krem; ara renklerde 
ise sarı, yeşil, açık ve koyu pembe tercih 
edilmektedir. Siyah renk genellikle zemin 
rengi olarak kullanılmaz. Siyah ve kahve-
rengi renkler konturlarda tercih edilir. 
Motif ve Desen Özellikleri: Hacılar il-
çesinde halı desenlerine “model” denir. 
Halı dokurken kaliteyi doğru oturtmak 
amacıyla desenleri özel kalemle yapılan 
işaretlemeye “bel çalma” denir. İlçede, 
hayvan figürlü desenlerden çok bitkisel 
desenler dokunmuştur. Hayvan figürleri 
floş halılarda tercih edilmiştir. Yörede 
dokunan halılar motif ve desen özellikle-
rine göre; “Göbekli”, “Hayat Ağacı”, 
“Baftalı” (Pastalı), “Bin Bir Gece Masalı”, 
“Yedi Dağın Çiçeği”, “Buhara” (Sandıklı) 
gibi isimlerle bilinirler. Yörede çok çi-
çekli, çok renkli olan Hayat Ağacı deseni 
daha fazla dokunmaktadır. Hayat Ağacı 
desenine “kuşlu-dallı veya parçalı-dallı” 
denilmektedir. Yöre halkı tarafından çi-
zilip isimlendirilen desenler de dokun-
maktadır.
İlçede çok az sayıda “Kayseri Safı” diye 
tabir edilen 12 mihraplı halılar dokunmuş 
olup, bu halılar sedirlerde kullanılmıştır. 
Namazlık denilen dokumalarda; mihrap, 

kandil, şamdan gibi motiflere yer verilir. 
Yörede desenin ilk başladığı, sedef ve 
bordür arasındaki geçişlerde kullanılan 
dar kısımlara “cikcik”, sedeflere “kirtik 
veya dar kenar”, bordürlere ise “eni ke-
nar (enli kenar)” denilir.
Kalite: 100x100, 80x80, 70x70, 60x60 
ipek; 40x40 yün ve floş; 50x50 ince yün 
dokumalar için bilinen kalitelerdir.  
Ebat Özellikleri: Hacılar yöresinde 
standart ebatlar söz konusu değildir. Her 
ebatta halı dokunabilir. Telefon altı 
(40x60), yastık (60x100), seccade 
(120x185), çeyrek (90x135), karyola 
(150x230), yolluk (100x200), (200x300) 
(boy uzunlukları istenilen uzunlukta ya-
pılabilir), arşın çeyrek (90x135), kelle 
(200x300), taban (250x350) türünde 
halılar dokunmuştur. 
Hacılar ilçesinde 1980’li yıllara kadar 
hemen hemen her evde halı tezgâhı bu-
lunmakta idi. Yöre halkı, çocuklarına iş-
yeri açmak için gerekli olan sermayeyi 
halı dokuyup satarak elde ettiklerini her 
fırsatta dile getirmektedir. Ailelerin eko-
nomik durumunun iyileşmesi, teknoloji-
nin ilerlemesi ile makine halılarının daha 
seri ve ucuza elde edilmesi, el halılarının 
maliyetinin yükselmesi ve pazar payının 
düşmesi, ilçede halı dokumacılığının ge-
rilemesine neden olmuştur. Bu durum, 
son yıllarda halı esnafının dokuyucu bul-
makta zorlanmasına kadar varmıştır. Ha-
cılar yöresi dokuma kültürü aynı şekilde 

Bünyan minder halısı (B. Akbaş)

Hacılar halısı  (Z. Şahin)
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esnaf tarafından Tomarza ilçesine götü-
rülmekte ve halılar burada dokutulmak-
tadır. 

Floş Halılar 
Floş halıların en çok dokunduğu yerler-
den biri de Kayseri’dir. Bu halılar uzun 
süre yurt dışına ihraç edilmiştir. 
Floş, “suni ipek” adıyla bilinir. İpek do-
kumalara çok benzese de daha kalitesiz-
dir. Halılarda atkı ve çözgü pamuk; ilme-
lik iplik floştur. Kilimlerde ise çözgü pa-
muk, renkli desen ipliklerinde floş kulla-
nılır. İpek halılardaki renk ve desen özel-
likleri, floş halılarda aynı şekilde kullanı-
lır.
En çok kullanılan desenler: Bin Bir Gece, 
Hayat Ağacı, Madalyonlu, Göbekli’dir. 
Floş halılarda hayvan motifleri yaygın 
şekilde kullanılır. Belli bir renk karakteri 
yoktur, bu halılarda tüm renkler kullanıl-
sa da; mavi, kırmızı, turkuvaz, krem renk-
leri daha ön plandadır.  
Renkler kalıcı değildir, dokumalar yıkan-
dığında solabilir. 

İpek Halılar 
“İpek” sözü eski Türk kaynaklarında da 
görülmektedir. Türkmenler ipeğe, “ipek” 
derlerdi. Eski Mısır’daki Memluk Devleti 
ile Kıpçak Türk kültür çevresinde ise i-
pek karşılığı olarak “yipek” denilirdi. Or-
ta Asya Türklerinde ise bu söz “Cipek” 
olmuştur. Tabii olarak Türk dilinin ses 
kaide ve kuruluşlarına göre bu deyiş, 
Anadolu yolu ile Avrupa’ya da geçerek 
orada da yayılmıştır. Avrupa kültürleri 
daha çok “Sericum” yani “Çin” ile ilgili 
söz ve bilgilerle ipek terminolojilerini 
kurdular. 

İpek lifi, hayvansal kaynaklı lifler içerisin-
de salgı ürünü olarak önem kazanmıştır. 
İpek lifi bir filement (sonsuz uzunluk) 
şeklinde olan tek organik liftir. Yabani i-
pek ve kültür ipeği olarak iki çeşittir.
İpek böceği denilen ve dut yaprağı yiye-
rek beslenen bir nevi kurt şeklinde olan 
böceklerin kelebek haline gelmeleri için 
yapmış oldukları kozaların üstünden çı-
karılan parlak ve ince teller de ipek ola-
rak bilinir. Bu kozaların çözülmesinden 
meydana gelen tellere “ham ipek” ve 
bunların kaynatılarak beyazlatılmış, bü-
külmemiş olanlarına “ak ipek”, bu telle-
rin eğrilmesinden ortaya çıkan ipeğe “i-
pek teli” veya “işlenmiş ipek” denir. Bun-
ların birkaç teli bir arada bükülerek elde 
edilen daha kalın tellere ise “ibrişim” adı 
verilir 
İpek filamentleri, doğal lifler içinde en 
uzun olanıdır. Kozadaki ipek flamentinin 
uzunluğu 1000-3000 m arasında deği-
şir. Kozanın dışından alınan lifler daha 
kalın; iç kısımdaki (daha sonra salgıla-
nan) lifler ise daha incedir.  
İpek lifi mukavim bir elyaf olup, ıslakken 
ipek mukavemet kaybeder. Yani ipek lifi 
elastik değil, plastiktir. Bundan dolayı da 
kırışıklıklar kalıcı olur. İpek, yünden da-
ha kristalin bir polimer yapıya sahip ol-
duğu için, yünden daha az nem emicidir. 
İpek lifi ısıya karşı yünden daha hassas 
olup, liflerin kraliçesi diye tanımlanmak-
tadır. İpek lifi çelikten daha kuvvetli olup, 
kesit olarak üçgendir. Bu da, bu lifin ışık 
yansıtmadaki inanılmaz üstünlüğünü ve 
ipek lifinden mamul tekstil liflerinin par-
laklığını açıklamaktadır. Lif olarak ol-
dukça kompakt ve hafif olmasına rağ-
men, soğukta sıcak, sıcakta ise serin tuta-

Hacılar halılarından detaylar (Z. Şahin)
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bilme özelliğine sahiptir. İpek kolay kir-
lenmediği için az bir miktarda yıkama 
maddesiyle çok emek istemeden rahatça 
temizlenebilir. 
İpek çok yüksek mukavemet değere sa-
hiptir. İyi bir izolasyon malzemesidir. Isı-
yı ve elektriği iletmez, ancak statik olarak 
elektriklenme özelliğindedir. İpek doğa-
da bulunan en ince liftir, ışığa karşı çok 
hassastır. Kırılır ve rengi atabilir. İpek 
çok kaygan olduğundan lifler sürtünme 
ve aşınmaya dayanıklıdır. Erimeden ya-
nar, alev alır, yavaş yanar, yanmış saç 
kokusu verir, kömürümsü kül kalır. Çeki-
mi yapılan ipek ipliği, ya çileler halinde 
ya da paketlenerek piyasaya arz edilir. Bu 
iplikler, kullanılacağı yere göre ya boya-
narak ya da doğal olarak kullanılır.
İpek ipliğinde denye numaralama sistemi 
kullanılır. Bu sisteme göre 1 g iplik 9000 
m ise, bu ipliğin numarası 1 denyedir.  
İpek Pişim İşlemi: Kayseri’de ipek bo-
yamacılığı konusunda akla ilk gelen isim 
Mehmet Karaman’dır. Baba mesleği olan 
boyacılık konusunda Mehmet Bey’in ver-
diği bilgilere göre ham ipek, Bursa veya 
Antalya’nın Alanya ilçesinden satın alı-
nır. İpek iplik boyatacak firma veya kişi-
ler genellikle ham ipeği kendileri getirir.  

İpek pişim ve boyama işlemleri şöyledir: 
Alt kısmında ocak bulunan havuzun içi-
ne su doldurulur. Doldurulan suyun %20

’si kadar zeytinyağlı sabun rendelenir. 
Havuzun içindeki kaynar suya, rendele-
nen sabunlar atılarak erimesi beklenir. 
Çile halindeki ipek iplikler borulara takı-
lıp havuza batırılır. İplikler havuzda 4-5 
saat kadar alt-üst yapılarak kaynatılır. İ-
pek piştikten sonra pişmemiş ipeğe oran-
la %27 fire verir. Bu fireyi böceğin salyası 
oluşturur. Havuzun içine atılan zeytin-
yağlı sabun, ipeğin salyasını alır ve yumu-
şaklık verir. Pişirme işlemi ile ipekteki 
yabancı maddeler de arındırılır. Havuz-
daki kirli su boşaltılır. İpek iplikler soğuk 
suda durulanır. Böylece ipek, boyanmaya 
hazır hale getirilir. İpeğin daha beyaz ol-
ması istenirse asetik asit ile beyazlaştırı-
lır. İpek pişirilmeden direkt boya konu-
lursa, ipek boyayı emmez. Bu yüzden ilk 
işlem ipeğin pişirilmesi olmalıdır.
İpeğin Boyanması: Doğadan elde edi-
len maddeleri kullanmak suretiyle boya 
yapımı, tarihin çok eski dönemlerinden 
beri bilinir. Boyama teknikleri, sentetik 
maddelerin keşfedilmesine kadar fazla 
değişikliğe uğramadan uygulanmıştır. 
Günümüzde Kayseri ipek halılarında 
kullanılan ipler, sentetik boyalarla bo-
yanmaktadır. Boyama işlemine başlar-
ken, öncelikle havuza temiz su dolduru-
lur. Ayrı bir kapta, ipek hangi renge boya-
nacaksa o renk hazırlanır. Hazırlanan 
boya, havuzdaki suya ilave edilir. Havu-
za, gerekli miktarda asit eklenir. Mehmet 
Usta, boyama işlemi sırasında boya ve a-
sit miktarlarını babasından kalan kaşık 
ölçeği ile ayarlamakta; derece, terazi gibi 
aletler kullanmamaktadır. Asit, boyanın 
ipe daha hızlı sabitlenmesi ve rengin par-
laklaşmasını sağlar. İpek iplikler borulara 
takıldıktan sonra, boyanın hazırlandığı 
havuza batırılır. İplikler 10 dakikada bir 
çevrilip alt-üst edilerek, iplerin boyayı 
homojen bir şekilde emmesi sağlanır. 
Boyama işleminde 6 ana renk kullanılır. 
Bu renklerin karışımı ile her renk elde e-
dilebilir. Açık renklerin boyanmasında 
30-40 derece kaynatılması, koyu renkle-
rin elde edilmesinde ise 90-100 derece 

Floş halı (Z. Şahin)
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kaynatılması gerekir. İplikler boyandık-
tan sonra havuzdan çıkarılarak soğuma-
ya bırakılır. Sirke katılan soğuk suyun içi-
ne iplikler batırılır. Boyama işlemi bitmiş 
olan iplikler sıkma makinesinde sıkılır ve 
demir çubuklara takılarak kurutulur. Yün 
iplerin boyanmasında mordan maddesi 
olarak çok kullanılan şap, ipek ipliklerin 
boyanmasında kullanılmaz.
Kayseri İpek Halıları: İpek halıcılığı, 
halı sanatının en zor dallarından biridir.  
Tabii ipek (böcek ipeği) kullanılarak el ile 
dokunan halılara “ipek halı” denilmekte-
dir. Günümüzde ipek halılar mutlaka el 
dokuması olarak yapılır, makine doku-
ması ipek halı yoktur. Bursa, geçmişte 
olduğu gibi, günümüzde de Türkiye’deki 
ipek üreticiliğinin merkezidir. Burada el-
de edilen kalite, dünya standartları ara-
sında en iyilerinden biri olarak kabul e-
dilmektedir. İlginçtir ki ipeğin üretildiği 
Bursa’da halı dokumacılığına yönelim 
olmamış, ama buradan gönderilen ipek-
lerle, Türkiye’nin iki merkezinde dünya-
ca ünlü saf ipek halılar üretilmiştir. Bu 
merkezlerden biri, XIX. yüzyılda Osman-
lı padişahlarının denetimi altında çalıştı-
rılan tezgâhlarla donatılmış İstanbul’a 80 
km uzaklıktaki Hereke; öteki de Anado-
lu’nun bağrında yer alan, yüzlerce yıldır 
birbirinden güzel halıların dokunduğu, 
Doğu ile Batı arasında ticari bir kavşak 
oluşturan Kayseri’dir. 
Hereke, ipek halı dokumacılığında haklı 
olarak Türkiye’de ve dünyada güzel bir 
isim yapmış, hatta dünyaca bilinen “He-
reke” desenine imza atmıştır. Bu desenin 
karakteristik özelliği, mihraplı ve mihrap 
etrafını saran Arap harfleri kullanılarak 
yazılan çeşitli yazılar şeklinde olmasıdır. 
Hereke dışında; İzmit yöresindeki çeşitli 
ilçelerde, Tekirdağ, Bursa, Konya, Kayse-
ri gibi illerimizin birçok ilçe ve köyünde, 
ayrıca doğu ve güneydoğuda bazı il ve il-
çelerimizde de ipek halı dokunmaktadır. 
İstatistik bilgiler tam olarak elde edilme-
miş olsa da, Türkiye’de metre kare değe-
rine göre baktığımızda, ipek halı en fazla 
Kayseri ve çevresinde dokunmaktadır. İ-
pek halının bu bölgede tanınıp benim-
senmesi, 1960’lı yıllarda başlayıp 

1970’lerde yaygın hale gelmiştir. İpek 
halı dokumacılığında Türkiye’nin genel 
anlamda elde ettiği başarı, halıların yurt 
dışında büyük talep görmesi ve üretimin 
de artmasını sağlamıştır; birçok firma ta-
rafından ipek halı dokumacılığı talep gör-
müştür. İpek halı, bilhassa 1980 ve 
1990’lı yıllarda, Kayseri ve çevresinde 
çok miktarda üretilmiştir. Bu halılar bü-
yük ölçüde, halı esnafı veya tüccarı tara-
fından dokutulmuştur. Esnaf veya tüccar 
her türlü malzeme kendine ait olmak ü-
zere halıyı dokuturak dokuyucuya işçilik 

İpek iplik boyama atölyesi (Z. Şahin)

İpek halının tezgâhta dokunuşu (Z. Şahin)
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öder. Münferit şahıslar, çok miktarda ol-
masa da ipek halı dokuyup satabilmekte-
dirler. Dokuyucuya ödenen işçilik ilmek 
hesabıdır ve halının kalitesine göre fiyat 
değişir. 
Kayseri’de ipek halı en çok Zamantı Böl-
gesi denilen Bünyan, Koçcağız, Akmescit 
(Zerezek), Karadayı, Aleyinli yörelerinde 
ve bunun yanında; Tomarza, Pınarbaşı*, 
Develi ve Sarız* çevresinde de dokun-
maktadır. Bu yörelerde, ipek halı günü-
müzde de dokunmaktadır fakat 1980-
2000 yılları arasındaki üretim miktarı 
eskiye oranla büyük düşüş göstermiştir. 
Kayseri şehir merkezinde dahi birçok 
evde ipek dokunmakta iken günümüzde 
bu sayı çok azalmıştır. Kayseri civarında 
bahsedilen bu yerler ipek halının çoğun-
lukla dokutulduğu yöreler olup, bunlar 
dışında birçok yerde de ipek halı dokun-
muş ancak hiçbir yerde Zamantı Bölge-
si’ndeki kadar ipek halı dokumacılığı ya-
pılmamıştır. 
İpek halıların ipekleri genellikle kimyasal 
boyalarla boyanır, tabii boyalarla boyan-
mış ipek malzeme kullanan halıcı nere-
deyse yok sayılır. Ancak bazı firmalarda, 
ipek halıların çözgü artığının değerlendi-
rilmesi için dokutulan ipek kilimlerde 
tabii boya kullanıldığı görülmektedir. 

Kayseri ipek halılarında %100 ipek mal-
zeme kullanılır.  Halı sanatının en zor 
çalışmalarından biri olan ipek halının 
dokunması, yünlü veya pamuk üzerine 
yünlü halılardan çok daha zor bir işlem 
gerektirir. Zira öteki halılara kıyasla çizi-
len desenlerin daha ince ve ayrıntılı ol-
ması ve bunların tezgâh üzerinde uygu-
lanması, ipeğin inceliğinden ötürü ortaya 
çıkan düğüm sayısındaki yoğunluk nede-
niyle ipek halının dokunması oldukça 
uzun sürmektedir. Bu nedenle Kayseri ve 
köylerinde ipek halılar germe (gerdirme-
li) tezgâhlarda dokunur, sarma tip 
tezgâhlar ipek dokumasında tercih edil-
mez. 
İpek halılarda her türlü desen kullanıl-
maktadır. Bin Bir Gece Masalları’ndaki 
“uçan halı”nın desenleri olarak kabul e-
dilmiş; içleri çiçek ve kuşlarla süslü kutu 
şeklinde yan yana dizili küçük mihrap 
motiflerinden meydana gelen kompozis-
yona “Bin Bir Gece” denilmektedir. Mut-
luluğu simgeleyen bu desenin zenginliği 
oldukça göz kamaştırıcıdır. Bir tablo gibi, 
baştan aşağı gül, lale, sümbül gibi çiçek-
lerin; kabak ve nohut yapraklarının de-
senleriyle taratılmış kompozisyonun adı 
ise “Bin Bir Çiçek”tir. Bütün bu çiçekler 
mutluluğu, ferahlığı, hasreti ve sevgiyi 
sembolize eder. Tebriz halılarında oldu-
ğu gibi, kompozisyonun ortasında bir 
madalyonun yer aldığı halılara ise “ma-
dalyonlu” denilmektedir. Çok ağır bir 
dekorasyon unsuru yaratan bu halılarda-
ki madalyonlar, zenginliğin ve otoritenin 
simgesi olarak kabul edilmiştir.
“Hayat Ağacı” şeklinde bilinen ve antik 
çağlardan günümüze kadar gelen motif, 
adından da anlaşıldığı gibi rahat ve hu-
zurlu bir yaşamı veya öteki âlemdeki 
cennet bahçelerini simgelemektedir. 
Mistik bir görüntüsü vardır. Genel ola-
rak, büyük bir mihrabın içinde yer alan 
çiçekler veya dalları, çiçekli bir ağaç 
kompozisyonundan meydana gelmekte-
dir.
Bir diğer kompozisyon da “Bademli”dir. 
Hint kökenli olan ve ‘kaşmir’ motifi ola-
rak da adlandırılan bu kompozisyon, ba-

Binbir Gece motifli ipek halı (Z. Şahin)
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dem adı verilen stilize hançer motifleriyle 
süslüdür.
Tamamen tek renkli veya değişik renkler-
de resmedilmiş dört yapraklı yoncalar-
dan meydana gelen kompozisyona “Yon-
calı” denir. Yonca, uğur sembolü olarak 
kabul edilmiştir.
Özellikle yabancıların rağbet ettikleri de-
senlere “Yedi Dağın Çiçeği”, “Bin Bir 
Çiçek” ve “Çeşm-i Bülbül” gibi desenleri 
örnek verebiliriz. Bunların yanında “Top-
kapı”, “Kumkapı” ve “Hereke” adı veri-
len desenler de istenmektedir. 
İpek halılarda kompozisyonların adlan-
dırılmasında, deseni oluşturan kişinin 
desene verdiği isim veya çevredeki insan-
ların desenlere yakıştırdığı isimlerden 
yararlanılmaktadır. “Empirme” (ince çi-
çek), “Kır Çiçekleri”, “Selvi Ağaçlı”, 
“Karpuzlu”, “Paftalı”, “Saflı”, “Göbekli” 
gibi. Kayseri ipek halılarında kullanılan 
motifler, Selçuklu dönemindeki taş işle-
meciliğinde kullanılan motiflere benze-
mektedir. Ayrıca Kayseri ipek halılarında 
kullanılan motiflerin İran’dan geldiği, ha-
lı esnafınca söylenmektedir. Dokunan 
halıların saçakları eskiden serbest bırakı-
lırken, günümüzde bu durum değişerek 
baklava dilimi şeklinde örülmeye başlan-
mıştır.
Son yıllarda Çin, İran ve bazı Uzakdoğu 
ülkelerinde daha ucuza üretilen ipek ha-
lıları, Kayseri ipek halılarının satışını o-
lumsuz etkilemesinden ötürü, Kayseri i-
pek halıları artık sipariş üzerine dokun-
maya başlamıştır. Bu yüzden artık Kayse-
ri’deki ipek halıların desenleri çok fazla 
çeşitlilik göstermektedir. Mesela günlük 
hayatı anlatan resimler, ressamların tab-
loları, Hz. İsa’nın resimleri vb. dokutul-
maktadır. Kayseri ipek halılarındaki de-
senlerde belirli bordür ve sedef sayısı da 
yoktur. İpek halılarda, Kayseri’de kulla-
nılan renk sayısı ortalama 8-12 civarında-
dır. Ancak bazı firmaların dokuttukları i-
pek halılarda ise 32 renge kadar çıktığı 
görülmektedir. İpek halıya yurt içinden 
de talep gelmeye başladığından, zamana 
uyan renk ve desenler de kullanılmakta-
dır. İpek halı dokumasında, Kayseri’de 
en çok 60x60 kalite tercih edilmektedir. 

Bunun yanında 80x80, 100x100 kalite 
halılar da dokunmaktadır. Bazı firmalar-
ca çok çeşitli inceliklerde; belki de dünya 
rekoruna imza atabilecek inceliklerde 
halılar üretilmektedir.
Kayseri ipek halıcılığında tercih edilen 
büyüklükler, genel halı standardına uy-
gun olan ölçülerdir; ama değişik boyut-
larda da dokunabilmektedir. Kayseri’nin 
ipek halıları boyutlarına göre farklı isim-
lerle anılır. Küçük bir tabloyu andıran, 
genellikle duvara asılan 25 cm2 ebadın-
daki halılara “mendil”, 50 cm2 ebadında-
ki halılara “yastık”; 90x1,40 cm. boyutla-
rında olanlara “çeyrek”; 1,20x1,90 cm 
boyutlarında olanlara “seccade”; 
1,50x2,40 cm boyutlarında olanlara da 
“karyola” adı verilmektedir. 2x3 m boyut-
larında olan salon halılarına “kelle”, bun-
lardan daha büyük halılara ise “taban” 
denir. 
Yurt içinde maliyetlerin, her sanayi da-
lında olduğu gibi halıcılık sektöründe de 
aşırı artış göstermesinden dolayı birçok 
halıcı esnafı bu işi devam ettirmekten 
vazgeçmiştir. Maliyet artışına paralel 
olarak satış fiyatları da artmış olsaydı, 
halıcılık devam edebilirdi. Ancak Çin’den 
getirilen ipek halılar Kayseri’de üretilen 
halılardan çok daha ucuza satılmaktadır.  
Bu durumda ipek halılar yurt dışından 
çok düşük fiyatlarla getirilmeye devam 
ettiği sürece, Kayseri’de ipek halıların ü-

Yedi Dağın Çiçeği desenli ipek halı (Z. Şahin)
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retimi daha da gerileyebilir. 
İpek halıların yurt dışından ve yurt için-
den özellikle istenmesi; bu halıların elle 
dokunması, sanat eseri olarak kabul edil-
mesi, tablo gibi görülmesi ve dekoratif 
bir ev eşyası olmasındandır. Bu istekler-
de; ipek halılarda kullanılan renk, desen 

ve ebat özelliklerini doğrudan ilgilendir-
mektedir. Bu sebeplerden dolayı son yıl-
larda üretilen ipek halılar; müşterinin is-
tediği ebatta, formda, renk ve desen özel-
liklerinde dokunmaktadır.

Kaynakça: Celal Esat Arseven, Sanat Ansiklo-
pedisi, MEB, C II, VII fasikül, İstanbul 1983, s. 
806; Mehmet Ateş, Türk Halıları, Ema 
Kâğıtçılık Matbaacılık Ltd. Şti., s. 78; Bayram 
Bayrakçı, Meslek Yüksek Okulları için El Do-
kusu Halıcılık, Kayseri 1997, s. 38-40; Banu 
Hatice Gürcüm, Tekstil Malzeme Bilgisi, An-
kara 2005, s. 79; Bahaeddin Ögel, Türk Kültür 
Tarihine Giriş, Kültür Bakanlığı Yayınları 638, 
C V, s. 389; İsmail Öztürk, Doğal Bitkisel, Bo-
yalarla Yün Boyama, Ürün Yayınları, Ankara, 
s. 30; Turgay Tuna, “Kayseri İpek Halıları”, 
Skylife, Yıl: 17, S 175, İstanbul,  s. 62.

Kaynak Kişiler: İrfan Akkan (Çınar Halıcılık); 
Ahmet Berber; Mehmet Karaman (Kayseri’de i-
pek boyamacılığı ile uğraşan bir esnaf); Ertuğrul 
Uyumaz (Üçler Halıcılık). 

ZAHİDE KAYIŞOĞLU ŞAHİN

HALİD BEY bk. KARAKAYA, HALİT   
 

HALİL (ÂŞIK)
Şair. Hayatı hakkında bilgi yoktur. Ancak 
Kayseri Eski Tapu Kayıtlarından edinilen 
bilgiye göre şairin, Çandır Mahallesi’-
nden olduğu bilinmektedir. Âşık Halil’in 
arşivlerimizde iki şiiri mevcuttur. Biri 
dört kıtalık koşması diğeri de yaş destanı-
dır. Bilindiği üzere en zor şey, şiirleri az 
olan şairler hakkında söz söylemektir. 
Birkaç şiirden yola çıkarak bir şairin kül-
türü ve edebi kişiliği hakkında hüküm 
vermek kolay değildir. Bilhassa âşıkların 
saz çalıp çalmadığı, bir tekkeye veya bir 
tarikata bağlı olup olmadığı bir iki şiirle 
anlaşılmamaktadır.
Âşık Halil’in şiirlerinden birine örnek: 

YAŞ DESTANI
Bir çocuk anasından doğunca
Vücudunu yağlamaya tuz ister
Ara yerde üryan püryan kalınca
Sırtını hem örtmeye bez ister
 
 Bir yaşında dizin dizin sürünür
İki yaşında adım adım yürünür
 Üç yaşında dili divan kurulur
Dört yaşında söylemeye söz ister

Sipariş üzerine dokunan tablo desenli ipek 
halı (Z. Şahin)

Yeşilhisar halısı
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Beş yaşında avın almış öğüşür
Altı yaşında çocuklarla dövüşür
Yedi yaşında dişlerini değişir
Sekizinde yediği hem tuz olur
 
Dokuzunda hem de benzer civana
Onun da kaşları benzer hem yaya
On dördünde başı gider sevdaya
On beşinde çatık kaşlı kız olur
 
Yirmisinde duman gibi savurur
Otuzunda desen dağı devirir
Kırk yaşında akıl başa çevrilir
Ellisinde söylemeye söz ister
 
Altmışında iner hem merdivenden
Yetmişinde su getirir pınardan  
Sekseninde yürüse uçar divandan
Doksanında döşeğini düz ister
 
Âşık Halil bu sözler hepimize 
Omuzdan inersin bir gün de düze
Yüz yaşında ölüm yolun gözede
Zemheriden hem çıkmaya yaz ister  

Kaynakça: Mehmet Hafız, Cönk: 2579, Süley-
maniye Kütüphanesi, İstanbul; Rasim Deniz Ar-
şivi. 

RASİM DENİZ

HALİL GERMİRÎ bk. GERMİRLİ HALİL 
EFENDİ 

HALİL PAŞA
Vali (? – 1601). Kayserili olup Saray’da 
(Enderun) yetişti. Padişahın silahdarlık 
hizmetinde bulundu. 1592’de yeniçeri a-
ğası, aynı yıl Şam Beylerbeyi, 1594’te de  
Kastamonu valisi oldu. Bazı yayınlarda, 
bu Halil Paşa ile “Kayserili (Tavlusunlu)” 
olduğu belirtilen ve 1630’da vefat eden 
IV. Murad dönemi sadrazamlarından 
Maraşlı (yeniçeri) Halil Paşa karıştırıl-
mıştır

Kaynakça: M. Süreyya, SO2, C II, s. 582.
MEHMET ÇAYIRDAĞ

HALİLOĞLU, HALİL LUTFİ 
Müftü, muallim  (Kayseri, 1874 – 29 Ni-
san 1967).  Babası Mehmet Bey, annesi 
ise Hasibe Hanım’dır. Serçeönü Mahal-
lesi’nde doğdu. Mahalle mektebinden 
sonra rüştiyeyi bitirdi.

Zamanın âlimlerinden Hamurculu Hafız 
Osman Efendi*’den okudu ve 1904 yılın-
da icazetname alarak Gözübüyük Med-
resesi’nden mezun oldu.
Halil Lutfi, Serçeönü Mahallesi* Erdem 
Sokak’ta, şimdiki öğretmenevi yanında 
bulunan Haliloğlu İş Merkezi’nin yerinde 
oturmaktaydı. Bu mahalledeki Serçeönü 
Camii’nde ders okuttu. Ayrıca bu camide 
ve Cafer Bey Camii*’nde hatiplik, Hasinli 
Medresesi’nde kelam ve mantık müder-
risliği yaptı.
Seferberlik ilan edilince Şeriyye 
Mahkemesi’ne bağlı Eytam/Yetimler 
(Çocuk Esirgeme*) Müdürlüğüne tayin 
edildi ve bu görevi 15 yıl yürüttü. Şeriyye 
Mahkemesi’nde 1925 yılına kadar zabıt 
kâtibi olarak çalıştı. Şeriyye mahkemele-
rinin kapatılmasından sonra Kayseri 
Lisesi*’nde din dersi öğretmenliği yaptı. 
03 Temmuz 1928’de de Kayseri Erkek 
Muallim Mektebi’nden emekliye ayrıldı. 
16 Ocak 1953 tarihinde yapılan Müftülük 
seçimini kazandığında İmam-Hatip Öğ-
retmeni olup, 1 Mart 1952-30 Kasım 1955 
tarihleri arasında Kayseri İmam-Hatip 
Okulu’nda meslek derslerine girdi. Şim-
diki Mimar Sinan Parkı içinde bulunan 
Kalaycıoğlu Mescidi’nde kadrolu imam-
lık görevi, müftülük öncesi ve sonrasında 
devam etti.
Son dönem öğrencilerinden Mustafa Çu-
hadar anlatır: Lakabına “Simitçi Halil 
Efendi” denirdi. Çok zeki biriydi. “Yaz 
tatilinde arûz okumak istiyordum. 
Camgöz’ün Hacı Yusuf (Eken*) Hoca’ya 
söyledim. “Simitçi Halil Efendi okutursa 
ona git, okutmazsa Hacı Ahmed (Divrik-
li*) Efendi’ye, o da okutmazsa Kavgacıza-
de (Hacı Osman Ustaoğlu*) Hoca’ya git. 
O da okutmazsa bana gel” dedi. Bu söz-
ler, o dönemde kimlerin ders okutmaya 
ehil olduklarını gösterir.
Diyanet İşleri Başkanı E. Sabri Hayırlıoğ-
lu döneminde, 11.02.1953 tarihinde Kay-
seri Müftülüğüne atandı. 12 yıl süreyle 
Kayseri Müftülüğü görevini yürüttü. Bu 
dönemde hacca gitti. Geçirdiği trafik ka-
zası sonucunda 1965 Mayıs’ında aldığı 6 
aylık rapor sonrasında 1966 yılında ikin-
ci defa emekli oldu. Bazı kitapları, ailesi 

Halil Lutfi Haliloğlu 
(H. Bozcalı Arşivi)
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tarafından Kayseri İlahiyat Fakültesi/Ha-
tice Bayraktar Kütüphanesi’ne bağışlan-
mıştır.

Kaynakça: Kayseri İl Müftülüğü Arşivi; Kayseri 
Nüfus Müdürlüğü Arşivi, Kayseri Müftüleri, s. 
10;  Koçer, +Ulemâ, s. 116; Satoğlu, Ansiklopedi, 
s. 154; Mustafa Bağkale, Kuruluşundan Bugüne 
Kayseri İmam Hatip Lisesi, EÜ İlahiyat Fakül-
tesi (Basılmamış Lisans tezi), Kayseri 2000, s. 
26; Mustafa Çuhadar’la 15 Ağustos 2007 tari-
hinde yapılan görüşme; http://www.kayseri-
gundem.com/yazi/1707-cuhadar-hocanin-
d i l i nden -d iv r i k l i -ahme t - e f end i .a spx 
(16.05.2012)

MUSTAFA IŞIK

HALİS PAŞA (MEHMET)
Kayseri Mutasarrıfı (İstanbul, 1826 – İs-
tanbul, 1904). Sıbyan mektebini bitirdi. 
Mühendishane-i Berr-i Hümayun’da 
okuduktan sonra 1840’ta Enderun-ı 
Hümayun’a çırak oldu. 1844’te de 
Mabeyn-i Hümayun’a gönderildi. 1863’te 
Gelibolu, 1865’te de Bozcaada Kayma-
kamlığında bulundu. 1866’da Tekirdağ, 
1868’de Kayseri ve Yozgat mutasarrıfı 
oldu. 1868-1893 yılları arasında Debre, 
Üsküp, Cebeligarip, Travnik, Aydın, 
Trablusşam, Amasya, Derne, Berat, Niğ-
de ve İçel mutasarrıfı olarak hizmet verdi. 
1894’te kendisine Rumeli Beylerbeyi un-
vanı verildi. 1902’de emekli edildi. 

Kaynakça: Pakalın, SOZ, C VIII, s. 29.
YAYIN KURULU

HALİT BEY
Âşık (Pınarbaşı/Halitbeyöreni, XIX. yy.). 
Afşarların Torun aşiretine mensuptur. 
Babasından sonra bu aşirete bey oldu. 
Göçer-evli yaşama bağlı olarak aşiretiyle 
birlikte kışın Çukurova’ya, yazın da Pı-
narbaşı Uzunyayla’ya yerleşti. Uzunyay-
la’ya Çerkezlerin İskânı* (1860-1862) ü-
zerine, Çerkezler ile Afşarlar arasında çı-
kan anlaşmazlık yüzünden Halit Bey de 
Osmanlı idaresi tarafından Diyarbakır’a 
sürgün edildi. Ömrünün geri kalanını 
Diyarbakır’da sürdürdü. Aşağıya aldığı-
mız türkülü hikâye ona ait tek metin ol-
makla birlikte, Çerkezlerin Uzunyayla’ya 
iskânının ve kendisinin de Diyarbakır’a 
sürgün edilmesinin izlerini taşımaktadır. 

Pınarbaşı’na bağlı olan Halitbeyöreni kö-
yü onun hatırasını yaşatmaktadır. 

Yürü bire Pınarbaşı
Acep karın kaktı m’ola?
Boynu uzun tor sunalar
Çığırından çıktı m’ola?

Tez gelir Kaynar’ın yazı
Hoş akar Munzur’un gözü
Koca Irmak tutar buzu
Garbi değdi söktü m’ola?

Geri gitmek benim derdim
Yüreğimden çıkar ördüm
Koyak koyak belli yurdum
Lâle, sünbül bitti m’ola?

Oturmuş düşman gülüşür
Arada muzu belişir
Halit el için çalışır
Acep Avşar battı m’ola?

Kaynakça: Erhan Çapraz, Fahri Bilge Defter-
leri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri, 
Laçin Yayınları, Kayseri 2008, s. 85, 212-214, 
292.

ERHAN ÇAPRAZ

HALK GAZETESİ
Haftalık siyasi gazete. İlk sayısı 8 Haziran 
1953’te çıktı. Ömer Balcıoğlu’nun sahibi 
olduğu gazetenin Yazı İşleri Müdürlüğü-
nü Muzaffer Attaroğlu yaptı. CHP’nin 
yerel yayın organı kimliğinde yayına baş-
layan Halk Gazetesi’nin ömrü kısa oldu 
ve 22 sayı çıktıktan sonra kapandı. 57x82 
ebadlarında dört sayfa olarak yayımlan-
dı. Yazarları arasında; Hazım Gönen*, 
Muzaffer Atter, Mustafa Tütüncü, Enver 
Kırker*, N. Mehmet Sağlam gibi isimler 
bulunmaktaydı.

Kaynakça: Önder, KBT, s. 82.
MAHMUT SABAH

HALK İNANIŞLARI 
İnanış, “kişi veya toplum tarafından, bir 
düşüncenin, bir olgunun, bir nesnenin, 
bir varlığın gerçek olduğunun kabul edil-
mesi” anlamına gelmektedir. “Halk ina-
nışı” ise halk arasında dinî kökenli olan 
veya olmayan ancak doğru olduğu halkın 

Halk gazetesi
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büyük kısmı tarafından kabul edilen ve 
bu kabul doğrultusunda uygulamalara 
dönüşen inanışlardır. Bu inanışlar ziyaret 
mekânları, nazar, uğurluluk/uğursuzluk, 
geçiş dönemleri vb. ile bağlantılı olarak 
uygulanabilir.
Kayseri ve çevresinde yaygın olarak gö-
rülen birkaç  halk inanışı (alfabetik olarak 
sıralanmıştır):
Alkarısı: Doğum geçiş döneminde gö-
rülen bu inanış oldukça yaygındır. “Alka-
rısı”, “alanası” veya “alkızı” olarak da 
adlandırılan bu yaratık insan-hayvan ka-
rışımı bir görünüşte tanımlanmakta, saç-
larının dağınık, uzun boylu, uzun tırnaklı, 
çok çirkin, vücudu yağlı, küçük el ve a-
yaklı olarak tasvir edilmekte, ayrıca yöre-
den yöreye ufak farklılıklar gösteren ö-
zellikler belirtilmektedir. Adından da an-
laşılabileceği gibi genellikle dişi olduğu 
kabul edilmekle birlikte halk arsındaki 
bazı anlatılarda erkek albastıların olduğu 
da ifade edilmektedir. Alkarısının, vira-
nelikler, su kenarları, çeşme başı gibi 
yerlerde bulunduğu düşünülür. Alkarısı 
veya alanası adıyla bilinen bu varlığın lo-
ğusalara musallat olduğu yaygın bir ina-
nıştır. Özellikle loğusanın ciğerini söke-
rek su kenarına gittiği çok yaygın bir ina-
nıştır. Alkarısının loğusaya zarar verme-
sini engellemek için bazı koruyucu işlem-
ler yapılır: Loğusa yalnız ve karanlıkta 
bırakılmaz. Yanına demir bir eşya (ma-
kas gibi) veya bir erkeğe ait bir eşya (ce-
ket, şapka, silah gibi) bırakılır. Loğusaya 
al kurdele bağlamak veya bebeğe ve an-
neye kırmızı renkli bir kıyafet giydirme-
nin de koruyucu olduğuna inanılır. Bu-
nun haricinde odaya sarımsak veya 
Kur’an-ı Kerim de konulabilir.
Bağlama/Bağlanma: Dinî nikâh kıyılır-
ken yeni evlenen delikanlının bağlanma-
ması için orada bulunanlardan ellerini 
açık tutmaları ve herhangi bir şey bağla-
mamaları istenir.
Bereket İnanışları: Hıdrellez gecesi gül 
dalına asılan bozuk paraları cüzdana 
koymanın bereket getireceğine inanılır. 
Aynı şekilde gelinin başından saçılan 
bozuk paranın da bereketli olduğuna i-
nanılır ve cüzdanda taşınır. Baharın so-

nunda karıncaların yuvadan çıktığı dö-
nemde karınca yuvalarının ağız kısmın-
daki yeni toprak, küçük keselere kona-
rak cüzdanda bereket getirmesi için taşı-
nır. Az gibi görülen yemek ve içeceklerin 
dağıtılmasından sonra artması duru-
munda bu yiyecek veya içeceğin bereket-
lendiğini ifade etmek için “Hızır elini 
değmiş” denir.
Kırklama ve Kırk Basması (Kırk Ka-
rışması): Bir bebeğin dünyaya gelmesin-
den sonra kırk gün sayılır. Bu kırk gün 
boyunca anne ve bebeğin birçok dış teh-
likelere açık olduğu kabul edilir. Kırkıncı 
günde bebek ve anne yıkanarak kırkı çı-
karılır, yani bebek ve annesi kırklanır. 
Kırklama işleminde anne ve bebek yıka-
nır. Yıkanma işlemi bitmeden anne ve 
bebeğe yumurta sürülür ve üzerine çöre-
kotu serpilir. Yumurta ve çörekotunun 
anne ve bebeğin ağrı-sızısını alacağı ina-
nışı yaygındır. Bu inanış her iki nesnenin 
de şifa kaynağı olarak bilinmesiyle ilgili 
olmalıdır. Kırkı çıkmamış bebeklerin 
karşılaşması hâlinde bu iki bebekten güç-
lü olanının diğerini basacağına inanılır. 
Bu durumda diğerine göre daha zayıf 
olan bebeğin büyüyüp gelişemeyeceği i-
nanışı yaygındır. Bunun önüne geçmek 
için kırkı çıkmamış çocuklara çengelli 
iğne takılır veya iki çocuğun ailesi iğne 
alışverişi yaparlar. Kırk basmasında iğne 
alışverişi yapılmamış ve çocuk zayıflama-
ya başlamışsa bebek, ziyaret yerlerine 
götürülür.
Nazar: Halk arasında bazı kişilerin   ba-
kışları ile  insan, hayvan veya nesnelere 
zararının dokunduğuna inanılır. Bu etki-
ye “nazar” denilmektedir. Nazarı değme-
si muhtemel  kişiden “Maşaallah” demesi 
istenir. Bu kişinin nazarı değmemesi için 
Felâk ve Nas sureleri okunur. Bu surele-
rin okunmasının haricinde üzerlik yak-
mak, un tütsüsü yapmak, kurşun  dök-
mek gibi uygulamalar da hâlen devam 
etmektedir. Nazarı değen kişinin terliğin-
den bir parça kesilerek yakılmasının bu 
kişinin nazarını etkisiz kılacağı inanışı da 
mevcuttur. Eve kuru havyan kafatası, ü-
zerlik otu, iğde dalı asmak da koruyucu 
niteliği olduğu düşünülen uygulamalar-
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dır. Bu uygulamada amaç nazarı bu nes-
nelerin üzerine çekmektir. Bebek ve kü-
çük çocuklara “Maşaallah”, nazar bon-
cuğu, iğde dalı parçası veya muska tak-
mak da oldukça yaygın uygulamalardan-
dır. Ayrıca üzerinde çörekotu taşınma-
sıyla nazarın zararlı etkisinden korunula-
cağına inanılmaktadır.
Ölümle İlgili İnanışlar: İnsan hayatın-
daki son geçiş dönemi ölümdür. Bu geçiş 
döneminde de halk arasında uygulanmış 
ve hâlen uygulanmakta olan bir takım i-
nanışlar mevcuttur: Öleceği anlaşılan ki-
şinin alnı ve yanakları terlerse, gözlerin-
den yaş akarsa ve burun delikleri geniş-
lerse Allah’ın bu kişiye rahmet ettiğine i-
nanılır. Ölecek kişinin horlaması, yüzü-
nün renginin çok solması ve ağzının ke-
narlarının köpürmesi ise Allah’ın azabına 
işaret ettiğine inanılır. Ölecek kişinin can 
çekişmesinin uzaması durumunda başın-
da Kur’an-ı Kerim okunur, bazı yerlerde 
gömleği yırtılır. Ölen kişinin gözleri, öl-
düğünde vücudundan çıkan ruhunu izle-
diği düşüncesiyle kapatılır. Daha eski 
dönemlerde genç ölenleri defnetmeye 
giderken söğüt dalı taşındığı ve bu dalla-
rın mezarın ayak ve baş kısımlarına dikil-
diği, hatta bu dalların üzerine ölen kişi-
nin canı için elma takıldığı da ifade edil-
mektedir. Elmalar törene katılanlar tara-
fından yenilir. Gömme işlemi gerçekleş-
tirilirken de mezar başında bulunanların 
hepsi yakınlıklarına göre sırayla mezara 
kürekle toprak atar. Bu işlem yapılırken 
küreğin elden ele verilmesi uygun görül-
mez. Bunun ölümün elden ele geçmeme-
si ile ilgili benzetme yollu bir önlem ol-
duğu ifade edilmiştir.
Saçı: Yaygın anlamıyla gelinin başından 
saçılan çiçek, arpa, darı, bozuk para gibi 
maddelerdir. Bu gelenekte, kız baba evin-
den çıkarılıp yeni evine getirildiğinde ev-
lenen çiftin başından darı, şeker, buğday, 
bozuk para atıldığı görülmektedir. Çiftin, 
ileride bereket ve bolluk içerisinde yaşa-
maları iyi dileğiyle bağlantılı olan bir 
âdettir. Ayrıca gelinin başından saçılan 
para harcanmaz ve bereket getireceği i-
nanışıyla cüzdanda taşınır. Saçı geleneği-
ni sadece düğünle sınırlandırmak doğru 

değildir. Kayseri’de ilk dişini çıkaran ço-
cuk için “diş hediği kaynatma” töreninde 
de çocuğun başından benzeri bir saçı sa-
çılır.
Söz ve Nişan Törenlerinde Kahve İk-
ramı: Kayseri ve çevresinde iki gencin 
hayatlarını birleştirmesinin ilk adımı söz 
kesilmesidir. Söz kesilmesi iki aile arasın-
da yapılır ve söz kesilmesinden daha 
sonraki bir tarihte nişan töreni düzenle-
nerek iki gencin evlenecekleri ilan edilir. 
Her iki törende de misafirlere kahve ve 
tatlı ikramı yapıldığı görülmektedir. İk-
ramlardan kahveyi hazırlayan kişinin 
“başı bütün” olmasına yani anne-
babasının sağ olmasına veya ilk eşiyle 
hayatını devam ettiriyor olmasına dikkat 
edilir. Bu, nişanlanan çiftin hayat boyu 
sağlıklı ve huzurlu olmaları için benzeti-
lerek yapılan bir uygulamadır.
Yatır Ziyaretleri: Kayseri’de ziyaret e-
dilen mekânlara gitmek için belli bir tak-
vim yoktur, bunun yerine ihtiyaç sahiple-
ri yatır/ziyaretlere giderek burada dua 
ettikten sonra ihtiyaçlarının giderilmesi 
için de Allah’a dua ederler. En bilinen 
ziyaret yeri Seyyid Burhaneddin Hazret-
leri’nin türbesidir. Buraya gelen ihtiyaç 
sahipleri isteklerinin yerine gelmesi du-
rumunda adadıkları dağıtılacak şeker ve-
ya para gibi maddeleri buraya ziyarete 
gelen kişilere dağıtırlar veya vakfa bağış-
larlar. Sünnet olacak çocuklara da türbe 
ziyaret ettirilir ve burada dua edilir. Tür-
be özellikle Cuma günleri kadınlar tara-
fında ziyaret edilmektedir.  

Kaynakça: Betül Aydoğdu,  Fahri Bilge’nin 
Kayseri Yöresi Türk Halk Bilimi Çalışmaları, 
EÜSBE Yüksek Lisans Tezi, (Dan.: İsmail Gör-
kem), Kayseri 2005; Pertev Naili Boratav, Türk 
Halkbilimi II 100 Soruda Türk Folkloru (İna-
nışlar, Töre ve Törenler, Oyunlar), İstanbul 
1997; Sedat Veyis Örnek, Türk Halkbilimi, An-
kara 2000; Yaşar Kalafat, “Kayseri Örnekleri 
ile Halk İnaçlarımızda ‘Korunma’ ve ‘Kurtulma’ 
Yöntemleri”, Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat 
ve Edebiyat Bilgi Şöleni (12-13 Nisan 2001) 
Bildiriler, (hzl. Mustafa Argunşah, İsmail Gör-
kem, Hülya Argunşah, Atabey Kılıç), C I, Kayse-
ri 2001, s. 397-399; Ahmet Kaldırımcı,  Yahya-
lı Çevresi Halk İnanışlarının Dinler Tarihi 
Açısından Değerlendirilmesi , EÜSBE Yüksek 
Lisans tezi, (Dan.: Harun Güngör), Kayseri  
1998; Mustafa Özbek, Yeşilhisar ve Çevresi 
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Halk İnanışlarının Dinler Tarihi Açısından 
Değerlendirilmesi, EÜSBE Yüksek Lisans tezi, 
(Dan.  Mustafa Ünal), Kayseri 2003; Hilal Paşa, 
Gelenek ve Değişim Açısından Develi’de 
Halk İnanış ve Uygulamaları, EÜSBE Yüksek 
Lisans tezi, (Dan.: Abdulvahap Taştan), Kayseri  
2006 ; Abdulvahap Taştan,  “Adak ve Ziyaret 
Yerleri”, Kayseri Ansiklopedisi, Kayseri  2009, 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 
C I, s. 29-32; Dursun Yıldırım-Özkul Çobanoğ-
lu, Metin Özarslan “Halk İnançları”, Liseler 
İçin Halk Bilimi, İstanbul  2004, s. 136-140;  
Âlim Gerçel,   “Kayseri ve Çevresinde Ölüm ve 
Cenaze Merasimleri ile Ölüm Üzerin Deyişler 
ve Mezarlıklar”, Kayseri ve Yöresi Kültür, Sa-
nat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (12-13 Nisan 
2001) Bildiriler, (hzl. Mustafa Argunşah, İsmail 
Görkem, Hülya Argunşah, Atabey Kılıç), C I, 
Kayseri 2001, s. 291-314; Ahmet Turan, “Türk 
Folklorunda Al Basması [I-II]”, Erciyes, C 13, S. 
153, 154 s. 13-22, 15-20, Kayseri 1990.

BETÜL AYDOĞDU

HALK MİZAHINDA KAYSERİLİ TİPİ 
Hayatın güldürücü yönlerini ortaya koy-
mayı amaçlayan mizah, birbiriyle uyum 
içinde olan olaylar arasındaki çelişkinin 
birdenbire ortaya çıkarılmasına dayanır. 
Toplumsal düzenin tesisinde, gelenek ve 
kuralların sorgulanmasında önemli bir 
işlevi yerine getirir.
Sözlü geleneğe bağlı olarak ortaya çıkan 
ve bu gelenek içinde gelişen ve yayılan 
Türk halk mizahının ilk ürünleri, fıkralar 
ve seyirlik oyunlardır. Sözlü Türk mizahı-
nın en yaygın ürünleri fıkralar olmakla 
birlikte, Karagöz, ortaoyunu ve meddah 
gibi seyirlik türler de, Türklere özgü 
mizahî öğeleri geleneğe bağlı olarak yan-
sıtmışlardır.
Halk mizahında, şahıslara ve bölgelere 
göre çeşitli isimler altında mizah tipleri 
ortaya çıkmıştır. Bu tipler, toplumu, or-
tak temsil gücüne sahip olduğundan 
dolayı, ait oldukları toplumdaki kişilerin 
mizaçlarını, olaylar karşısındaki tepkile-
rini ve bazen de ağız özelliklerini abartı-
lı bir şekilde yansıtmışlardır. Tiplerin 
İstanbul içinde yaşayanları sadece özel 
kişilikleri ile şekillendirilirken, büyük 
imparatorluğun uzak bölgelerinden ge-
len muhtelif bölge, ırk ve kavimlere 
mensup insanların ağız özellikleri ise, 
kendi ırkına/bağlı olduğu bölgesine has 
hususiyetleriyle belirtilmiş ve bu hususi-

yetlerin İstanbul halkında bıraktığı tesir 
ile kalıplaştırılmışlardır. Bu tipler ara-
sında tanınmışlardan biri de “Kayserili 
tipi”dir.
Kayserili tipinin tüm halk mizahındaki 
ortak vasıfları şunlardır: Kayseri yöresi 
ağzıyla konuşur, kurnazdır, ticarette çok 
başarılıdır ve iş bitirici özellikleri ağır 
basar, aldatılamaz ve tutumludur. 
Halk mizahındaki Kayserili tipi ile gerçek 
yaşamdaki Kayserili arasında büyük ben-
zerlik bulunmaktadır. Bu vasıflardan bazı-
ları Kayserililer tarafından beğenilmese 
de, toplumsal yaşam ile zıtlık oluşturan bu 
vasıfların, mizahın sınırları dâhilinde bir 
ironi havası içinde işlenerek, dinleyenleri/
izleyenleri güldürmek suretiyle ortadan 
kaldırıldığı görülmektedir. Böylece top-
lumsal mutabakat sağlanmaktadır.

Fıkralarda Kayserili Tipi 
Kayserili tipi, fıkra tiplerinin sınıflandırıl-
masında “bölge ve yöre tipleri” içerisinde 
değerlendirilmektedir. Uyanıklık, kur-
nazlık, gözü açıklık, ticarette başarı, iş 
bitiricilik ve eli sıkılık gibi özelliklere sa-
hiptir. Bu özellikler bakımından benzer-
lik taşıdığı için Kayserili tipi fıkralarda, 
“Yahudi” ve ‘Karadenizli’ fıkra tipleriyle 
sık sık karşı karşıya gelir ve bu tiplere 
üstünlük sağlar.
Kayserili fıkra tipinin ortak vasıflarını 
sergilemese de, rivayete göre Tomarza*’-
nın Travşın köyünde doğan, XVI. yüzyılın 
ikinci yarısı ile XVII. yüzyılın ilk yarısında 
yaşayan İncili Çavuş*’un da farklı bir fıkra 
tipi mahiyetinde değerlendirilmesi ge-
rekmektedir. İncili Çavuş fıkralarının or-
tak niteliği, İncili Çavuş’un bürokrat kim-
liği etrafında şekillenmiş olmasıdır. Halk, 
İncili Çavuş’u saray ve çevresini eleştir-
mek için iyi bir temsilci olarak görmüş, 
bu çevre hakkındaki düşüncelerini ifade 
etmede onu bir araç olarak değerlendir-
miştir. İncili Çavuş fıkralarda tıpkı Nas-
rettin Hoca’da olduğu gibi karşılaştığı o-
lay ve durumlar karşısında zekâsı, açık-
gözlülüğü ve hazırcevaplılığı ile öne çık-
maktadır. Bu duruma bir örnek olarak şu 
fıkrayı verebiliriz:
İncili Çavuş bir zamanlar Osmanlı elçisi 

Karagöz’de Kayserili tipleme-
si (Milli Kütüphane Arşivi)
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olarak Fransa’ya da gönderilmiş. İncili’-
nin kara kuru kılığına bakarak küçümse-
yen Fransa kralı demiş ki:
- Bana senden başka gönderecek adam 
bulamamışlar mı?
İncili Çavuş şu cevabı vermiş:
- Osmanlılar, adama göre adam gönde-
rirler. Beni de sana göndermelerinin se-
bebi bu olsa gerek!

Karagöz’de Kayserili Tipi 
Farklı renkleri bünyesinde barındıran 
Osmanlı toplumunda, Karagöz oyunları-
nın cemiyetin yaşayışı, örf ve âdetleri ile 
sıkı bir ilişki kurduğunu görmekteyiz. O-
yunda Hacivat’ın şahsında hâkim tabaka 
ve zihniyetin şahsiyeti; Karagöz’ün şah-
sında ise saf ve temiz halkın şahsiyeti 
sembolize edilmiştir. Önceleri tasavvufi 
bir karakter taşıdığı ifade edilen Karagöz 
oyunu, XVII. yüzyıldan itibaren büsbü-
tün sosyal bir hiciv mahiyeti kazanmıştır. 
Devletin sınırlarının genişlemeye başla-
masıyla birlikte, padişahın tebaası olan 
muhtelif unsurların dili, lehçesi, örf ve 
âdetiyle oyunlarda temsil edildiği görül-
mektedir. Temsil sayesinde bu unsurlar 
arasındaki farklılık, kavga ve mücadele 
yerine bir ironi havası içinde giderilebil-
miştir. Her gün sokakta rastlaşıp birbiri-
nin dilinden ve düşüncesinden anlama-
yan unsurlar, Karagöz temsillerinden 
“katharsis” denilen bir ferahlama hissi 
ile, bir ironi havası içinde memnun ola-
rak çıkmışlardır.
Karagöz’de Kayserili tipi, taklit tipleri 
içinde yer almaktadır.  Eli sıkı olup kur-
nazlığı ile övünür. Orta Anadolu’dan ge-
lir ve oranın yöre ağzıyla konuşur. Mes-
lekleri arasında bakkallık, pastırmacılık, 
yağcılık ve kavaflık en bilinenleridir. Gi-
yiminde çok renklilik hâkimdir. Perdeye, 
“Kayseri’nin dağı başı bostandır” türküsü 
ile gelir. Fıkraların tersine, gölge oyunun-
da Kayserili, Karagöz karşısında yenilir. 
Karagöz, Kayserilinin şivesini beğenmez, 
kullandığı kelimeleri düzeltmeye çalışır, 
kaşıkla oynamasından hoşlanmaz, Kay-
serili kendini aldatmaya geldiğinde 
Karagöz’e inanır ve Kayseriliyi, alacağını 
vermeden gerisin geriye gönderir. Bu ti-

pin görüldüğü oyunlar: Bakkallık Oyu-
nu, Bursalı Leyla Oyunu ve Şairlik O-
yunu’dur.
 
Ortaoyunu’nda Kayserili Tipi 
Kayserili tipi, gölge oyununda olduğu gibi 
ortaoyununda da taklit tipleri arasında yer 
almaktadır. Adı genellikle “Mayısoğlu”-
dur. Bu ismin dışında, “Zübüroğlu Mah-
mut”, “Hacı Yorgioğlu Bodosaki Narcisi-
dis” ve “Kayserili” şeklinde kullanımları 
da vardır. Kayserili tipi daima bir tüccar-
dır. Mesleği; yağcı, yumurtacı, pastırmacı 
veya bakkaldır. Yünden dokunmuş, koyu 
renkli bir şalvar ve üzerine genellikle göm-
lek giyer. Belinde yün kuşak sarılı olup, 
başında etrafına yazma dolanmış bir fes, 
ayağında da nakışlı yün çorap ve çarık 
vardır. Bu tip; kurnazlığı ve becerikliliği ile 
âdeta mağrur, hatta bazen mütecaviz ve 
küstahtır. Pazarcılar Oyunu’nda 
Kavuklu’nun kendisine, “Gülşen Ağa” di-
ye hitap etmesine içerleyerek: “Beri bah, 
bana koyde Gülşen Mayısoğlu derler, sen 
kim oluyon da bana cısçılbah Gülşen di-
yon, tekerin ikiye böldüğü!” diye çıkışır. 
Ferhat ile Şirin Oyunu’nda da Kavuklu’ya 
“Gözünü dört aç, yaya kalırsın ağam!” di-
yerek kurnazlığını hatırlatıp övünür.
Kayserili, çevresindekilere nazik olmak 
için hiçbir gayret göstermez; aksine, en 
ufak sebepten hiddetlenip ağzına geleni 
söyler. Taklitlerin meydandaki daimî 
muhatabı olduğundan, Kavuklu sık sık 
Kayserilinin hışmına uğrar. Kayserili, 
Kavuklu’yu “Kaldırım ireçeli”, “Kılkuy-
ruk” ve “Tekerin ikiye böldüğü” gibi söz-
lerle tahkir eder durur. Kavuklu ise ona 
söz anlatmaktan aciz kalınca Pişekâr’ı 
imdada çağırır.
Kayserili, mahalli şivesinin bütün hususi-
yetlerini muhafaza etmiş olmasına rağ-
men, içgüdüsel kurnazlığı ile şehrin türlü 
görüntüsüne kolayca uyum sağlamış ve 
saf bir köylü kimliğinden çok fazla uzak-
laşmıştır.
Kayserili, meydana türkü söyleyip tahta 
kaşıklarla oynayarak çıkar. Bazen Kavuk-
lu’yu da elinden tutup kendisi ile oyna-
maya zorlar. Bu tipin görüldüğü oyunlar: 
Büyücü Hoca Oyunu, Ferhat ile Şirin 
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Oyunu, Fotoğrafçı Oyunu, Gözlemeci 
Oyunu, Hamam Oyunu, Çifte Hamam-
lar Oyunu, Kâğıthane Sefası Oyunu, 
Mahalle Baskını Oyunu, Mandıra Oyu-
nu, Pazarcılar Oyunu, Tireli Oyunu, 
Sandıklı Oyunu ve Ödüllü Oyunu’dur.

Meddah’ta Kayserili Tipi  
Taklide dayalı tek kişilik tiyatro gösterisi 
olarak kabul edilen meddah, sanatını 
“meddah hikâyeleri” adı verilen anlatılar 
etrafında icra etmiştir. Toplum yaşamın-
da yer alan etnik unsurlar ve taşralı tipler 
de bu hikâyelerde yerlerini almıştır. 
Hikâyelerde Kayserili, her durumdan 
kendisi için bir çıkar sağlamaya çalışan, 
kurnaz bir tip olarak gösterilir. 

Kaynakça: Reşat Oğuz, Karagöz’de Halk Hi-
kâyeleri ve Halk Türküleri, Erciyes Matbaası, 
Kayseri 1946, s. 10-14; Haldun Taner, Metin 
And, Özdemir Nutku, Tiyatro Terimleri Sözlü-
ğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1966, s. 
57; Nihal Türkmen, Orta Oyunu, Millî Eğitim 
Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1971, s. 22, 45-46; 
Muhittin Sevilen, Karagöz, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, Ankara 1986; Nail Tan, 
“Halk Mizahımızda ‘Kayserili Tipi’”, Erciyes, S 
154, Eylül 1990, s. 21-24; Uğur Göktaş, “Türk 
Gölge Oyunu Tasvirleri, Kişileri: Asıl Kişiler ve 
Kadınlar”, Karagöz Kitabı, (hzl. Sevengül Sön-
mez), Kitabevi, İstanbul 2000, s. 66-86; Hüsa-
mettin Bozok, “Sosyal Bakımdan Karagöz”, Ka-
ragöz Kitabı, (hzl. Sevengül Sönmez), Kitabevi, 
İstanbul 2000, s. 138-142; Erhan Çapraz, “Gül-
mece Kuramlarına Göre Kayseri Fıkralarının 
Yorumu”, Erciyes, S 319, Temmuz 2004, s. 29-
32; “Mizah”, Vikipedi, http://tr.wikipedia.org/
wiki/Mizah (15.06.2012); “İncili Çavuş”, Vikipe-
di, http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ncili_%
C3%87avu%C5%9F  (15.06.2012).

ERHAN ÇAPRAZ

HALK OYUNLARI
Bütün Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de 
de, Türk folklorunun önemli elemanla-
rından biri olan ve yöresel kostümlerle 
yöresel tarzda oynanan halk oyunlarının 
olduğu bilinmektedir.  Kayseri’de oyna-
nan halk oyunlarının diğer yörelerdeki 
oyunlar kadar zengin olmasına rağmen 
şimdiye kadar tam manasıyla ortaya çı-
kartılamadığı da ortadadır.   
Türk folklorunda önemli bir yere sahip 
olan halk oyunları, “Ait olduğu toplumun 
kültür değerlerini yansıtan; bir olayı, bir 

sevinci, bir üzüntüyü ifade eden; kökeni 
din ve büyü ile ilgili (majik ve kültik) 
olan; müzikli (bir müzik aleti eşliğinde 
veya müzik aleti olmaksızın el, ayak gibi 
organlarla tempo tutarak) olarak tek kişi 
veya gruplar halinde icra edilen; ölçülü 
ve düzenli hareketlerdir.” Özellikle dü-
ğünlerde ve şenliklerde oynanan halk o-
yunlarının merkez dışında halay tarzında, 
merkezde ise oyun havaları ile karşılıklı 
tarzda oynandığını görüyoruz. 
Şehir merkezinden dışarıya çıkıldıkça, ilk 
olarak  Talas*, Mimarsinan, Ağırnas*, Ko-
çağız (Kuşcağız), Güzelköy, Kayabağ, 
Örencik, Kuruköprü gibi merkez ilçe, 
kasaba ve köylerde halk oyunlarına rast-
lıyoruz. Özellikle Avşar boylarının* ve 
sonradan yerleşen Muhacirlerin yoğun 
olduğu Pınarbaşı*, Tomarza* ve Sarız* il-
çelerinde halk oyunları en zengin bir bi-
çimde halen devam etmektedir. Oğuzla-
rın; Büğdüz, Kınık, Yüreğir, Bayındır, 
Bayat, Avşar gibi boylara mensup halkın 
yerleşik olduğu Akkışla*, Bünyan* ve Za-
mantı köylerinde halk oyunları günü-
müzde halen oynanmasına rağmen, Bün-
yan merkezde çok zengin olan oyunlar 
unutulmaya yüz tutmuştur. Diğer ilçelere 
göre çok farklı bir müziğe ve oyun sitiline 
sahip olan “Sinsin”, “Omuz Halayı”, 
“Sıktırma Halayı”, “Bünyan Halayı”, “Ka-
ranfilim Burçta Burçta” ve “Ayşe’m” 
Bünyan oyunlarından bazılarıdır. Sarıoğ-
lan*, Felahiye* ve Akkışla’nın* bir kısım 
köylerinde yerleşik bulunan Çapanlı, 
Dündar, Eymür, Karkın, Salur, Döğer, 
Koyunabdal, Bektaş, Okçu, Karaözü, 
Cuşlu gibi birçok Türkmen boylarındaki 
oyunlar, daha çok Sivas yöresindeki o-
yunlara benzer oynanmaktadır. Günü-
müzde Develi*, Yahyalı* ve Yeşilhisar* 
yörelerinde çok fazla halk oyunu çeşidi 
görülmemekle birlikte, yapılacak olan a-
raştırmalarda, bu yörelerde bu oyunlar-
dan başka birçok halk oyununun da orta-
ya çıkacağı ihtimal dâhilindedir. 
Oyunlar oynanış biçimlerine göre tekli, 
ikili ve toplu olmak üzere üç şekilde oy-
nanır. Kayseri’de oyunları; kadın oyunla-
rı, erkek oyunları ve kadın erkek karışık 
oynanan oyunlar olmak üzere sıralamak 
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da mümkündür. “Galice Potinli Gelin”, 
“Ayşe’m”, “Çoban Leyli”, “Ibrık Sıra Bu 
Sıra Güzeller”, “Pınarbaşı Güzelleri”, 
“Eminem (Kürt Emine)”, “Bünyan Ağır-
laması”, “Cuvaramın İncesi”, “Gara Ko-
yun”, “Çorap Bağım İncecik”, “Hey 
Hümbekler Hümbekler”, “Sabah Güne-
şi”, “Şu Dünyada Üç Şey Var Sevilir”, 
“Sıktırma Halayı”  gibi oyunlar kadın er-
kek ilişkilerini konu alırken;  “Kalkan-
Bıçak”, “Kasap (Köroğlu)”, “Sinsin” çar-
pışma ve savaşları; “Ağ Buğdayım Sersin-
ler”, “Kirman”, “Kasap”, “Omuz Halayı 
(Oduncular Dağdan Odun İndirir)”, “Ar-
palar Ekiliyor” iş ve günlük hayatı konu 
almaktadır. Ayrıca “Ala Çayır Kurna 
Kurna”, “Çamdan Sakız Akıyor”, “Fındı-
ğım”, “Karanfilli”, “Karanfilim Muşta 
Muşta”, “Pekmez”, “Gara Koyun”, “Kar-
tal”, “Topal Serçe”, “Ağ Buğdayım”, 
“Gezbeli” ürün-bitki-hayvan ve ırmak-
dağ-ova adları taşıyan oyunlar arasında 
yer almaktadır. Bunların yanında, yöre-
mizde Türk boylarının adını taşıyan o-
yunlar ile kişi ve yer adı taşıyan oyunlar 
da mevcuttur. Çabukluk derecesine göre 
ağır oynanan oyunlarda sıçrama, sekme, 
hoplama, yeldirme gibi hareketler yer al-
maz. Ağırlama adını verdiğimiz bu oyun-
ların türküleri, oynanış şekilleri ve öykü-
leri şunlardır: 

Develioğlu
Türkünün hikâyesinden de anlaşılabile-
ceği gibi, aslında bir ağıt olan Develioğ-
lu, sonradan oyunlaştırılmıştır. Adana 
yöresinde de halk oyunu olarak oynanan 
bu oyun hakkında Halil Atılgan şu açıkla-
mayı yapmıştır: “Baba kızın çok muydu / 
Bir kız sana yük müydü” diye başlayan 
Çukurova’nın meşhur gelin ağlatma tür-
küsü de halk oyunu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Gelin ağlatırken söylenen 
bir türküdür. Ne yazık ki bu da türkülü 

bir oyun olmuş, Adana halk oyunları 
arasında yerini almıştır. Halil Atılgan’ın 
Çukurova gelin ağlatma türküsü olarak 
gördüğü bu oyun ve türküyü Kayseri’de 
de çok yaygın bir şekilde görüyoruz. Kay-
seri’de Develioğlu adını alan bu türkü-
nün öyküsü kısaca şu şekildedir: 
Avşarların Bakır Dağı ve Erciyes*’e yayla-
ya çıktıkları bir dönemde, genç kızın ba-
basının iş yaptığı, samimi arkadaşı olan 
bir Develi Beyi, onu daha körpe iken oğ-
luna istemiştir. Genç kız olduğu zaman 
onu oğluna alacaktır. Babası da Develi 
Beyini kıramayarak “tamam” deyip söz 
vermiştir. Aradan yıllar geçer, artık iki 
çocuk büyümüş ve evlilik çağına gelmiş-
lerdir. Develi Beyi, Pınarbaşılı arkadaşın-
dan verdiği sözünü tutmasını ister. Genç 
kızın gönlü alınmadan, genç kız Develi 
Beyinin oğluna verilir. 

Develioğlu’nun inadı
Keklik gafese dünedi
Vermen beni Develi’ye
El âlem sizi gınadı

Gelenekler görenekler yerine getirilir, 
düğün dernek kurulur, iki genç birbiriyle 
evlendirilir. Gelin, o zamanın en iyi ula-
şım aracı olan atlarla Develi’ye götürü-
lür. Fakat o zamana göre gurbet sayılan 
Develi, genç kız için ailesinden uzak, zor 
günlerin başlayacağı bir diyar olmuştur. 
Öyle ki bu uzak diyara düşmektense, 
emmilerinin oğullarına bile varmayı dile-
miştir   

Baba gızın çok muydu
Bir gız sana yük müydü
Gırılası emmilerim
Heç oğlunuz yok muydu

Genç kız gelin olduktan sonra onun için 
hayatın gerçek acıları başlamış, etrafında 
derdini anlatacak, sırdaşı olacak, gerekti-
ğinde ona yardım edecek bir kimse dahi 
bulamayarak, tüm bu acılarını babasına 
ve ailesine sitem ederek ağıda dökmüş-
tür. 
Genç kız, gelenek ve göreneklere göre 
davranarak gelinlik etmektedir. Kayınba-Develioğlu Oyunu notası  (H. Yüksel Arşivi)
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bası izin vermeden konuşamaz, çocuğu-
nu sevemez, eşine sevgi gösteremez, ka-
yınvalidesi izin vermeden hiçbir iş göre-
mez, saçını dahi yıkayamaz. 
Bir genç kızın dramını anlatan bu ağıt, 
Avşarlar arasında yıllardır dilden dile 
söylenegelerek günümüze ulaşmıştır. Bu 
ağıt, günümüzde de genç kızların dille-
rinden düşmeyerek, kına gecelerinin vaz-
geçilmez türküsü olmuştur. Özellikle ge-
lin kızları ağlatmak için çok söylenmiştir. 
Bu ağıtta, her söyleyen kendinden bir 
şeyler bulmuş ve kendinden bir şeyler 
katmıştır bu ağıta. Dillerde söz gözlerde 
yaş olmuştur. Bu ağıt, bir genç kızın çilesi 
ile başlayarak, birçok genç kızın çilesine 
de ortak olmuştur. 

Yeldirir kır at yeldirir
Yelesini yel kaldırır
Vermen beni Develi’ye
Gaynana gelin öldürür

Develeri haydan almaz
İnsanları söz anlamaz
Yanılsam başımı yusam
Beliğimi ören olmaz 

Atım gedikten aşmıyor
Fistanım dar gavuşmuyor
Vermen beni Develi’ye
Gurbet bana yakışmıyor

Don yuduğum yastı taşlar

Eriştiğim gaba ardıçlar

İşte geldim gidiyorum

Savuşturun eşim gızlar

     

Samenim geldi duruyor

Her hal kına yakıcılar

Gayrı umudum kesildi

Her hal beni vericiler

Develer geldi düzüldü

Çehizimi sarıcılar

Gayrı umudum kesildi (üzüldü)

Her hal beni vericile

                          

Atım küçük dağdan aşmaz

Fistanım dardır kavuşmaz

Vermen beni Develiye

Bize gurbetlik yakışmaz

Develioğlu geldi geçti

Kayseri’ye dükkân açtı

Vermen beni Develi’ye

Güzelin iyisin seçti 

Oyunun Oynanışı: Oyuncular serçe (kü-
çük) parmaklarıyla tutuşup, yan yana di-
zilerek hafif bir şekilde belden bükülerek 
eğilirler.
1- Birinci figürün birinci adımına sağ a-
yak ile başlanır. Sağ ayak hafifçe kaldırı-

Bir düğünde Ağırlama Halayı oynayan köylüler-1949 (Tuzcu, Talas)
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lıp yan tarafa (sağ tarafa) doğru (yönlerini 
dönmeden) bir adım atıldıktan sonra 
ökçe yere koyulurken, sol ayak da hafifçe 
kaldırılıp sağ ayağın yanında taban basa-
rak yere koyulur. Aynı hareket sağ ayakla 
üç kez yapılır. Sol ayak iki kez sağ ayağın 
yanında yere konduktan sonra, üçüncü 
harekette taban yere basılmadan sol ayak 
parmak ucu yere vurularak diz yukarı 
çekilir ve bu figürün ikinci adımına geçi-
lir. İkinci adımda bu sefer yukarıya doğru 
çekilen sol diz, sol tarafa doğru atılarak 
ayağın ökçesine basılır; bu hareketten 
sonra birinci adımın tam tersi yönde sol 
yana doğru hareket edilerek, birinci adı-
mın tersi yapılır.
2- İkinci figürde en son olarak sağ ayak 
yere vurulup kaldırıldıktan sonra, vücut 
sağ tarafa doğru döndürülür. Dizler üç 
defa yukarıya doğru çekilerek sağ tarafa 
yüründükten sonra, dördüncü sayıda sol 
ayak parmak ucu yere vurularak ters yön-
de dönülür; bu sefer de sol yöne üç adım 
yürünerek sağ ayak parmak ucu yere vu-
rulduktan sonra yan yana tek sıra halinde 
dönülür. Dönüşlerde, eller birbirinden 
bırakılmadan, öndeki oyuncunun beline 
konur.
3- Üçüncü figürde bir sıra halinde karşı-
ya dönmüş olan oyuncular sağ ayak yere 
vurulup döndükten sonra dizler üç defa 
sol, sağ ve sol olmak üzere sırasıyla yuka-
rıya doğru çekilir; sonra da sol ayak par-
mak ucu yere vurularak yukarı çekilir. 
Oyun bu şekilde bir sağ, bir sol ayak par-
mak uçları yere vurulup çekilerek halay 
başının bitirme komutuna kadar devam 
edilir.

Bünyan Ağırlaması
Oyun, davul-zurna ile oynandığı gibi, 
sazla da oynanabilir. Oyunun ezgisini 
Ahmet Yamacı*, kaynak kişi Adnan 
Türköz’den* Bünyan Halayı (Ağırlama) 
adı altında 2/4 ölçüsünde derlemiştir. 
Oyunun türküsü mevcut değildir. Oyun-
cular yan yana dizilip serçe parmakları 
ile tutuşarak oynarlar.
Oyunun Oynanışı: 1- Oyuna sağ ayak ile 
başlanır. Sağ tarafa üç adım adım atıldık-

tan sonra dördüncü sayıda sol ayağın 
parmak ucu sağ ayağın yanına vurulur.
2- Daha sonra sağ ayağın parmak ucunda 
yükseldikten sonra hafifçe sola dönülür 
ve sağ ayak parmak ucu sol ayak yanında 
çaprazlama yere vurularak, tekrar sağ a-
yakla başlamak üzere başa dönülür. O-
yun, her adımda ökçeye basmadan par-
mak ucunda yükselerek oynanmaktadır. 

Karanfilim Burçta Burçta (Bünyan Ağırlaması)
Oyun, Bünyan ve çevresindeki köylerde, 
yukarıdaki ağırlamadan ayrı olarak, tür-
küsü ile söylenerek oynanır. Söz ve ezgi-
sini, TRT Müzik Dairesi uzmanlarınca 
derlemiş olup Yunus Karaca notaya al-
mıştır. Oyunun sözleri şu şekildedir: 

Bir çift güvercin olsam
Çadırın burcuna konsam
Soyunsam koynuna girsem
Eli Karanfilli gelin.

Eli Karanfilli gelin
Başı deste güllü yârim

Karanfil seni ezerler
Gerdana altın dizerler
Ah seni takan güzeller
Eli karanfilli gelin
 (Nakarat)

Karanfilim muştalanmış
Duydum ağam hastalanmış
Benim derdim üstelenmiş
Eli karanfilli gelin
 (Nakarat)

Karanfilim tutam tutam
Arasına güller katam
Hâlen de yalınız yatan
Eli karanfilli gelin
 (Nakarat)

Karanfilim uçtan uçtan 
 (burçtan burçtan)
Aklım aldın bir bakıştan
Ya inişten ya yokuştan
Eli karanfilli gelin
 (Nakarat)

Kayseri yöresi halk oyunları 
erkek kıyafeti

Kayseri yöresi halk oyunları 
kadın kıyafeti
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Oyunun Oynanışı: 1- Oyuna sağ ayak ile 
başlanır. Dizler yukarıya doğru çekilerek 
oynanır. Oyuncu sağ ayağını yukarıya 
doğru çekip yere bastıktan sonra, sırasıy-
la sol ve sağ ayağını da yukarı çekip yere 
basar ve tekrar sağ ayağını yukarı çekip 
yere basar ve son olarak sol ayak parmak 
ucunu, sağ ayağın yanında çaprazlama 
yere vurup yukarı çeker.
2- İkinci adımda bu sefer sol yöne veya 
geriye doğru yürüyerek sağ ayak parmak 
ucunu sol ayağın yanında çaprazlaması-
na vurup çeker.

Öteyüz (Dokuz buçuk)
Pınarbaşı, Sarız, Tomarza yörelerinde 
oynanmakta olan oyun, yavaş tempoyla 
başlayarak sonrasında gittikçe hızlanır. 
Oyunun Kayseri ve yöresine ait olduğu-
nu, Türk Halk Müziği ve Oyunları 
Folklor Dergisi’ndeki bilgiler de destek-
lemektedir. Bu dergide oyunun adından 
“Dokuz buçuk” olarak bahsedilmektedir. 
Fakat oyun özellikle Avşarlar arasında 
oynandığı için “Öteyüz” adıyla bilinir. 
“Öteyüz” oyununun türküsünün olup ol-
madığını tam olarak bilemiyoruz. Yapı-
lan araştırmalarda oyunun türküsüne ait 
herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. O-
yunu oynayan oyuncular serçe parmak-
larıyla tutuşurken kolları serbest bir şekil-
de aşağıdadır. Eller ve kollar oyunun rit-
mine göre yukarı kaldırılıp sağa sola sal-
lanarak tekrar aşağıya bırakılır.
Oyunun Oynanışı: 1- Oyunda sırayla sağ 
ayak dizden kırılarak kaldırılıp yere bası-
lırken, önce sol ardından sağ diz kırılarak 
yukarıya doğru çekilip yere basılır. Son-
rasında ise, sol ayak geriye atılıp öne uza-
tılarak önde ökçe yere vurulup geri yeri-
ne çekilirken, aynı şekilde sağ ayak ökçe-
si ve tekrar sol ayak ökçesi önde yere 
vurulduktan sonra başa dönülür.
2- İkinci figürün birinci adımı, aynen bi-
rinci figürdeki ilk adım gibi dizler yukarı-
ya çekilerek oynanır. İkinci adımda ise 
sol ayak öne uzatılıp ökçe önde yere vu-
rulurken, sağ ayağın ökçesi ise önde yere 
vurulmayıp geriye doğru uzatılarak bu-
run kısmı geride yere vurulur.
3- Üçüncü figürde ise sol ayağın üzerinde 

sekilirken sağ diz yukarıya doğru çekilir 
ve yere basılır. Aynı anda sol diz de yuka-
rıya doğru çekilip basıldıktan sonra çift 
ayak üzerine zıplandıktan sonra sol diz 
yukarı çekilip önde ökçe yere vurulup 
geri çekilir. Sonrasında ise sırayla ilk ön-
ce sağ ayak sonra da sol ayak geriye atılıp 
önde ökçe yere vurulur.
4- Dördüncü figürde ise, üçüncü figürde 
sürekli öne vurulan ökçelerden sağ aya-
ğın ökçesi tersine geriye atılarak ikinci 
figürdeki gibi burun kısmı yere vurulur. 
Bu arada oyuncular ayak ökçelerini ve 
burunlarını yere vururken, “Hey, Hey” 
diye bağırırlar. Bu oyunda, başlar da yeri-
ne göre hareketlerle uyumlu ve ritmik 
olarak sağa sola çevrilir.

Serçe (Topal Serçe)
Kayseri ve yöresinde davul-zurna ile oy-
nanan, zaman zaman seyreden kişilerin 
de oyuna dâhil edilebildiği hareketli bir 
seyirlik oyundur. Oyun Pınarbaşı, To-
marza, ve Sarız yörelerinde, düğün eğlen-
ce ve bazı törenlerde oynanmaktadır. Bu 
oyun aynı zamanda Avşarların yoğun 
olarak yaşadığı Adana ve yöresinde de 
oynanmaktadır. Oyunun türküsü yoktur. 
Oyunda, serçelerin doğada yaptıkları ha-
reketler ve bir ayağı aksak kadının bu 
serçeler ile olan mücadelesi taklit edil-
mektedir. Hikâyesi şu şekildedir: Bir aya-
ğı topal ve bir gözü kör olan yaşlı bir ka-
dın, değirmende öğüttüğü bulgurunu 
sermiş ve kurutmaktadır. Fakat sergende 

Bünyan Halayı notası (H.Yüksel Arşivi)
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serili olan bulgura serçeler rahatlık ver-
memektedir. Topal olan kadın koşamasa 
da, eline aldığı değnekle bulgura konan 
kuşları kovalayarak kiminin ayağını kimi-
nin kanadını kırmaktadır. Bu yaşlı kadı-
nın ve serçelerin birbirleriyle olan müca-
delesi taklit edilerek oyuna dönüştürül-
müştür.
Oyunun Oynanışı: Köy meydanında 
veya oyunun oynayacağı alanda, oyunu 
bilen 8-10 veya daha fazla sayıda kişi ye-
rini alır. Davul-zurnanın eşliğinde, kollar 
dirsekten bükülüp çene hizasına kadar 
kaldırılır. Eller de bilekten aşağıya doğru 
bükülerek serçelerin kanat çırpışları gibi 
yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirilir. 
Bu arada sağ ayak sürekli önde olacak 
şekilde, ökçeye basmadan, parmak ucu-
na basarak (topallayarak) bir sağa bir so-
la dönerek yürünür.
Grubun sonunda yer alan oyuncunun 
(pöççük) elinde uzun bir değnek (cerek)
vardır. Yürüyüş sırasında grubun başında 
bulunan oyuncu (halay başı) ne yaparsa 
diğer oyuncular da aynısını yapmak zo-
rundadırlar. Halay başının yaptığını yap-
mayan veya yapmakta geciken oyuncu, 
aynı hareketi yapana kadar pöççükten 
sopa yer. Halay başının yaptığı hareketler 
şunlardır: Bir ayağını, bir eliyle tutarak 
sekmek; yanındaki oyuncunun kulağını 
tutmak; aynı oyuncuya vurmak; cepkeni-
ni, yemenisini, şalvarını çıkartmak; ken-
dilerini seyreden çocukları veya büyük 
bir seyirciyi kucaklayarak kaçırmak gibi. 

Halay başının yapacağı hareketlerin sınırı 
yoktur, oyun bu şekilde çok eğlenceli bir 
şekilde sürer. 
Kayseri ve yöresinde de birçok yörede 
olduğu gibi son zamanlarda bu oyunun 
otantiğini bozacak bazı eklemeler yapıl-
mıştır. Özellikle, organize bir şekilde ça-
lışan ekiplerin yaptığı bu eklemeler şu 
şekildedir: Oynaşmakta olan serçelere 
uzaktan bir avcı sessizce yanaşarak tüfe-
ğini ateşler. Bu sırada oyunculardan biri 
vurulmuş gibi yere düşer. Bunu gören 
serçenin eşi ise vurulan oyuncunun yanı-
na gelerek ağlamaya, çırpınmaya başlar. 
Oyuncuyu vurmuş olan avcı oyuncunun 
başına gelerek, yerde yatan oyuncuyu bir 
kolundan tutarak yerde sürükleyerek gö-
türür. Oyun bu şekilde biter. Ancak oyu-
nun aslında bu yoktur.

Sinsin
Türkiye’nin birçok yöresinde bilinen, kö-
kü Orta Asya’ya kadar dayanan halay 
tarzında bir oyun olan Sinsin; Kayseri 
yöresinde de birçok ilçe ve köyde oynan-
makta olan hareketli bir oyundur. Aslın-
da köy seyirlik oyunları içerisinde yer al-
ması gereken Sinsin’i, yumruk oyunu ile 
halay tarzı oyunlar arasında göstermemi-
zin sebebi, sadece davul-zurna ile oynan-
masıdır. Yalnız Kayseri’de oynanan 
“Sinsin”ler, diğer yörelere göre farklı mü-
zikle oynanmaktadır. Kayseri içinde sa-
dece Bünyan’da oynanan “Sinsin”in mü-
ziği farklıdır. Diğer bölgelerin (Ağırnas, 
Gesi, Tomarza, Pınarbaşı, Sarız, Yeşilhi-
sar (Sim sim), Yahyalı...) müziği ise he-
men hemen aynıdır.
Oyunun çıkış noktasının dinî bir törene 
dayanıp dayanmadığı ve geçmişi hakkın-
da kısaca şu bilgileri verebiliriz. Mahmut 
Ragıp Gâzimihâl “Sinsin”le ilgili bir olay-
dan bahsetmektedir. 
“Eski tarihte bir ‘sin’ adına rastlarız. Bu 
Kamer (Ay) tanrısının adıdır. Sümerler 
devrinde de ‘kamer’e bugünkü gibi ‘ay’ 
diyorlardı. Sonra Babil’de ‘sin’ dediler. Bir 
devirde de ikisini birden kullanarak ‘Si-
nay’ dediler. Kültür bilginlerinin dedikle-
rine göre Babil’de ‘sin’ adında ilâhiler o-
kunur, şenlikler yapılırdı. Bu ilâhiler, biri 

Halk Eğitimi Merkezi Ekibi Şehir Tiyatrosunda Serçe Oyunu oynarken 
(H. Yüksel Arşivi)
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şekvâ (şikâyet, sızlanma) diğeri sevinç şar-
kıları olmak üzere ayda iki defa söylenirdi. 
“Şekvâ” ilâhisi’ ay sonunda ışıksız gecele-
rin ilkinde, sevinç ilâhisi ise ışıklı gecelerin 
birincisinde okunurdu. Her ikisinde de 
şölenler ve oyunlar vardı. Sümerler zama-
nında da bu şekilde gece şölenlerinin ya-
pılıyor olması yanında, ‘Sinsin’in de Türk 
kültürünün çok eski bir oyunu olduğunu 
öğreniyoruz. Bu da bize ‘Sinsin’ oyunu-
nun ateş etrafında oynanma tarzıyla, kay-
nağının Şamanizm ile alâkalı olabileceğini 
gösterir. Aynı zamanda eski Anadolu uy-
garlıkları dininde de böyle bir olayın gö-
rülmesi, oyunun, kültürlerin karışımından 
ortaya çıkmış olabileceğini akla getirmek-
tedir. Fakat oyunun bir dayanıklılık ve güç 
gösterisi şeklinde olması; silahsız çarpış-
mayı anlatan savaş eğitimlerinin, eski 
Türk eğlencelerine yansıması şeklinde de 
düşünülebilir.”
Sinsin oyunu aynen “Yumruk (Zuk)” o-
yununda olduğu gibi geniş bir alanda; 
düğün, şölen ve bayram gecelerinde 
meydanda çalı çırpı, tezek (günümüzde 
lastik) yakılarak oynanmaktadır. Sinsin, 
yumruk oyununa oynanış şekliyle de çok 
benzer. Fakat yumruk oyununda ateş ya-
kılmaz ve bu oyun gündüz de oynanabil-
mektedir.
Oyunun Oynanışı: Bir oyuncu, oyun 
için ateş yakıldıktan sonra, sekerek iki 
kolu açık bir şekilde veya bazen de sol e-
linin yumruğunu sıkılı ve göğüs üzerine 
kaldırmış bir vaziyette ortaya çıkar. 
Davul-zurna eşliğinde ateş etrafında dö-
nerek veya üzerinden atlayarak, etraftaki-
lere bağırarak meydan okur. Bu oyuncu, 
etraftaki topluluktan birini işaret ederek 
onun kendisine doğru gelmesini bekler. 
Kimi zaman da ortaya çıkacak olan kişi-
den kaçarak veya bir elini beline, bir elini 
göğsüne doğru atarak, karşı taraftan gele-
cek kuvvetli bir yumruk hamlesine karşı 
kendini hazırlar. Bağırarak ortaya çıkan 
diğer oyuncu da aynı şekilde sekerek o-
yuna dâhil olur ve ortada bekleyen oyun-
cunun sağ pazısına veya sırtına kuvvetli 
bir yumruk indirir. Ortada bekleyen o-
yuncu, yumruğun acısını sükûnetle karşı-

layacak biri ise, kımıldamadan bekler ve 
yumruktan kaçmaz. Eğer oyuncu yumru-
ğu yemek istemiyorsa, omzunu oynata-
rak yumruğu savuşturur. Ardından, yum-
ruğu atan oyuncu ilk ortaya çıkan oyun-
cunun yerini alarak ve sekmeye devam 
ederek başka bir oyuncuyu beklemeye 
başlar. Oyun bir dayanıklılık ve güç oyu-
nu olup bazen çekişmeler ve gruplaşma-
lar olur. Şayet oyun düğünlerde oynanı-
yorsa bu durum daha bariz bir şekilde 
görülür. İki taraf da gücünü göstermek ve 
kendi tarafının yediği yumruğun intika-
mını almak ister, bu durum taraflar ara-
sında tartışmalara da neden olabilir. O-
yun yukarıda belirttiğimiz gibi, bazen çe-
kişmelerle bazen tatlı şakalaşmalarla, ge-
nel olarak da ortada bulunan kişiyi kova-
lama şeklinde sürer. İsteyen oyuncular 
ateş üzerinden atlayarak cesaretlerine ce-
saret katar. Bu oyunun devamında, davul 
zurna eşliğinde bir ağırlama oyununa 
geçilir.
Kayseri’de Sinsin’in ezgi olarak en güze-
line ve en tanınmış türüne,  yukarıda be-
lirttiğimiz gibi, Bünyan yöresinde rastla-
maktayız. Muzaffer Sarısözen, Bünyan 
yöresinde oynanan ve çok hareketli bir 
ritme sahip olan Sinsin’in ezgisini, kay-
nak kişi olarak Adnan Türközü’nden der-
lemiş ve TRT repertuarına kazandırmış-
tır. Pınarbaşı yöresinde oynanan Sinsin 
oyununun ezgisi ise yine Muzaffer Sarı-
sözen tarafından 1941 yılında Mehmet 
Kara’dan alınarak derlenmiştir. Bu mü-
zik yıllarca TRT radyolarında açılış müzi-
ği olarak ta çalınmıştır. 

Sinsin Oyunundan bir görünüm



[1024]	64	/	HAL		 KAYSER‹	ANS‹KLOPED‹S‹

Menekşe Buldum Derede 
Sarız yöresi kadın oyunları arasında yer 
alır. Oyun, hareketli bir yapıya sahiptir, 
içinde hoplama ve sekme gibi hareketler 
bulunmaz. Oyunun oynanış tarzı Avşar 
ağırlaması şeklinde olup, aynen ağırla-
mada olduğu gibi kadınlar sağ ayaklarını 
yere vururlarken birbirlerine dönerler. 
Sarız yöresinde bulunan Avşar, Alevi 
köyleri ile Güneydoğu illerinden göç et-
miş olan vatandaşlarımızın köylerinin o-
yunlarının tamamı, halay tarzında olup, 
yörede düz oyun çok az oynanmaktadır. 
Bu köylerde düğün olduğunda, davet edi-
len yakın köylerin halkı da halaya katılır 
ve çok geniş gruplar halinde halaya tutu-
şurlar. Erkekler ve kadınlar birbirlerin-
den ayrı gruplarda halay çekerler. Halay-
daki kişilerin sayısı kimi zaman elli yüz 
civarındadır.
Sarız ilçesinin Kayseri’ye uzak ve sınır il-
çesi olması, bu ilçeye yakın diğer illerin 
kültüründen etkilenmesine neden ol-
muştur. Ayrıca yöreye Doğu’dan gelerek 
yerleşen vatandaşlarımız da bu etkileşim 
sürecinde rol oynamıştır. Sarız yöresi o-
yunlarını incelediğimizde bu etkiyi açık-
ça görmekteyiz. Bu oyunların arasında, 
yöreye ait oyunlar bulunmakla birlikte 
komşu illerden ve daha Doğu’daki ve 
Güney’deki illerden gelme oyunların da 
yer aldığı görülmektedir. Bu yörede oy-

nanan oyunların bir kısmı şu şekildedir: 
“Avşar Ağırlaması, Temurağa, Çeçen, 
Hoşbilezik, Daşoluk, Kanlı Hava, Habibi, 
Kaba, Gezbeli, Yanlama, Eminem, Yağlı 
Kenar, Üçlü Kaba, Lorke, Avşar Ağırla-
ması Aykırısı, Mor Menekşe Buldum De-
rede Aykırısı.”

Helleme
Varlığını Mahmut Ragıp Gâzimihâl’den 
edindiğimiz bilgilere göre Helleme, Yah-
yalı yöresi’ne ait oyunlar arasında sayıl-
maktadır. Gâzimihâl Ortaköy ve Çakal 
köylerinde bu oyunun oynandığını belir-
tir. Bu köylerden Ortaköy’ün, Yeşilhi-
sar’a bağlı bir köy olduğunu ve adının 
“Başköy” olarak değiştirildiğini öğreni-
yoruz. Çakal köyünü, adının değişmiş 
olması ihtimali üzerinde de durarak a-
raştırmamıza rağmen, bu yörede veya 
yakınında Çakal adında bir köy bulama-
dık. Bu yöreye yakın olan Derinkuyu il-
çesine bağlı Çakıllı köyünün ismi muh-
temelen Çakal köyü olarak yanlış kayde-
dilmiş olabilir. 
Gazimihâl “Helleme”nin uçurmak ma-
nasına geldiğini ve çekirge istilası sırasın-
da köylülerin ellerine teneke veya davul 
alarak, çeşitli figürler yapıp, çalmak sure-
tiyle çekirgeleri korkutup kaçırmak için 
uğraştıklarını ve bunun sonucunda da 
böyle bir oyunun ortaya çıktığını belirti-
yor. Bu oyunu günümüzde daha çok Ço-
rum ve Sivas yöresinde görüyoruz. Kay-
seri’de bu türden bir oyuna günümüzde 
rastlanmamaktadır. Zaman içersinde u-
nutulmuş olabilir. Fakat “Çekirge” adın-
da bir oyun Karaözü kasabasında oynan-
maktadır. Bu oyun bir zamanlar Sivas İli-
ne bağlı olan Karaözü kasabasına bir ih-
timal bu yöreden gelmiştir. Gâzimihâl’in 
notları arasında verdiği oyunun türküsü 
aşağıdaki gibidir.

Çekirgenin önü indi yazıya
Ot koymadı koyun ile kuzuya
İlâhi çekirge boynun uzaya
Eğri büğrü, sivri götlü çekirge  
Çekirgeyi hellemeden gelirler
Az kaldı keveni kökünden yuta.  

Sinsin Oyunu notası (H. Yüksel Arşivi)
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Düz Oyun
Düz oyun, yöremizde oynanan en yaygın 
olan oyunlardandır. Sıra oyunu (halay) 
bilmeyenlerin daha çok tercih ettiği düz 
oyuna, halk arasında kullanılan tabiri ile 
“şıkıdım” da diyebiliriz. Karşılıklı iki kişi-
nin veya karşı karşıya duran birçok çiftin 
kollarını yanlara açarak, orta parmakları-
nı başparmaktan kaydırması suretiyle 
şaklatarak döne döne, değişik ayak figür-
leri ile oynadıkları oyundur. Daha çok 
düğünlerde oynanan düz oyun, “kırık 
hava”nın birçok türünün eşliğinde de 
oynanmaktadır. Bu havalardan bir kısmı 
yerel olmakla beraber çoğunluğu diğer 
yörelere aittir: “Hunat Mahallesi, Çifte-
telli, Fidayda, Harmandalı, Türkmen Kı-
zı, Misket, Konyalı, Çiçekdağı, Kesik Ça-
yır, Erkilet Güzeli, Mevlana, Hüdayda, 
Arap Çiftetellisi, Azize, Farfara, Zennu-
be, Nenni de Feridem” gibi oyun havaları 
düz oyuna eşlik eden havalardır. 
Düz oyunda kadın ve erkek oyunları, bazı 
yönleriyle birbirinden tamamen ayrılır-
lar. Kadınlar ve erkekler Düz Oyunu aynı 
yerde oynamaz. Köy düğünlerinde er-
kekler genelde geniş bir alanda, çoğun-
lukla evin avlusunda veya açıklık alanda 
düz oyun oynarken veya halay çekerken, 
kadınlar ise bu oyunu daha çok evin ka-
palı bir bölümünde veya evden ayrı geniş 
bir kullanım mekânı varsa orada oynar-
lar. Kadınlarla erkekler çok nadir olarak 
bir arada oynarlar. Günümüzde erkekler 
düğünlerde, teknolojinin getirdiği kolay-
lıklar sayesinde ses sistemlerine bağlı org 
ve elektronik sazlar eşliğinde oyunlarına 
devam eder. Kadınlar ise özellikle kına 
gecelerinde teyp, kaset veya bilgisayar a-
racılığı ile oyunlarını sürdürür.
Kimi köylerde erkekler davul zurna veya 
meydan sazı ile oyun yürütürken, kadın-
lar ise türkü eşliğinde, def ile oyun yürü-
türler. Türküleri çoğunlukla, sözleri ve 
ezgiyi çok iyi bilen birkaç kadın söyler. 
Kadınların kimi zaman def yerine geniş 
bir sini çalarak oyuna eşlik ettiği de olur. 
Eğer kadın ve erkeklerin oyun alanları 
birbirine yakın ise, kadınlar erkeklerin 
bulunduğu kısımda çalan davul zurna ile 
aynı ezgiye uyum sağlayarak oyun oynar-

lar. Kadınların bir isteği olduğu zaman, 
bir aracı ile bu isteklerini davul zurnacıya 
iletirler. Her iki tarafta da, seyirciler, ha-
reketli oyunlara çoğu zaman el ile tempo 
tutarlar. Kadınların oyunlarında, adımlar 
kısa atılır. Diz kırma, diz çekme ve çök-
me gibi hareketler yer almaz. Kadınların 
oyunları, halaylar dışında çoğunlukla iki 
kişinin karşılıklı oynaması şeklindedir. 
Kolların açılımı ise dirsekten kırık bir 
vaziyette ön tarafta ve göğüs hizasında-
dır. Kollar çok fazla yukarı kaldırılmaz ve 
yanlara doğru açılmaz. Bu, kadın mahre-
miyetinin getirdiği bir durumdur. Erkek-
lerin oyunlarında ise hareketler biraz da-
ha keskindir. Dizlerin yukarıya doğru 
çekilmesi, diz kırma, çökme veya ani 
dönüş gibi hareketlerin sıkça yer aldığı 
görülür. Erkeklerin kolları, kadınlara gö-
re yanlara daha fazla açılır. Erkeklerin o-
yunlarında alına para yapıştırma gibi ha-
reketler daha çok görülür. Yapıştırılan bu 
paralar, bahşiş olarak davul zurnacılara 
verilir. Halaylarda olsun, karşılıklı oyun-
larda olsun, erkeklerin nara attığı görü-
lür.

Turnam
Halk edebiyatında önemli bir yer edinen 
turnanın, halk oyunlarında da yer edin-
mesi gayet normaldir. Leylek büyüklü-
ğünde olan turnanın kışın sıcak diyarlara 
gidip yazın tekrar dönmesi; âşıkları ve 
halk şairlerini, turnayı her zaman müjde 
getiren bir kuş saymalarına ve ondan il-
ham almalarına sebep olmuştur. Onların 
düzenli bir şekilde, katar katar, bir asker 
disiplini içerisinde hareket etmeleri halk 
oyunlarına da yansımış, bu yüzden Tur-
nam, hayvan taklitli oyunlar arasında yer 

Dadaloğlu Halk Oyunları Ekibi (H. Yüksel)
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almıştır. Turna oyunu Pınarbaşı Avşar 
köylerinde türkülü olarak, kadınların oy-
nadıkları bir oyundur. Zaman zaman er-
kekler de bu oyunu oynarlar. Ağırnas 
yöresinde oynanan “Durnalay” oyunuyla 
bu oyun arasında bir bağ olduğu ihtimali 
de vardır. “Turna Halayı” değişikliğe uğ-
rayarak “Durnalay” olarak söylenmiş o-
labilir. Yurdumuzun değişik bölgelerinde 
Turna adının yer aldığı birçok oyun oy-
nanmaktadır. Pınarbaşı’nda oynanan 
“Turnalar” oyununun türküsü Hâdiye 
Deliktaş’tan derlenmiştir. 
Oyunun türküsü şu şekildedir:

Turnamın ganadı beyaz
Yatamıyom yerim ayaz
Dost uyur düşman uyumaz
Uçucu turnam uçucu

Sakınayım tellerinden
Konucu turnam konucu
Turnamın ganadı yeşil
Toplan ağrıcanı deşir

Turnam yerinden oynamış
Günler değer ışıl ışıl
Sakınayım tellerinden
Konucu turnam konucu

Çorabın Nakışları
Pınarbaşı’na bağlı Avşar köylerinde, 
demece-çevirmece usulüyle türküsü söy-
lenerek oynanan bir ağırlamadır. Oyunu 
daha çok kadınların oynamasına rağmen 
erkeklerin de oynadığı görülmektedir.
Oyunun oynanışı: 1- Oyuna sağ ayak ile 
başlanır. Dizler yukarı doğru çekilerek 
oynanır. Oyuncu sağ ayağını yukarıya 
doğru çekip yere bastıktan sonra, sonra 
sol ardından da sağ ayağını sırasıyla aynı 
şekilde yukarı çekerek yere basar ve son 
olarak da sol ayak parmak ucunu, sağ a-
yağın yanında yere vurup yukarı doğru 
çeker.
2- İkinci adımda bu sefer sol yöne veya 
geriye doğru yürüyüp sağ ayak parmak 
ucunu sol ayağın hemen yanında yere 
vurup çeker.
Oyunun türküsü şu şekildedir:

Çorabın nakışları (Bütün dizeler tekrar)
Çıkamam yokuşları
Yârime selam söylen
Karlı da dağın kuşları

Çorabını ördüğüm
Ayda bir kez gördüğüm
Sana da hasta diyorlar                     
N’oldu gurban olduğum
Çorap milinen olur
Sevda sırınan olur
Aç kapıyı nazlı yâr
Gönül birinen olur.

Çorap bağım çözüldü
Bağla sevdiğim bağla
Ben askere gidiyom
Ağla sevdiğim ağla

Bineklerden Üç Binek Var Binecek
Kayseri’nin özellikle doğusundaki Bün-
yan, Pınarbaşı, Sarız (Avşar Köyleri), Ta-
las (Yamaçlı köyü, Mardın köyü) ilçele-
rinde ve köylerinde türküsü ile birlikte 
söylenerek oynanmakta olan ağırlama 
tarzında bir oyundur.
Oyunun oynanışı: 1- Oyuna sağ ayak ile 
başlanır. Özgün bir şekilde sağ yöne gidi-
lerek her üç adımdan sonra önce sol aya-
ğın burnu yere vurulur. 
2- İkinci figürde ise parmak ucu yere vu-
rulan sol ayak tam olarak yere basılır ve 
hafifçe sola dönülerek bu kez sağ ayağın 
burnu yere vurulur (üç ileri bir geri şek-
linde). Oyun bu şekilde sürer.
Oyunun türküsü şu şekildedir:

Şu dünyada üç şey var sevilir (sevecek)
Ah biri keklik, biri ördek, kaz da var
Keklik, ördek senin olsun, kaz benim
Ah suya giden top zülüflü yâr benim

Şu bahçede üç meyve var yenilir 
 (yenecek)
Ah biri elma, biri ayva, nar da var
Alma, ayva senin olsun, nar benin
Ah suya giden top zülüflü yâr benim

Şu bahçede üç çeşme var içilir (içecek)
Ah biri şerbet, biri şeker, bal da var
Şerbet, şeker senin olsun, bal benim
Ah suya giden top zülüflü yâr benim                   
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Yemeklerden üç yemek var yiyecek
Vay biri etli, biri sütlü, bal da var
Etli, sütlü senin olsun, bal benim
Ah suya giden top zülüflü yâr benim

Bineklerden üç binek var binecek
Vay biri doru, biri yağız, kır da var
Doru, yağız senin olsun, kır benim
Ah suya giden top zülüflü yâr benim                   

Güzellerden üç güzel var sevecek
Vay biri garı, biri gelin, gız da var
Garı, gelin senin olsun, gız benim 
Ah suya giden top zülüflü yâr benim                   

Şehirlerden üç şehir var gezecek
Biri Halep, biri Antep, Şam da var
Halep, Antep senin olsun, Şam benim
Ah suya giden top zülüflü yâr benim                   

Omuz Halayı (Bünyan Omuz Halayı) 
Omuz Halayı, Kayseri’nin Bünyan ilçesi 
dışında oynanmayıp, Türkiye’de meşhur 
olan “Tokat Omuz Halayı (Yıkık Ha-
mam)”, “Bayburt Oyunu (Sivas-Hafik)”, 
“Halka Oyunu (Erzincan-Kemah)”, “Ge-
mi Oyunu (Manisa-Tarhala Köyü)”, 
“Çardak (İnebolu-Gemici Oyunu)”, 
“Curruh” ve “Deve Oyunu” gibi, omuzla-
ra insan alınarak iki kat şeklinde oynanan 
bir halay çeşididir. Bolu’da aynı isimde 
bir oyun mevcuttur. Fakat Bolu’da oyna-
nan bu halayın sadece adı mı “Omuz 
Halayı”, yoksa bu oyunda da diğerlerinde 
olduğu gibi insanlar omuzlara alınarak 
mı oynanıyor bilemiyoruz. 
“Omuz Halayı”nı çekecek olan erkekler, 
daha çok, güçlü kuvvetli kişilerden olu-
şur. Kollarını yukarıya kaldırarak çok sıkı 
bir şekilde omuzlardan tutuşan oyuncu-
lar, yere diz çökerek kol veya omuzları-
nın üzerine kendilerinden biraz daha 
hafif olan kişileri (daha çok çocukları) o-
turtarak ayağa kalkarlar. Omuzlarındaki 
çocuklarla davul-zurna eşliğinde ağır bir 
şekilde oyuna başlarlar. Oyunun ikinci 
bir oynanış şekli ise şöyledir: Omuza otu-
racak kişiler bu kez omuza oturmayarak 
oyuncuların omuzlarından çok sıkı bir 
şekilde tuttukları kollarına çengel gibi a-
sılarak ayaklarını yerden keserler. Halayı 

çeken kişiler de oyuna bu şekilde devam 
ederler.
Oyunun Oynanışı: 1- Oyuna sağ ayak ile 
başlanır. Üç adım sağa gittikten sonra, 
dördüncü adımda sol ayağın parmak ucu 
sağ ayağın yanında yere vurulduktan son-
ra dizler yukarıya doğru çekilir.
2- İkinci figür ise bunun tam tersi şekilde 
yapılır ve sol ayakla başlayıp üç adım atıl-
dıktan sonra dördüncü adımda sağ aya-
ğın parmak ucu sol ayağın yanında yere 
vurularak dizler yukarıya doğru çekilir. 
Bu şekilde oyuna başlayan oyuncular, 
halayın türküsünün tamamını söyleyerek 
omuzlarındaki çocukları indirirler ve 
sekme bölümüne geçerek oyunu bitirir-
ler. 
Oyunun omuza neden insan alınarak ve-
ya kollara insan asılarak oynandığı oyu-
nun türküsünden bellidir. Oduncuların 
odun şeleklerini omuzlarına veya sırtları-
na vurarak dağdan aşağıya inmeleri oyu-
na dönüştürülmüştür. 
Oyunun türküsü şu şekildedir:

Oduncular dağdan odun indirir
Yüğrük sular değirmenler döndürür
Kız oğlanın susaşlığını kandırır
Hayıflar, zulumlar, Şahmedenlim hey!..

Oduncular kısa doğrar odunu
Yiyen bilir şeftalinin tadını
Saramadım al duvaklı kadını
Hayıflar, zulumlar, Şahmedenlim hey!..

Şahmedenlim bu yıl burda kışlasın
Dikenin yerine ak gül aşlasın
Küçücük kuzuyu Hak bağışlasın
Hayıflar, zulumlar, Şahmedenlim hey!.. 
Omuz Halayı’nın ilk olarak kimler tara-
fından oynandığını bilemiyoruz, fakat 
yazılı kaynaklardan ve yaşayan kişiler-
den, halkevlerinin kurmuş olduğu bir e-
kibin bu oyunu düzenli olarak oynadığını 
öğreniyoruz. Ahmet Caferoğlu, Kayseri 
yöresinde, Omuz Halayı’na çok benze-
yen “Çam Çardak” oyunundan bahset-
mektedir. Bu oyunun, “Alay Çekme” o-
yununun bir benzeri olduğunu, gençlerin 
omuzlarına oyun oynarken on kişinin 
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bindiğini ve bu ağırlığı taşımalarına rağ-
men, türküler söyleyerek halka şeklinde 
bir oyun oynadıklarından bahsetmiştir. 
Fakat oyunun Kayseri’nin hangi yöresin-
de oynandığından bahsetmemiş, ayrıca 
türküsüne veya türküsünde geçen sözlere 
yer vermemiştir. Ahmet Caferoğlu’nun 
bu şekilde bir oyundan ve bu oyunun çok 
ağır bir şekilde oynanıyor olmasından 
bahsetmesi, bize o dönemlerde Kayse-
ri’de bir “Omuz Halayı”nın oynandığını 
göstermektedir. Bu da büyük bir ihtimal-
le Bünyan yöresidir. Çünkü yaptığımız 
araştırmalarda, bu oyuna benzer bir oyu-
nun Bünyan ve yöresi dışında oynanma-
dığını tespit etmiş bulunmaktayız. 
Şehrimizde son on yıl içerisinde yaygın-
laşan “Omuz Halayı”nın oynanışında bü-
yük hataların olduğunu görüyoruz. Bu 
hatalardan ilki, günümüzde oynanan o-
yunun Adnan Türköz’ün TRT’ye kazan-
dırdığı ve “Omuz Halayı” adını verdiği 
nota ile oynanıyor olmasıdır. Yapılan a-
raştırmalar sonucu bunun böyle olmadı-
ğı, asıl oyunun yukarıda sözleri verilen 
müzik ile oynanıyor olmasıdır. Türköz’ün 

TRT’ye kazandırdığı hareketli müzik, o-
yunun doğasına aykırıdır. Omuzlarında 
yük olan insanların hareketli bir müzik 
ile bu oyunu oynaması çok zordur. Yapı-
lan hataların ikincisi ise, bu hareketli 
müziğe oyun yazılıp Kayseri oyunları re-
pertuarına alınmasıdır. 
Omuz Halayı’nın ayrı ayrı üç kez notaya 
alındığını ve bunlardan sadece birinin 
TRT repertuarına geçtiğini görüyoruz. 
Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz oyunun, 
Oduncular Dağdan Odun İndirir adıyla 
notaya alınarak TRT’ye verildiğini de gö-
rüyoruz 

Bızdık
Mana olarak  “ufak çocuk” anlamına 
gelmektedir. Oyunun yapısına bakacak 
olursak, oyun ufak bir çocuğun çok hare-
ketli yapısını ifade eder gibi hareketli ve 
hızlıdır. Oyunun müziği ve oynanış şekli 
İç Batı Anadolu’nun kaşık ile oynanan bir 
oyununu andırmaktadır. Oyunun, Türk 
Halk Müziği ve Folklor Dergisi’nde 
“Çiçekdağı” adıyla geçiyor olması, ezgisi-
nin kaşık havasına benzetilmiş olmasın-
dan kaynaklı olabilir. Muzaffer Sarısö-
zen, bu oyunun türküsünü, aynı adla 
Mustafa Erciyes’ten derleyerek 1941 yılın-
da TRT’ye kazandırmıştır. Aynı yıl Çiçek-
dağı adlı başka bir türküyü de Pınarbaşı’-
nda Lütfiye Yıldız’dan derlemiştir. 
Oyunu türküsü şu şekildedir:

Ali Dağı derler dağların hası
Çekmiş kucağına koca Talas’ı
İndik Hisarcığa yedik kirazı

Eşim amman amman bızdık bızdık
Alnına liraları dizdik
Güzellerle gezdik
Çirkinlerden bezdik

Kartallar da yüksek yapar yuvayı
Şimdiki kızlar kendisi bulur kocayı
Kocayı da bızdık

Eşim aman aman bızdık bızdık
Alnına liraları dizdik
Güzellerle gezdik
Çirkinlerden bezdik 

Omuz Halayı notası (M. Kınık Arşivi)



	 KAYSER‹	ANS‹KLOPED‹S‹		 HAL	/	69	[1029]

Pınarbaşı Güzeller
Oyunun “Türkmen Kızı” adıyla da bilin-
mesi, yöremize Gümüşhane ve Kars’tan 
göç etmiş olan kişiler tarafından getiril-
miş olabileceğini akla getirmektedir. Ay-
rıca Doğu Anadolu’da da  “Türkmen Kı-
zı” adıyla bir oyunun oynanıyor ve ezgile-
rinin birbirine çok benziyor olması, bu 
tezimizi doğrulamaktadır. Fakat bu oyun 
Doğu’dan gelen kişilerce getirilmiş olsa 
bile, oyun Sarız ve Pınarbaşı yörelerine 
mal olmuş ve yıllardır da oynanmaktadır. 
Ayrıca türküsünün sözleri de bu yöreye 
özgü olmuştur.
Oyunun Oynanışı: 1- Sağ ayak, sol aya-
ğın önüne çok hafif sola bükülü olarak 
atılıp diz kırdıktan sonra, sırayla sol, sağ 
ve sol dizler yukarıya doğru çekilerek 
başlanır          
2- İkinci figürde ise üçlü sekme adını 
verdiğimiz sekme yapıldıktan sonra öte-
yüz oyununda olduğu gibi önce üç kez 
sol ayağın ökçesi önde yere vurulur.
3- Üçüncü figürde tekrar üçlü sekme ya-
pıp, sol, sağ ve sol ayakların ökçesi yere 
vurulur.
4- Oyunun dördüncü figüründe çökme-
ler yer almaktadır. Çökmelerde sırayla 
sağ, sol, sağ ayaklar öne uzatılıp çekilir. 
Eller birbiriyle çıt parmaklardan tutmuş 
vaziyettedir ve oyunun ritmine göre yu-
karı aşağı kaldırılıp indirilirken sağa ve 
sola da sallanır.

Oyunun türküsü şu şekildedir:

Çıkma güzel dam başına,
Vurgunum (kalem) çatık kaşına.
Gel gel ediyor eşine,
Pınarbaşı güzelleri.
                        
Koyunu saldım ovaya
Döndü de geldi obaya
Saçları değer havaya
Şu Sarız’ın güzelleri.

Yağmur yağar ıslanırlar
Gül dibine yaslanırlar
Yağ kaymakla beslenirler 
 (Pastırmayla beslenirler)
Pınarbaşı güzelleri 
 (Kayseri’nin güzelleri)
                         
Koyunu saldım tabana
Dökülür gelir tabana
Saçları değer tabana
Şu Sarız’ın güzelleri.

Kıyılı
Yozgat’ta bakır tepsilere “gıyılı” adı veril-
diğini biliyoruz. Pınarbaşı yöresindeki 
kaynak kişilerden, “gayılı-gıyılı” kelimesi-
nin “üst üste yığılı” manasında kullanıldı-
ğını öğreniyoruz. Bir başka anlamda ise 
bu kelime “kenarı, kıyısı bulunan” anla-
mına gelmektedir. 
Kıyılı oyununda arka arkaya dizilen o-

Bünyan halk oyunları ekibi kız oyuncuları
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yuncular geniş bir daire oluştururlar. Bu 
şekilde dizilmiş olan oyuncuların, üst 
üste sıralanmış gibi bir hâl aldığını ve bu 
şekille Pınarbaşı yöresinde söylenen 
“gayılı-gıyılı” ifadesinin çağrıştırıldığını 
düşünebiliriz. 
Yozgat yöresinde de aynı isimde bir oyun 
mevcuttur. Fakat yöremizin Yozgat’a ya-
kın olan bölgelerinde böyle bir oyun gö-
rülmemektedir. Oyun daha çok Pınarba-
şı, Sarız gibi doğudaki yörelerimizde ve 
Avşar köylerinde oynanmaktadır. 
Kıyılı Oyunu, İstanbul Gümüşsuyu’nda, 
Yapı ve Kredi Bankası’nın düzenlediği 
şenliklerde Pazarören’den katılan bir e-
kipçe, tüm Türkiye’ye tanıtılmıştır. Yoz-
gat yöresinde, kadın ve erkeklerin oyna-
dığı Kıyılı/Gıyılı Oyunu’ndan ayrı olarak, 
gene Yozgat’ta Kıyılı Halayı’na da rast-
lanmaktadır. Yozgat ve Kayseri gibi bir-
birine yakın olan yörelerde oynanan Kı-
yılı oyunları arasında bir benzerlik olup 
olmadığını bilemiyoruz.
Oyunun oynanışı: Oyuncular tek sıra 
halinde sağa dönerek, ellerini dirsekten 
bükülü bir vaziyette kalçalarının üst kıs-
mına koyarak veya hiç dönmeden yan 
yana olacak şekilde çıt parmakları tutulu 
vaziyette halaya başlarlar.
1- Oyuna sağ ayak ile başlanır. Sağ ayak 
sol ayağı geçmeyecek şekilde kaldırılıp 
öne basılırken, sol ayak geride çok hafif 
şekilde yukarı kaldırılıp basıldıktan sonra 
tekrar geriye doğru daha fazla kaldırılıp 
sağ ayağı geçmeyecek şekilde biraz öne 
atılarak yere basılır ve aynı hareket tekrar 
edilir. Halay başının komutu gelene ka-
dar bu şekilde yürürler.
2- Halay başının komutu ile ikinci figüre 
geçilir. İki ayak üzerinde sıçranarak a-
yaklar yere basılıp tekrar sekilir, önce sol 
diz iyice yukarı çekilerek önde ökçeler 
yere vurulup tekrar yukarıya çekilir. Tek-
rar çift ayak zıplayıp bu sefer sağ ayakla-
rın ökçesi ve tekrar sol ve sağ ayakların 
ökçesi yere vurulduktan sonra birinci fi-
güre (yürümeye) geçilir. 

Gezbeli  
Kayseri’nin doğusunda bulunan ilçelerde 

(Pınarbaşı-Sarız) çok iyi bilinen ve sık 
oynanan bir oyundur. Oyun yavaştan 
hızlıya doğru, gittikçe artan bir ritimde ve 
hızda oynanmaktadır. Daha çok erkekler 
tarafından oynanır. Kadınlar bu oyunu 
genellikle erkeklerle, nadiren de erkek-
lerden ayrı oynamaktadırlar. Bu oyunun 
tam olarak çıkış noktası ve adının nere-
den geldiği bilinmemektedir. Pınarbaşı 
yöresiyle ilgili bir eserde, bu oyun hak-
kında şu bilgiye yer verilmiştir: 
“Gezbeli (Gez Beli), Pınarbaşı-Sarız böl-
gelerine Güneydoğu’dan gelerek yerle-
şen halkın oynadığı bir oyundur. Ama 
yaptığımız araştırma sonucunda, Güney-
doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde aynı 
adla oynanan bir oyuna rastlayamadık. 
Buna karşılık Adana ve Kayseri il sınırın-
da, Kayaoluk, Saraycık-Doğanbeyli yolu 
ile Zamantı Vadisi’ni, Göksu Vadisi’ne 
bağlayan ve ‘Gezbeli’ adı verilen bir geçi-
de rastlıyoruz. Fakat bu yörelerde 
(Tomarza-Develi) böyle bir oyunun oy-
nandığını görmüyoruz. Bu nedenle bu o-
yunun adının, yörede değişikliğe mi uğra-
dığını yoksa Güneydoğu’da başka bir 
adla mı oynandığını bilemiyoruz. Fakat 
bu oyunun, yöremiz oyunları içerisine 
kesin olarak yerleştiğini kabul ediyoruz.”
Oyun adının, Kayseri’nin güneyinde bu-
lunan “Gezbeli” Geçidi’nden geldiğini 
varsayarak kelimelerin anlamını buraya 
göre inceleyecek olursak; 
“Gez”, “okun kirişe geçen ucundaki ker-
tik” veya “tüfek tabanca gibi ateşli silahla-
rın ucundaki, hedefe nişan almaya yara-
yan kertik”; “Bel” ise “dağ sırtlarında ge-
çit veren çukur yer” anlamındadır. Bura-
dan yola çıkılarak, bu kelimenin “kertik-
çukur” ya da “kertik çukuru” anlamına 
geldiği düşünülebilir. Buna karşılık oyu-
nun oynandığı yöredeki bazı kaynak kişi-
ler de, Gezbeli kelimesinin, bilinmeyen 
bir yeri gezip dolaşmak anlamında “gez-
belle” manasına geldiğini belirtmektedir. 
Oyunun yapısı incelendiğinde; oyunun 
çok yavaş bir şekilde başladıktan sonra 
giderek hızlandığını ve sonuna doğru da 
hareketlerin temposunun daha da arttığı-
nı görürüz. Diğer oyunlar ile karşılaştır-
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dığımızda ise, yöremizdeki en hızlı oyun 
olduğunu kabul etmek yanlış olmaz. 
Oyunun Oynanışı: 1- Oyuna sağ ayağın 
ökçesini çok hafif bir şekilde yere vurup 
kaldırarak başlayan oyuncular, bu şekil-
de bir müddet sağ yana veya ileri doğru 
yürüdükten sonra, ikinci figüre geçer.
2- İkinci figürde halay başının komutu ile 
sağ ayak yere vurulduktan sonra sol, sağ 
ve sol ayak sırasıyla yukarıya doğru iyice 
çekilir; üçüncü sayının sonunda sol ayak 
sağ ayağın önüne atılıp yerinde sayıyor-
muş gibi, üç defa çok hafif şekilde ayaklar 
kaldırıldıktan sonra bu figürün ikinci 
motifinde ayaklar biraz daha yukarıya 
çekilir.
3- Üçüncü figürde ise müziğin temposu 
iyice arttığı için hareketin temposu da 
artar ve hareketler, yerinde sekmelere ve 
zıplamalara dönüşür. Sol ayağın üzerin-
de sekip sağ ayağı kaldırdıktan sonra sağ 
ayak yere basılır, sol ayak kaldırılır, ikinci 
motifte ayaklar çift basarak zıplanır ve a-
yaklar sol, sağ ve sol olmak üzere sırayla 
kaldırılır.

Karanfilli 
Ahmet Çakır’ın “Yörelere Göre Oyun İ-
simleri” yazısında, Kayseri oyunları içeri-
sinde gösterdiği Karanfilli oyunu, aynı 
Gezbeli gibi yavaştan hızlıya doğru giden 
bir tempo ile oynanmaktadır. Bu oyuna, 
Yozgat yöresinde de “Karanfilli” denil-
mektedir. Fakat bu iki oyunun aynı oyun 
olup olmadığı bilinmemektedir.
Oyunun Oynanışı: Oyun, dört figürden 
oluşmaktadır.
1- Birinci figürde, sağ ayak sol ayağı geç-
meyecek kadar öne atıldıktan sonra iki 
diz birden kırılır, ayak tekrar eski yerine 
çekilirken sol ayak hafifçe yukarı kaldırı-
larak yerine konulur.
2- İkinci figürde belden aşağı olan kısım 
hafif sola çevrilip sekerek çift ayak basıl-
dıktan sonra sağ ayağın ökçesi sağ tarafa 
doğru önde yere konulup geri çekildikten 
sonra sol diz yukarı çekilip bırakılır.
3- Üçüncü figürde sekerek çift ayak yere 
basılıp sol diz yukarıya çekildikten sonra, 
sağ ayaktan ileriye doğru yere konularak 

sırayla çok hafif bir şekilde sağ, sol ve sağ 
ayaklar yerinde saydırılarak yukarıya çe-
kilir. Sonrasında, tekrar figürün başına, 
sol ayak önde olacak şekilde çift ayakla 
sekmeye dönülür. 
4- Dördüncü figürde tekrar çift ayak sek-
tikten sonra, sol diz yukarı çekilip ökçe 
yere konularak iki defa, kollarla beraber 
sol tarafa doğru ayağın burun kısmı (ök-
çeyi yere vurarak) çevrilir.

Halay 
Daha çok davul-zurna eşliğinde, en az üç 
kişi olmak kaydıyla toplu oynanan ve a-
ğırlama, yanlama, zıplama ve sekme gibi 
bölümleri olan bir halk oyunudur. Yöre-
mizde özellikle kadınlar arasında çekilen 
halaylarda, davul-zurnanın dışında def, 
sini, kaşık gibi araçların türküler söylene-
rek kullanıldığını görüyoruz. 
Kayseri, ülkemizde bölgelere göre yapı-
lan “Bar”, “Halay”, “Horon”, “Hora”, 
“Zeybek Bengi Seymen”, “Kaşık Oyunla-
rı” ve “Karşılama” türündeki  halk oyun-
ları gruplamasında, ‘halay’ tarzının oy-
nandığı bölge içerisinde yer almaktadır. 
Halay tarzı dışında çok az da olsa değişik 
tarzda oyunlara rastlanmaktadır. Daha 
çok toplu ve sıralı bir şekilde el ele, kol 
kola, omuz omuza çekilen halayların gö-
rüldüğü Kayseri’de, tekli veya ikili şekil-
de oynanan oyunlara da rastlanmaktadır. 
İkili oynanan oyunların en eskisi ve bili-
neni, bir askerî eğitimden kalma “Kalkan-
Bıçak” oyunu ile Köroğlu müziğinin eşli-
ğinde oynanan “Kasap Oyunu”dur. 

2010 yılı Halk Oyunları Yarışmasında Kayseri Ekibi  (H.Yüksel)



[1032]	72	/	HAL		 KAYSER‹	ANS‹KLOPED‹S‹

“Kalkan-Bıçak” oyunu tarihe karışması-
na rağmen, yine bıçak eşliğinde oynanan 
“Kasap Oyunu” halen düğünlerde oy-
nanmaya devam etmektedir. Yöre halay-
larından en meşhurları, “Develioğlu”, 
“Eminem”, “Öteyüz”, “Gezbeli”, “Bün-
yan Omuz Halayı”, “Topal Serçe”, “Ço-
ban (Leylim)”, “Bızdık”, “Kıyılı”, “Sıktır-
ma Halayı (Karşıda Harar Durur)”, “Te-
murağa” ve “Ayşe’m”dir. Merkez dışında 
daha çok köylerde ve ilçelerde oynanan 
halay sayısının yüzün üzerinde olduğu 
tarafımızca tespit edilmiştir. Kayseri’de 
tespit edilen halaylar, ağırlamalar ve içe-
risinde sekme, yeldirme, sıktırma, yanla-
ma, eğilme, ayrılma gibi hareketlerin 
çokça yer aldığı ve hızlandığı çabukluk i-
fade eden oyunlar olmak üzere iki türe 
ayrılmaktadır. 

Kaynakça: Türker Eroğlu, Halk Oyunları El 
Kitabı, İstanbul 1999, s. 32-33; Halil Atılgan, 
Halk Oyunlarının Sahada Derlenmesinde 
Müzik ve Usûl Yönünden Karşılaşılan Prob-
lemler, Türk Halk Oyunlarının Sahada Derlen-
mesinde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu, 
Kültür Bakanlığı, Ankara 2000; “Türk Halk 
Müziği Notaları”, Türk Halk Müziği ve Oyun-
ları Folklor Dergisi, Ankara Temmuz, Ağustos, 
Eylül 1982, C I, S 3, s. 136; Seyit Burhanettin 
Akbaş, “Bünyan’lı Âşık Harbî (Adnan Türköz) 
(1925-1982)”, Bünyan Kültürü, Kayseri, Şubat 
1993, Yıl: 1, S 4, s. 3; Kayseri ve Yöresi Halk 
Türküleri, Kayseri İl Kültür Müdürlüğü Yayın-
ları, No: 6; Seyit Burhanettin Akbaş, Bünyan ve 
Yöresi Halk Edebiyatı Folklor ve Etnografya-
sı, Kayseri 1994, s. 166;  Ahmet Çakır, “Yörelere 
Göre Oyun İsimleri”, Türk Halk Müziği ve O-
yunları Folklor Dergisi, Ankara 1984, C I-II, S 
2, s. 61; Hasan Yüksel, “Halk Oyunlarının Günü-
müzdeki Meseleleri”, Erciyes, Kayseri, Nisan 
2001, Yıl: 24, S 280, s. 19; Ahmet Gürlek, Mem-
leketim Develi, Ankara 1975, s. 186; Armağan 
Coşkun Elçi, Muzaffer Sarısözen (Hayatı, E-
serleri ve Çalışmaları), Kültür Bakanlığı, An-
kara 1997, s. 208; Mahmut Ragıp Gazimihall: 
Türk Halk Oyunları Katoloğu C I-II-III, (hzl. 
Nail Tan-Ahmet Çakır); Ahmet Çakır, “Yörelere 
Göre Oyun İsimleri”, Türk Halk Müziği ve O-
yunları Folklor Dergisi, Ankara 1984, C I-II, S 
2, s. 61; Hamdi Üçok, Çağlayanlar Beldesi Bün-
yan, Kayseri 1953; Ahmet Caferoğlu, Anadolu 
Dialektolojisi Üzerine Malzeme II. Oyunlar, 
Tekerlemeler, Yanıltmaçlar ve Oyun Istılah-
ları, Konya, Isparta, Burdur, Kayseri, Ço-
rum, Niğde Vilayetleri Oyunları, İstanbul 1941; 
Mustafa Uslu, Yozgat Güler Yüzlü Şehir, Şubat 
1997, s. 326;  Sadi Yaver Ataman, 100 Türk 

Halk Oyunu, İstanbul 1975, s. 49; Mehmet Ali 
Temel, Kuruluşundan Cumhuriyetin 50. Yılı-
na Kadar Pınarbaşı, Ankara 1973, s. 113; Türk-
çe Sözlük 1, Dil Derneği Yayınları, No: 9, Anka-
ra 1999; Omuz Halayı, (Kaynak Kişi: Adnan 
Türköz, Notaya Alan: Ahmet Yamacı), TRT 
M.D.Y., THM, No: 55; Omuz Halayı, (Kaynak 
Kişi: Adnan Türköz, Notaya Alan: Muzaffer Sa-
rısözen), ölçü: 4/4, 91.Kt. 98; Omuz Halayı, 
(Kaynak Kişi: Adnan Türköz, Notaya Alan: Ce-
mil Demirsipahi), ölçü: 4/4, 43.Kt. 23; Oduncu-
lar Dağdan Odun İndirir, (Kaynak Kişi: Adnan 
Türköz, Notaya Alan: Yücel Paşmakçı), ölçü: 
4/4, TRT M.D.Y. THM, No: 2327

Kaynak Kişiler: Sarıali Önder (1911 İcadiye 
köyü/Tomarza doğumlu, okuma yazması yok); 
Hadiye Deliktaş (1915 Gazi -Alagazi- köyü/Pı-
narbaşı, okuma yazması yok, ev kadını); Hacı 
Mustafa Özhan (1932 Pazarören-Pınarbaşı do-
ğumlu, ilkokul mezunu); Ayşe Teke (1947 Hasır-
cı köyü doğumlu, okuma yazması yok); Seyfi Ali 
Aslan (1952 Fakıekinciliği/Pınarbaşı doğumlu, 
yüksekokul mezunu); Levent Teke (1974 Aslan-
beyli/Pınarbaşı doğumlu, ilkokul mezunu); Me-
sudiye Öztaş (1971 Hasırcı köyü/Pınarbaşı do-
ğumlu, yüksekokul mezunu); Hatice Korkmaz 
(1940 Kızılören köyü/Pınarbaşı doğumlu, oku-
ma yazma biliyor); Hacı Korkmaz (1934 Hasırcı 
köyü/Pınarbaşı doğumlu, okuma yazma bilmi-
yor); Ayşe Teke (1947 Hasırcı köyü doğumlu, o-
kuma yazması yok).

 HASAN YÜKSEL, SAİM DELİGÖZ

HALK SESİ GAZETESİ
Halk Sesi 9 Temmuz 1946’da CHP’nin 
yayın organı olarak yayımlandı. İmtiyaz 
sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Ali Şişli’nin 
yönetiminde sadece 3 sayı çıkabildi. Tek 
yaprak hâlinde Sümer Matbaası’nda ba-
sılan gazetenin başyazılarını Sait Azmi 
Feyzioğlu* yazdı.

Kaynakça: Önder, KBT, s. 65.
MAHMUT SABAH

HALK TAKVİMİ (SAYILI GÜNLER)
Takvimlerimizde genel sayılı günler ol-
duğu gibi Kayseri’de de mahalli sayılı 
günler vardır. Bu günler genellikle ani 
hava değişikliklerini doğuran Güneş’in 
burç değiştirme zamanlarına rastlar. Ö-
zellikle bağ ve bahçe ile uğraşanların ta-
kip ettiği bu günlerin çoğu genel takvimin 
günlerine uymakla beraber, bazıları sa-
dece Kayseri ikliminin özelliklerinden 
kaynaklanmaktadır. 
Eski takvime göre bir yıl iki bölüme ayrı-
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lır. Birinci bölüm “Kasım Günleri” ismi-
ni alır ve 180 gün olarak kabul edilir; 8 
Kasım’da başlar, 5 Mayıs’ta sona erer. 
İkinci bölüm ise “Hızır Günleri” olarak 
adlandırılır ve 186 gün olarak hesaplanır; 
6 Mayıs’ta başlar, 7 Kasım’da sona erer. 
Baharın gelişi eski takvime göre Kasım 
Günleri içinde üç aşamada gerçekleşir ki 
bunların her birinde gökten bir cemre 
düştüğüne inanılır. “Cemre”, “ateş topu” 
anlamına gelen Arapça bir kelimedir. 
Şubat ayında bu hayalî topların düşme-
siyle hava sıcaklığının yavaş yavaş artma-
ya başladığına inanılır. Birinci cemrenin 
Kasım Günleri’nin 105. gününde yani 20 
Şubat günü havaya, ikinci cemrenin yine 
Kasım Günleri’nin 112. gününde yani 26-
27 Şubat günü suya ve üçüncü cemrenin 
de 119. gününde yani 4-5 Mart tarihinde 
toprağa düştüğü kabul edilir. Cemre bu 
evreleri tamamlayıp toprağa düştükten 
sonra artık kış mevsiminin kesin olarak 
sona erdiği ve baharın başladığı varsayı-
lır. Artık bu tarihten itibaren kalıcı soğuk-
lar olmaz, hatta kar yağsa bile hiçbir şe-
kilde tutmaz. Cemrelerden sonra her ne 
kadar bahar gelmiş sayılsa da, Mart ve 
Nisan aylarında bazı sayılı günler vardır 
ki, bu günler genellikle bağ ve bahçe işi 
ile uğraşanların korkulu rüyasıdır. Sayılı 
günlerin en önemlilerinden biri, eski tak-
vime göre “Mart dokuzu” denilen ve 22 
Marta rastlayan gündür. Bu günde, Gü-
neş koç burcuna girer ve gece ile gündüz 
eşit hâle gelir. Hava sıcaklığının gece sıfı-
rın altında 20-25 dereceye kadar düştüğü 
görülmüştür; don ve kar fırtınası olabilir 
ya da “Şıvgın” denilen sulu kar yağabilir.
Mart ayının dokuzundan dokuz gün son-
ra, “Dokuzun Dokuzu” denilen gün gelir 
ki, bu gün hava çok soğuk olur; hatta fır-
tına ya da kar görülebilir. Yeni uyanan 
veya çiçek açan ağaçları soğuk vurur. 13-
14 Nisan günlerine rastlayan “Mart Otu-
zu” da ‘Mart Dokuzu’, ‘Dokuzun Doku-
zu’ ya da ‘Mart Otuzu’ sözü ile sayılı 
günlerden kabul edilir. 18 Nisana rastla-
yan sayılı güne “Aprıl Beş” denir. Halk 
arasında “Kork Aprılın Beşin’den, camızı 
ayırır eşinden, hele hele on beşinden” 
sözleri ile bu günlerin tehlikesi belirtilir. 

Aprılın beşinde tohum ya elde olmalıdır 
ya da yerde. Zira tohum, önceden ekil-
miş ve filizlenmiş ise muhakkak soğuk a-
lır. “Aprılın Beşinin Beşi” ve “Sitte-i Sevr” 
(Güneş’in boğa burcunda bulunduğu Ni-
san ayında fırtınalarıyla meşhur altı gün) 
de soğuk yapan korkulu günlerden olup 
21-26 Nisan günlerine denk gelir. Niha-
yet 6 Mayıs Hıdrellez (Hızır-İlyas) günü-
ne gelindiğinde artık tam olarak bahar 
gelmiş demektir. Bu günlerde kırlara gi-
dilir, “dazdazlar” (bir çeşit piknik)  kuru-
lur ve eğlenceler düzenlenir.

HALİT ERKİLETLİOĞLU

HALKEVİ  
Cumhuriyet döneminin en önemli kültür 
ve eğitim müesseselerinden birisi olma 
özelliğini taşıyan halkevleri, 19 Şubat 
1932’de Cumhuriyet rejimi ve devrimle-
rini halka götürmek amacıyla kuruldu. 
Halkevleri, 1932-1951 yılları arasındaki 
zaman diliminde toplumu Cumhuriyet’in 
ortaya koyduğu ilkeler doğrultusunda ye-
tiştirme ve geliştirme yolunda önemli 
roller oynamış olan kültür kurumları 
olarak tarihteki yerlerini aldılar. 19 Şubat 
1932’de 14 halkevi bulunurken, 1951’de 
bu rakam 478’e ulaştı. Halkevleri, 882 
sayılı ve 11 Ağustos 1951 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan 5830 nolu yasa ile 
Demokrat Parti tarafından kapatıldı. 
Kayseri Halkevi de CHP İl İdare Kurulu’-
nun 10.07.1950 tarihinde almış olduğu 
bir karar ile 01.08.1950 tarihinden itiba-
ren faaliyetini durdurdu.

Havaların sık değiştiği bir ilkbahar günü (D. Çiçek)  
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 Kayseri Halkevi’nin Açılışı
24 Haziran 1932’de saat 15.00’te eski 
Türk Ocağı binasında bir törenle açıldı. 
Aynı gün Cumhuriyet Halk Fırkası Umu-
mi Kâtibi Kütahya Mebusu Recep 
Peker’in Ankara’da verdiği nutukla 19 
halkevi daha açıldı. Bu halkevleri şunlar-
dır: Antalya, Bilecik, İçel, Edirne, Kasta-
monu, Kırklareli, Kütahya, Rize, Sinop, 
Şebinkarahisar, Trabzon, Giresun, Ordu, 
Zonguldak, Gaziantep, Kocaeli, Yozgat, 
Van ve Tekirdağ Halkevi. Böylece 24 
Haziran 1933’te açılan 20 halkevi ile, 
tüm ülkede o vakte kadar açılmış olan 
halkevlerinin sayısı 55’i buldu. 

Kayseri Halkevi Başkanları
Kayseri Halkevi’nin ilk başkanı Reşit  
Bey’dir (Özsoy). Reşit Bey 1932, 1933 ve 
1934 yıllarında Halkevi Başkanlığı yaptı. 
1935 yılında ise Halkevi’nin başkanlığına 
Kayseri’nin ilk avukatlarından olan Naci 
Özsan getirildi. Naci Özsan, Halkevi’nin 
açık olduğu 1932-1950 yılları arasında 
Halkevi Başkanlığı görevini en uzun sü-
reyle sürdüren kişi oldu. Naci Özsan, 
1935’ten 1940 yılının Mart ayı başlarına 
kadar bu görevini devam ettirdi. 
1940 yılının Mart ayında Halkevi Başkan-
lığına Hayrullah Ürkün* getirildi. 1941 tari-
hinden itibaren Kayseri Halkevi Başkanlı-
ğı görevini, dönemin Kayseri Lisesi Mü-
dürü Ömer Sıtkı Erdi üstlendi. Ömer Sıtkı 
Erdi’nin Halkevi Başkanlığı yaklaşık iki yıl 
kadar sürdü. Ömer Sıtkı Erdi’nin Bursa’ya 
tayin edilmesiyle Halkevi Başkanlığına 
1942 yılının Kasım ayından itibaren CHP 
İl İdare üyelerinden Fevzi Kızıklı getirildi. 
Fevzi Kızıklı’nın Halkevi Başkanlığı görevi 
uzun soluklu olmadı. 1943’ün başlarında 
Halkevi Başkanlığına vekâleten Nazmi 
Akyurt getirilmişse de, 1943 yılının Mayıs 
ayının son günlerinde Halkevi Başkanlığı-
na CHP Vilayet İdare Heyeti Başkanı Fey-
zullah Karakimseli getirildi. Feyzullah 
Karakimseli’nin de Halkevi Başkanlığı 
uzun süreli olmamış, 1944 yılının sonu ile 
1945 yılının başına doğru Halkevi Başkan-
lığına o vakitte Kayseri Lisesi Müdürü 
olan Reşat Oğuz getirildi. Reşat Oğuz da 
yaklaşık iki yıl bu görevde kaldı ve 1947’de 

Halkevi Başkanlığına Tacettin Tacettinoğ-
lu getirildi. 1948 yılının Nisan ayının baş-
larında, Halkevi Başkanlığı görevine CHP 
İl İdare Heyeti tarafından Kâzım Özye-
dekçi* getirildi. Kâzım Bey’in soyadı önce-
leri “Özyedekçi” iken daha sonra “Yedek-
çioğlu” olmuştur. 1949 yılında Halkevi 
Başkanı Kâzım Özyedekçi’nin tayininin 
bir başka ile çıkması üzerine, Halkevi Baş-
kanlığı görevine o dönemde Kayseri’nin 
genç hukukçularından birisi olan CHP 
Merkez İlçe İdare Kurulu Başkanı Musta-
fa Tütüncü getirildi. CHP İl İdare Kurulu’-
nun 10 Temmuz 1950 tarihinde almış ol-
duğu bir karar ile Kayseri Halkevi’nin 01 

Ağustos 1950 tarihinden itibaren faaliyeti-
ni durdurmasına kadar geçen süre içersin-
de Halkevi Başkanlığı görevini Mustafa 
Tütüncü üstlendi.

Kayseri Halkevi’nin İdari Yapısı
Kayseri Halkevi ilk açıldığı gün itibarıyla 
dokuz şubesini de faal olarak hayata ge-
çirdi. 

Kayseri Halkevi Şubelerinin Faaliyetleri  
Dil ve Edebiyat Şubesi: Halkın “umu-
mi” bilgisini arttırmak, parti ilkeleri doğ-
rultusunda yurt sevgisi ve yurttaşlık anla-
yışını yükseltecek konuşma ve konferans-
lar hazırlamak, halk arasında yaşayan, 
ancak yazı ve edebiyat dilinde kullanıl-
mayan kelimeleri, terimleri, masalları ve 
atasözlerini araştırmak, Türkçe söz ve 
tabirleri derlemek, çeşitli sahalarda ün 
yapmış Türk büyüklerini anmak, dergi ve 
benzeri yayınlarla Türk dilinin gelişmesi-
ne katkıda bulunmak ve bu yayınları 
çevreye dağıtarak halkın bilinçlenmesini 
sağlamak, bu şubenin en önemli görevi 
olarak kabul edilmiştir. 
Şube, bu görevini yerine getirebilmek a-
macıyla çok sayıda ve çeşitli konularda 
konferanslar düzenlemiş, 1932-1937 yıl-
ları arasında 284; 1937-1950 yılları ara-
sında da 113 konferans tertiplemiştir. 1941 
yılından itibaren Halkevi’nde “Serbest 
Konuşmalar Geceleri”   ni düzenleyerek 
isteyen herkese dilediği konuda konuşma 
fırsatı vermiştir. Ayrıca yine 1940’lı yıllar-
dan sonra şehrin belirli noktalarına tesis 

Halkevi’nin ilk başkanı 
Reşit Bey (Özsoy)

Halkevi başkanlarından 
Kâzım Yedekçioğlu  
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edilen hoparlörler vasıtasıyla Halkevi’n-
de verilen konferans ve temsiller ile rad-
yodaki önemli haberler Halkevi’ne gele-
meyenlere dinlettirilmiştir. Belirli gün ve 
haftalarda, ünlü Türk büyüklerini anma 
ve önemli tarihî günleri kutlama prog-
ramları da düzenlenmiş, başta Çanakkale 
Zaferi, Atatürk’ün Kayseri’ye ilk gelişi 
(Atatürk Günü), I. ve II. İnönü Zaferleri, 
Sakarya Savaşı, 30 Ağustos Zaferi, Mont-
rö Antlaşması gibi önemli tarihî olayların 
yıldönümleri kutlanmış; Atatürk, Ziya 
Gökalp, Şinasi gibi Türk tarihine damga-
sını vurmuş olan şahsiyetler için anma 
programları düzenlenmiştir. Bu faaliyet-
lere ek olarak halkın dil ve edebî sahada 
yeteneklerini gösterebilmesi ve yeni Türk 
alfabesinin yaygınlaşması amacıyla 
hikâye, güzel yazı yazma ve şiir yarışma-
ları da tertiplenmiştir .
Güzel Sanatlar Şubesi: Halkın güzel sa-
natlara karşı ilgisini arttırmak, bunlarla 
ilgilenenleri bir çatı altında toplamak, 
milli ve mahalli türküleri tespit ve derle-
menin yanı sıra, halk arasında çağdaş ve 
çok sesli müziğin yerleşmesini sağlamak, 
bu şubenin başlıca görevi olarak kabul 
edilmiştir. Halkevi’nin bu şubesi, 1932-
1950 yılları arasında özellikle müzik ve 
resim alanlarında faaliyet göstermiş; 
1932-1937 yılları arasında 133 konser ve-
rilmiş; müziğe hevesli gençlere, caz, ala-
turka ve alafranga müzik alanında nota, 
keman, saz kursları açılmıştır.   Özellikle 
kadınlara yönelik olarak on beş günde 
bir Halkevi salonunda ücretsiz film gös-
terimleri yapılmış, ayrıca umuma yönelik 
filimler de seyrettirilmiştir. Bu tür faali-
yetler sayesinde çok sayıda vatandaşın 
Halkevi’ne gelmesi temin edilmiştir. 
1940 yılı içerisinde 7 konser verilmiş, 
ayrıca Gösteri Şubesi’nin düzenlediği 
müsamerelere de iştirak edilmiştir. Bun-
dan başka keman, şan, nota kursları açı-
larak yetenekli ve istekli olanların bu 
kurslara devam etmeleri temin edilmiştir. 
1942 yılında nota, keman ve şan kursları 
ile müziğe ilgi duyan kabiliyetli vatandaş-
ların bu ilgilerinin arttırılmasına çalışıl-
mıştır. Bir yıl içerisinde 2.700 kişiye 9 

konser dinletilmiştir. Yine 60 kişinin 
kursiyer olarak katıldığı bir resim kursu 
açılmıştır. Halkevi’nde açılan resim yarış-
ması neticesinde derece alan bir resim 
Ankara’ya gönderilmiş ve Ankara Halke-
vi’nin resim sergisinde de bu resme ödül 
verilmiştir. 1944 yılında nota, keman ve 
caz kurslarına devam edilmiş, muhtelif 
gün ve tarihlerde alaturka ve alafranga 8 
konser verilmiş ve diğer şubelerin faali-
yetlerine yardımcı olunmuş, iki resim 
sergisi açılmış, 10 aile toplantısı tertiplen-
miştir. Bu şube, 1946 yılında üç kol üze-
rinden çalışmalarına devam etmiştir. 
Müzik kolu, yapılan her toplantıya aktif 
olarak katılmış, gerek solo ve gerekse de 
koro olarak çeşitli programlar hazırla-
mıştır. Resim kolu tarafından bir resim 
sergisi açılmış, İngiliz Kültür Heyeti tara-
fından gönderilen resimler Halkevi’nin 
salonunda teşhir edilmiştir. Yine Halke-
vi’nin üst katında bulunan salonlardan 
birinde Atatürk ve İsmet İnönü köşesi, i-
dareciler ve yazarlar köşesi gibi daimî bir 
resim sergisi açılmıştır. 
1949 yılı, Güzel Sanatlar Şubesi’nin en 
aktif olduğu dönem olmuştur. Bu yılda, 
üçer ay devam eden iki devre saz kursu 
açılmış ve otuz kişiye nota ile saz dersi 
verilmiştir. İki defa halk gecesi tertip 
edilmiştir. On defa saz gecesi düzenlen-

Halkevi açılış töreni-1932 (N. Feyzioğlu Arşivi)  
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miş olup, her ayın on beşinde bu gecele-
rin yapılmasına devam edilmiştir. Hopar-
lör tesisatının tamamlanmasından sonra 
cumartesi günleri saat 14:00-16:00 arası, 
pazar günleri de 13:00-15:00 arası dü-
zenli olarak müzik ve şiir yayını yapılmış-
tır. Gösteri Şubesi tarafından verilen altı 
müsamerede görev alınmıştır. Beş kişilik 
bir ihtisas kolu teşkil edilmiş, on iki yerli 
türkü notaya alınmıştır. Bu türkülerin 
bazıları şunlardır: Germir Bağları, Şerif 
Hanım, Kar Bürümüş, Süpürgesi Yon-
cadan, Sabah Olur, Gesi Bağları, Erki-
let, Talas Altı Haymana, Mezar Arasın-
da Klasik Türk Musiki Kolu, sesi güzel üç 
çocuğa usul ve makam öğretmiş ve bütün 
müzik faaliyetlerinde görev almıştır. Haf-
tada üç gün çalışmalarına düzenli olarak 
devam etmiştir. Caz kolu da düğün ve 
temsillerde, toplantılarda görev almıştır.
Gösteri Şubesi: Halkı güzel ve serbest 
konuşmalara alıştırmak, onların fikir, sa-
nat ve dil terbiyelerine yardım etmek, ül-
ke ve toplum için faydalı telkinlerde bu-
lunmak maksadıyla CHP Genel İdare 
Heyeti tarafından tespit edilen oyunları 
ve filmleri halka sunmak, kukla ve Kara-
göz gibi sahne ve halk sanatlarının geliş-
tirilmesini sağlamak, bu şubenin başlıca 
görevi olarak kabul edilmiştir. Gösteri 
Şubesi tarafından 1932-1937 yılları ara-
sında 136 temsil verilmiş, 1932-1950 yıl-
ları arasında da 27 farklı oyun sahneye 
konulmuştur. Bu oyunların bazılarının i-
simleri şunlardır: “İstiklâl, Akın, Kahra-
man, Köy Muallimi, Mete, İnkılâp Ço-

cukları, Mavi Yıldırım, Devrim Yolcuları, 
Kozanoğlu, Bir Doktorun Ödevi, Taş 
Parçası, Eğitmen, Hasbahçe, Babür Şa-
hın Seccadesi, Akıl Taciri, İmralının İn-
sanları, Yanlış Yol, Gördüğüm O Cihan, 
İstiklâl Uğrunda.” 
Bu şubenin 1938 yılı içerisinde vermiş 
olduğu temsillerin sayısı 29 olmuştur. Bu 
gösterileri toplam 19.434 kişi izlemiştir. 
Behçet Kemal Çağlar* Ülkü’de yazdığı 
bir yazıda, bu şubenin 1938’de yapmış 
olduğu faaliyetlerden övgüyle bahseder. 

1940 yılında CHP tarafından halkevlerin-
de oynanması kararlaştırılan piyeslerden 
7 tanesi Halkevi salonunda sahneye ko-
nulmuştur. Bu piyeslerin birçoğu, izleyi-
cilerden gelen yoğun istek üzerine birkaç 
kez oynanmıştır. Ayrıca halka ücretsiz 
olarak 3 sinema filmi gösterilmiştir. 1941 
yılının en aktif ve en çok faaliyette bulu-
nan şubesidir. 
Yaz sıcaklığında çeşitli köylere gidilmiş, 
bayan eleman bulmakta duyulan sıkıntı-
ya rağmen bir yıl boyunca toplam 22 
gösteri sahneye konulmuştur. 1944 yılı i-
çerisinde halkevi sahnesinin birçok ek-
sikliğine ve bayan oyuncu bulmakta yaşa-
nan sıkıntıya rağmen 14 piyes sahneye 
konulmuştur. Bu piyeslerden bazıları iki 
veya üç defa tekrarlanmıştır. 1946 yılında 
ise muhtelif günlerde 8 temsil verilmiştir. 
Ayrıca milli bayramlarda hazırlanan 
programlara iştirak edilmiştir. 1948 yılı-
nın son sekiz aylık dilimi içerisinde şube 
üyeleri tarafından Alparslan, İstiklâl 
Uğrunda,  Vatan ve Vazife, Kozanoğlu 
piyesleri oynanmıştır. Bunlardan Alpars-
lan ve İstiklâl Uğrunda piyesleri 
Bünyan*’da ve Pazarören*’de de sahne-
lenmiştir. Ayrıca her hafta pazar günleri, 
gerek bu şubenin üyelerinin ve gerekse 
de hevesli ve yetenekli gençlerin hazırla-
dıkları skeçlerin hoparlörlerle yayınlan-
masına karar verilmiş ve bu şube, Başkan 
Nedime Ergül’ün nezaretinde çalışmala-
rını sürdürmüştür .
Spor Şubesi: Gençlerin spora karşı eği-
lim ve heveslerini kuvvetlendirmek, spo-
run bilimsel temellere oturtulmasını ve 
planlı olarak yapılmasını sağlamak ve 
böylece ülkeye sağlıklı, ahlaklı ve dürüst 

Adı Şubesi İşi

Reşit Bey (Özsoy) Halkevi Başkanı CHP İl Başkanı, Milletvekili

H. Hüsnü Bey Dil, Tarih, Edebiyat (Başkan) Kayseri Maarif Müdürü

Naci Bey Güzel Sanatlar (Başkan) Lise Hesap Uzmanı

Yusuf Bey Gösteri Safa İlkokulu Öğretmeni

Necip Bey Spor (Başkan) D.D. Yolları Başmüfettişi

Hayrettin Bey İçtimai Yardım Memleket Hastanesi 
Başhekimi

Fahri Bey Halk Dershaneleri ve Kurslar Safa İlkokulu Öğretmeni

A. Hilmi Bey Kütüphane ve Yayınlar 
(Başkan)

İstiklâl İlkokulu Öğretmeni

Şevki Bey Köycüler Divizyon Mühendisi

Ömer Bey Müze ve Sergiler (Başkan) Muhasebe-i Hususiye 
Başkâtibi

Halkev’nin ilk idare heyetinin isimleri.
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insanlar yetiştirmek, ulusal spor bayram-
ları düzenleyerek halkın spora ilgisini 
arttırmak bu şubenin görevleri arasında 
sayılmıştır. Spor Şubesi tarafından bir 
futbol takımı kurulmuş, Erciyesspor* ve 
Yılmazspor adlı iki futbol kulübünün 
kurulmasına da yardımda bulunulmuş-
tur. Kayseri’de bulunan spor takımları 
arasında çeşitli müsabakalar tertiplen-
miş, dereceye giren kulüp ve sporculara 
da çeşitli ödüller verilmiştir. Ayrıca fut-
bolun yanı sıra dağcılık ve kayak gibi di-
ğer spor branşlarında da faaliyet gösteril-
miş, Kayseri Dağcılık ve Kış Sporları 
Kulübü’nün kuruluşuna katkıda bulunul-
muştur.  Hem spor, hem de sağlık ama-
cıyla Erciyes’e tırmanışlar düzenlenmiş, 
Tekir’e ve Talas*’a çeşitli geziler ve yürü-
yüşler yapılmıştır. Tertiplenen Halkevi 
kupa maçları sonunda birinci gelen kulü-
be çeşitli ödüller verilmiştir .
İçtimai Yardım Şubesi: Kimsesiz ve 
muhtaç öğrencilerin koruma altına alın-
ması, yardıma muhtaç kimselerin ihtiyaç-
larının temini ve işsizlere iş bulunması bu 
şubenin görevleri arasında sayılmıştır. 
1932-1937 yılları arasında 1.500 kişiye 
toplam 3.585 TL yardımda bulunulmuş, 
2.486 hastanın muayene ve tedavisi yaptı-
rılmıştır. Yardıma muhtaç öğrencilere yi-
yecek, giyecek ve eğitim-öğretim araçları-
nın temin edilmesi hususunda yardımcı 
olunmuştur. 1938 yılında 356 yoksul öğ-
rencinin elbise ihtiyacı karşılanmış, ihti-
yaç sahiplerine 750 liraya kadar varan 
nakdî yardımda bulunulmuştur. 1940 yı-
lında ülkemizde yaşanan deprem felaketi 
nedeniyle Kayseri’de iskân edilen dep-
remzedelere çeşitli yardımlarda bulunul-
muştur. Açılan poliklinikte bir sene bo-
yunca 764 fakir hasta ücretsiz olarak mu-
ayene edilmiş, birçok hastanın da Memle-
ket Hastanesi’nde tedavi edilmesi sağlan-
mıştır. 1944 yılında hayırseverlerin yaptığı 
yardımlar ile müsamerelerden elde edilen 
5.000 liraya yakın bir para ile 72 kişi ve 
fakir talebeye 1.000 lira kadar bir para 
yardımı yapılmıştır. 23 Nisan’da bütün o-
kullardaki 600 öğrenciye, vilayet yardımı 
ile elde edilen kaput bezinden yapılan iç 
çamaşırı ve gömlek yardımında bulunul-

muştur. Ayrıca 1.000’den fazla aileye bi-
rer kilo bulgur, pekmez, birer kalıp sabun 
ve yarımşar kilo yağ ile bazı ailelere de iç 
çamaşırı vermek suretiyle yardımda bulu-
nulmuştur. Yine ilk, orta ve lisedeki fakir 
öğrencilere 400 m kırzel (kumaş cinsi), 
bazılarına ayakkabı ve birkaçına da elbise 
yardımı yapılmış, Kız Enstitüsü’ndeki 15 
yoksul öğrenciye de ders malzemesi veril-
miştir. 1946 yılında 30 kişiye 520 lira para 
yardımında bulunulmuştur. 26 öğrenciye 
zorunlu gider olarak 675 lira nakdî yardım 
yapılmış, 10 fakir hastanın reçete bedeli 

Şube Adı Görevi Adı Mesleği

Dil, Edebiyat, 
Tarih

Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye

H. Hüsnü Bey
Nazlı Hanım
Settar Bey
Salim Bey
Kâzım Bey

Maarif Müdürü
Türkçe Öğretmeni
Tarih Öğretmeni
Müfettiş
Öğretmen

Güzel Sanatlar

Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye

Mahir Bey
Naci Bey
Hikmet Bey
Hamit Bey
Necip Bey

Ustabaşı
Hesap Uzmanı
Müzik Öğretmeni
Tesviyeci
Şapkacı

Gösteri

Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye

Yusuf Bey
Faik Bey
Ömer Bey
Bedri Bey
Cemalettin Bey

Öğretmen
İstasyon Şefi
D.D. Yolları Memuru
Gişe Memuru
Terzi

Spor

Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye

Necip Bey
Necmi Bey

Ezel Bey
M. Arif Bey
Arif Bey

İstasyon Başmüfettişi
D.D. Yolları Kalem 
Amiri
Hareket Müfettişi
Hareket Müfettişi
Yüzbaşı

İçtimai Yardım

Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye

Halit Bey
Binnaz Hanım
Hayrettin Bey
Kemal Bey
Mehmet Bey

Sağlık Müdürü
Ebe
Doktor
Esnaf
Esnaf

Halk Dershaneleri 
ve Kurslar

Başkan
Üye
Üye

Fahri Bey
Menamuhat Hanım
A. Hilmi Bey

Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen

Kütüphane ve 
Yayınlar

Başkan
Üye
Üye

Seyfi Bey
Sahir Bey
A. Hilmi Bey

Belediye Başkâtibi
Nafia Başkâtibi
Öğretmen

Köycüler

Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye

Şevki Bey
Sıtkı Bey
Bedri Bey
Recep Bey
Aziz Bey

Divizyon Mühendisi
Kız Ortaokulu Müdürü
Müfettiş
Ziraat Müdürü
Doktor

Müze ve Sergiler

Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye

Ömer Bey
Şaban Bey
İsmail Bey
N. Mehmet Bey
Mustafa Bey

Muhasebe Başkâtibi
Muhasebe Başkâtibi
Rasat Memuru
Müze Memuru
Fotoğrafçı

1932-1934 yılları arasında Halkevi’nin aktif olarak faaliyet gösteren dokuz şubesi-
nin başkan ve üyelerinin isimleri. 
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ödenmiş ve 95 fakir öğrenciye iç çamaşırı 
yardımında bulunulmuştur. Mahalle 
muhtarları ile Halkevi’nin salonunda top-
lantı yapılarak her mahalledeki fakirlerin 
listesi çıkarılmıştır. 1947 yılında ise bütçe-
sinden ayırdığı 1.500 lira ile öğrenci yur-
dunda kalan öğrencilere yiyecek ve odun-
kömür yardımında bulunulmuş, 13 kişinin 
yol masrafları karşılanmış ve birçok yok-
sul hasta ücretsiz olarak tedavi ettirilmiş-
tir.
Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi: 
Halk eğitimine yönelik olmak üzere 
Türkçe okuma ve yazma kursları düzen-
lemek, halkın bilgisini ve görgüsünü arttı-
racak, belirli meslekleri öğretecek, el be-
cerilerini geliştirecek kurslar düzenlemek 
bu şubenin görevleri arasında sayılmıştır. 
Bu nedenle öncelikle okuma ve yazma 
kursları düzenlenmiş, okuma yazma bil-
meyen vatandaşlara bu kurslar aracılığıy-
la okuma-yazma öğretilmiştir. Bütünle-
meye kalan öğrencileri sınavlara hazırla-
mak amacıyla İngilizce, Fransızca, Al-
manca, fizik, kimya ve matematik dersle-
rinden kurslar açılmıştır. Halka yönelik, 
muhasebe, motor bilgisi ile belediyede 
çalışanlara ve esnafa yönelik olmak üze-
re yeni ölçü ve tartıların öğretildiği çeşitli 
kurslar açılmıştır. Bayanlara yönelik ola-
rak da biçki, dikiş ve steno kursları açıl-
mıştır. Ayrıca Güzel Sanatlar Şubesi ile 
birlikte nota, saz, keman gibi çeşitli kurs-
lar da düzenlenmiştir. 

1941 yılında bu şube tarafından birisi ba-
yanlara ait olmak üzere üç adet okuma-
yazma kursu, Almanca, Fransızca, muha-
sebe ve biçki-dikiş kursu açılmıştır. Ba-
yanlar için açılan okuma-yazma kursuna 
36 kişi, erkekler için düzenlenen okuma-
yazma kurslarının ilkine 42, ikincisine 17 
kişi katılmıştır. Almanca kursuna 47, 
Fransızca kursuna 31, muhasebe kursuna 
69 ve biçki-dikiş kursuna toplam 34 kişi 
iştirak etmiştir. Bunlardan kadınlar için 
açılan okuma-yazma kursunun sınavına 
30 kişi girmiş ve 17’sine belge verilmiştir. 
1941 yılının ilk altı aylık döneminde top-
lam 286 kişi kaydolmuş, bunların 139’u 
sınavlara girmiş, sınavlara girenlerin 
79’una da belge verilmiştir. 1942 yılında 
Halkevi’nde ve cezaevinde açılan okuma-
yazma kurslarına 85 kişi devam ederek 
bu kurslarda okuma-yazma öğrenmişler-
dir. İki devre şeklinde açılan İngilizce, 
Almanca ve Fransızca kurslarına 275 er-
kek ve 18 bayan kursiyer katılmıştır. 1944 
yılında bir devre Fransızca kursu açılmış-
tır. Okuma-yazma kurslarına devam edil-
miş, 75 kişiye okuma-yazma öğretme gi-
rişiminde bulunulmuştur. 1946 yılında 
açılan okuma-yazma kurslarında, hiç 
okuma-yazma bilmeyen 45 kişiye dört ay 
içerisinde okuma-yazma öğretilmiştir. 
Ayrıca bir de İngilizce kursu açılmış ve 
bu kursta 25 kişiye İngilizce öğretilmiştir.  
Kütüphane ve Neşriyat Şubesi: Bu şu-
be, halkın okuma ihtiyacını karşılamak 
için kütüphaneler kurmak, gezici kütüp-
haneler oluşturmak, Halkevi’nin yayınla-
rını bastırmak amacıyla görevli kılınmış-
tır. 1932 yılında Halkevi ilk açıldığı za-
man Kütüphane ve Neşriyat Şubesi’nde 
210 kitap ve 312 mecmua bulunmaktaydı. 
Bu sayı zaman içersinde 6.464 kitap ve 
mecmuaya kadar çıkmıştır. Şube tarafın-
dan üç adet gezici kütüphane kurulmuş, 
Zincidere köyü ve Kayseri Cezaevi’nde 
okuma odaları açılmıştır. 1 Mart 1938 ta-
rihinden Mart 1950 tarihine kadar top-
lam 85 sayı çıkacak olan Halkevi’nin ya-
yın organı olma özelliğini taşıyan Erci-
yes dergisi* çıkarılmıştır. Neşriyat Kolu 
tarafından 1950 yılına kadar 21 eser ya-
yınlanmış, çeşitli broşürler bastırılarak 

Halkevi’nde 1932-1933 yılında Fransızca kursuna katılanlar
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bu broşürler köylülere ve çiftçilere ücret-
siz olarak dağıtılmıştır. 1942 yılı içersinde 
5.173 öğrenci, 382 öğretmen ve 4.000 
diğer meslek sahibi birey kütüphanedeki 
kitaplardan yararlanmış, 7.000’den fazla 
vatandaş da gazete ve mecmua okumuş-
tur. 
Köycüler Şubesi: Köylerin iktisadi, sos-
yal, sağlık ve estetik açılardan gelişmesi, 
kentli ile köylü arasında dayanışma duy-
gularının güçlendirilmesi ile görevli olan 
bu şube üyeleri, bu görevleri yerine geti-
rebilmek üzere köylere gitmiş, köylülerin 
ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek bu ihti-
yaçlara çözümler getirmiş ve temsiller, 
gösteriler ve konferanslar yoluyla onları 
bilinçlendirmeye çalışmıştır. Tavlusun*, 
Argıncık, Talas*, Kıranardı*, Gesi*, Erki-
let* gibi Kayseri’ye yakın köylere geziler 
tertip edilmiştir. Köylerden şehre gelen 
köylülere şehirdeki işlerinde yardımcı o-
lunmuş, Halkevi’nde açılan poliklinikte 
hastalar ücretsiz olarak muayene ve teda-
vi ettirilmiş, ilaçları karşılanmış, gerekti-
ğinde köylülere nakdî yardımda bulunul-
muştur. 1941 yılı içerisinde toplam 8 köy 
gezisi yapılmıştır. Bu köylere doktor ve 
ilaç götürülmüştür. Köylü ile bu geziler 
vasıtasıyla yakın temas kurulmuş, onların 
sorunları, ihtiyaçları belirlenmiş ve bek-
lentilerinin neler olduğu tespit edilmiştir. 
1944 yılında 3 köy gezisi tertip edilmiş, 
çiftçiye ve bahçe sahiplerine her zaman 
zarar veren tırtır ve kevzi haşaratının im-
hası ile zararlarından korunma çarelerini 
belirten birer broşür bastırılarak dağıtıl-
mıştır. 1947 yılında ise bağcılık ve bahçe-
cilik hakkında küçük broşürler hazırla-
narak köylü ve çiftçilere ücretsiz olarak 
dağıtılmıştır. Şehre gelen köylünün işleri 
takip edilmiş, hastaları tedavi ettirilmiş-
tir. Toprak bayramı programının zengin 
bir şekilde hazırlanmasına ve uygulan-
masına çalışılmıştır .
Tarih ve Müze Şubesi: Bu şube, bulun-
duğu bölgedeki tarihsel ve kültürel zen-
ginliklerin ortaya çıkarılması ve korun-
ması ile görevlendirilmiştir. Kayseri’de 
bulunan Hitit* ve Selçuklu* dönemlerine 
ait eser ve kalıntılar tespit edilerek tetkik-
leri yapılmış ve bunların koruma altına 

alınarak Kayseri Müzesi’ne kazandırıl-
ması için çaba gösterilmiş, Kayseri Vila-
yet Gazetesi ile Erciyes dergisinde bu 
tarihî eserler ile ilgili çok sayıda makale 
ve güncel yazılar yayınlanmıştır. 1941 yı-
lında milli folklor üzerinde yapılan çalış-
malara hız verilmiş atasözleri, halk hikâ-
yeleri ve masallar derlenmiştir. Mahalli 
oyunların neler olduğu tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Özellikle köylere yapılan ge-
zilerde derleme faaliyetleri ön planda tu-
tulmuştur. Eski ve mahalli dokumalar ile 
kostümlerden oluşan bir müzenin 1942 
yılında açılabilmesi için çalışmalara hız 
verilmiştir. 1942 yılında ise Kayseri ve 
civarında bulunan tarihî eser ve abidele-
rin tetkikine ve millî ve tarihî eserlerin 
müzeye konulması için çalışmalara de-
vam edilmiştir . 

Halkevi’nin yardımda bulunduğu kimsesiz çocuklardan bir grup

Halkevi’nin futbol takımı
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Kayseri Halkevi’nin Yayınları 
Kayseri Halkevi Armağanı, eser, 29 Bi-
rinciteşrin (Ekim). 1933 yılında Kayse-
ri’de Yeni Matbaa tarafından basılmıştır. 
Kayseri Halkevi Armağanı, Halkevi ta-
rafından yayınlanan ilk eser olma özelliği 
taşımaktadır. Toplam 28 sayfadan ibaret-
tir. Eser, 29 Birinciteşrin 1934 yılında 
Kayseri’de Yeni Matbaa tarafından basıl-
mıştır. 49 sayfadan oluşan küçük bir e-
serdir.  Kayseri Sözlüğü Dil, Tarih, Ede-
biyat Şubesi Başkanı H. Hüsnü Irkılata 
tarafından 1934 yılında yazılmış olup 
Kayseri Yeni Matbaası tarafından 95 say-
falık bir eser olarak basılmıştır.  Tavlusun 
Köyü, Halkevi Müze ve Sergiler Şubesi ü-
yelerinden Öğretmen Kâzım Özdoğan* 
tarafından 1936 yılında yazılarak Kayseri 
Vilayet Matbaası tarafından basılmıştır. 
Germir Köyü, Kayseri Valisi Adli 
Bayman*’ın başkanlığında, Halkevi’nin 
tertip ettiği köy gezileri serisinin ikinci ki-
tabıdır. Bu eser de yine Öğretmen Kâzım 
Özdoğan tarafından 1937 yılında yazıl-
mış olup Kayseri Vilayet Matbaası tara-
fından 13 sayfalık bir kitapçık olarak ba-
sılmıştır. Mimarsinan Köyü, Kayseri Va-
lisi Adli Bayman’ın başkanlığında  
15 Kasım 1936 Pazar günü 11’i bayan 30’u 
erkek olmak üzere yola çıkan toplam 41 
kişilik bir kafilenin Mimarsinan köyüne 
yapmış olduğu yaya gezisinde, kafilede 
bulunan Halkevi Müze ve Sergiler Şubesi 
üyelerinden Etiler İlkokulu Başöğretme-
ni Kâzım Özdoğan tarafından kaleme a-
lınan bir eserdir. Argıncık Köyü, Halkevi 
İdare Heyeti’nin Kayseri Valisi Adli 
Bayman’ın başkanlığında 18 Ekim 1936 
Pazar günü tertip ettiği yaya köy gezisi 
serisinin dördüncü kitabıdır. Bu küçük 
eser 1937 yılında Kayseri Vilayet Matbaa-
sı tarafından 17 sayfa olarak basılmıştır. 
Talas ise Kayseri Valisi Adli Bayman’ın 
başkanlığında Halkevi tarafından 29 Ka-
sım 1936’da Talas’a yapılan yaya köy ge-
zileri serisinin beşinci kitabıdır. Bu eser, 
1938 yılında Kayseri Vilayet Matbaası ta-
rafından 26 sayfa olarak basılmıştır. 
Üç Devrin Hülasası, 1938 yılında 
Kayseri’de Vilayet Matbaası tarafından 16 
sayfa olarak basılmıştır. Bu eser, Ferruh 

Akdamar’ın 1938 yılında Halkevi’nde 
vermiş olduğu konferansın metninin 
Halkevi tarafından kitap hâline getirilmesi 
ile ortaya çıkmıştır. Adabı Muaşeret, 
Kayseri Maarif Müdürü Hüsnü 
Savaşcin’in 1938 yılında Halkevi’nde 
vermiş olduğu konferansın metninin 
Kayseri Vilayet Matbaası tarafından 
basılması ile ortaya çıkmıştır. Eser, 23 
sayfalık küçük bir kitapçıktır ve ücretsiz 
olarak okuyuculara dağıtılmıştır. Riyazî 
Kadınlar ise, Halkevi’nde verilen 
konferansların kitap hâline getirilmesi ile 
teşekkül eden serinin üçüncü kitabıdır. 
1938 yılında Kayseri Vilayet Matbaası 
tarafından 11 sayfalık küçük bir eser olarak 
basılmıştır.  Yunus Emre, Kayseri 
Halkevi Başkanı Avukat Bay Naci 
Özsan adlı eser, Halkevi’nde 1938 yılında 
verilen iki ayrı konferansın metinlerinin 
bir kitap içerisinde bir araya getirilmesi 
ile ortaya çıkmıştır. 10 sayfalık bir broşür 
niteliği taşıyan bu kitap, 1938 yılında 
Kayseri Vilayet Matbaası tarafından 
basılmıştır. Halkevi’nde verilen 
konferansların kitaplaştırıldığı serinin 
altıncı eseri ise Arzın Menşei’dir. Bu eser, 
Kayseri Lisesi Terbiye Öğretmeni Şefik 
Baykal’ın “Arzın Menşei” adlı 
konferansının, yine aynı isimle Halkevi 
tarafından Kayseri Vilayet Matbaası’na 
1938 yılında 10 sayfalık bir kitapçık olarak 
bastırılması ile ortaya çıkmıştır. Anadolu 
Selçuklularından Kayseri Ve Civarını 
İlgilendiren Notlar adlı eser, Hüseyin 
Hüsnü Kılkış’ın Halkevi’nde vermiş 
olduğu konferansın, Halkevi İdare Heyeti 
tarafından 1939 yılında Halkevi yayını 
olarak kitap hâline getirilmesi ile 
oluşmuştur. Kayseri Vilayet Matbaası 
tarafından 24 sayfalık küçük bir kitap 
olarak basılmıştır. Anadolu Türk 
Beylikleri Devrinde Kayseriyi 
İlgilendiren Notlar adlı eser de, Hüseyin 
Hüsnü Kılkış’ın Halkevi’nde vermiş 
olduğu konferansın, 1939 yılında Kayseri 
Vilayet Matbaası’na bastırılması ile 
oluşan bir kitapçık olma niteliği 
taşımaktadır. Kitap, toplam 13 sayfalık 
küçük bir broşür olarak basılmıştır. 
Takvim Ve Tarihi, lise tarih-coğrafya 
öğretmenlerinden Şefik Türker 
tarafından yazılmış olup Halkevi 
tarafından 1940 yılında Sümer 

Halkevi’nin yayınlarından
(M. Şanal Arşivi)

Halkevi’nin yayınlarından
(M. Şanal Arşivi)

Halkevi’nin yayınlarından
(M. Şanal Arşivi)
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Matbaası’na 108 sayfalık bir eser olarak 
bastırılmıştır. Bu eser de, Şefik Türker’in 
Halkevi’nde vermiş olduğu konferansın 
kitap hâline getirilmesi ile (muhtemelen 
genişletilerek) ortaya çıkmıştır. Kayseri 
Takvimi adlı eser de yine, lise tarih-
coğrafya öğretmenlerinden Şefik Türker 
tarafından yazılmış olup, Halkevi Kütüp-
hane ve Yayınlar Şubesi tarafından 1943 
yılında 47 sayfalık bir kitapçık olarak Sü-
mer Basımevi’ne Kayseri’de bastırılmış-
tır. Halk Kürsüsünden Akisler ise, Aydın 
Milletvekili Agâh Sırrı Levend’in muhte-
lif yerlerde ve tarihlerde yapmış olduğu 
konuşmaların Kayseri Halkevi Dil ve E-
debiyat Şubesi tarafından derlenip kitap 
hâline getirilmesi ile oluşan 144 sayfalık 
bir eser olup 1941 yılında Bürhaneddin 
Matbaası tarafından İstanbul’da basıl-
mıştır. 
Erciyes, Kayseri Halkevi tarafından Mart 
1938’de yayınlanmaya başlayan, son sayı-
sı Mart 1950’de çıkan dergidir. 12 yılda 
toplam 85 sayı yayınlanmıştır. Dergi, ya-
yınlanmaya başlandığı Mart 1938’den 
Mart 1940 tarihine kadar Sümer Matbaa-
sı, daha sonra ise Vilayet Basımevi, Erci-
yes Matbaası ve Sümer Matbaası tarafın-
dan basılmıştır. İlk sayısı 10 kuruş olan 
derginin fiyatı daha sonraki yıllarda önce 
15, sonra da 25 kuruşa kadar çıkmıştır. 
Kapandığında ise fiyatı 30 kuruş idi. Der-
gide yayın hayatı boyunca ikinci hamur 
kâğıt kullanılmıştır. Fotoğrafların basıldı-
ğı sayfalar ise kuşe kâğıttır. İlk sayılarda 
fotoğraflara özellikle yer verilmiş olup, 
son sayılara doğru ise kullanılan fotoğraf-
ların sayısı azalmıştır. Bu fotoğraflar da 
iyi bir baskı kalitesine sahip değildiler. 
Fotoğrafların konusunu, devlet ve il bü-
yükleri oluşturmuştur. 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cum-
huriyet Arşivi Belge No: 409.1.838.311.1 
numaralı arşiv belgesinde, Kayseri Hal-
kevi yayınları arasında 1945 tarihinde 
yayınlandığı belirtilen  Belleten-I ve 
Belleten-II  adlı eserlerden de bahsedil-
mektedir. Ancak tüm aramalara rağmen, 
küçük bir broşür şeklinde basıldığı tah-
min edilen bu eserlere ulaşılamamıştır .

Kaynakça: Mustafa Şanal, “Türk Kültür Tarihi 
İçerisinde Kayseri Halkevi ve Faaliyetleri”, Milli 
Eğitim,  S 161, s. 37-60; Sefa Şimşek, Bir İdeo-
lojik Seferberlik Deneyimi Halkevleri 1932-
1951, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 
2002, s. 1-266; Mustafa Şanal, “Atatürk Döne-
minde Kayseri Halkevi ve Faaliyetleri (1932-
1938)”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C 
XXII, Mart-Temmuz-Kasım 2006, S 64-65-66, 
s. 261-292; Mustafa Şanal, Kayseri Halkevi ve 
Faaliyetleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ya-
yınları, Kayseri 2007, s. 24-28; Halit Erkiletlioğ-
lu, Kayseri Yakın Tarihinden Notlar, Kayseri 
1998, s. 68-69; Kayseri Halkevi Armağanı, 9 
Birinciteşrin, Kayseri 1933, s. 9; Sekizinci İzmir 
Fuarında Kayseri 1938, Kayseri Sanayi ve Ti-
caret Odası Yayını, 1938, s. 49-54; Kayseri 
Halkevi Armağanı, S 3, Kayseri Yeni Matbaa, 
29 Birinciteşrin 1934, s. 48-49; Çalışkan, Kay-
seri Belediyesi, s. 116-121; “Halkevleri”, Erciyes, 
S 17, Mayıs 1941, s. 494; “Yeni Halkevi Reisi-
miz”, Kayseri Vilayet Gazetesi, 16 İkinciteşrin 
(Kasım) 1942, No: 1685; “Halkevi Başkanı De-
ğişti”, Kayseri Vilayet Gazetesi, 31 Mayıs 1943, 
No: 1740; “Halkevi Başkanlığı”, Kayseri Vilayet 
Gazetesi, 8 Mart 1948; Önder, KBT, s. 181-182; 
“Yeni Halkevi Başkanımız”, Kayseri Vilayet 
Gazetesi, 13 Mayıs 1949; Önder Duman: Kay-
seri’nin Sosyo-Kültürel Yaşamında Halkevi’-
nin Yeri (1932-1950), (Yayınlanmamış tebliğ),  
KYTSB4, s. 7; “Halkevlerinin 11’inci Açılış Yıldö-
nümü Münasebetiyle Halkevi Reisimizin Söyle-
vi”, Kayseri Vilayet Gazetesi, 25 Şubat 1943, 
No. 1713; “Halkevimizin Açılmasının 11’inci Yıl-
dönümü Münasebetiyle Halkevi Reisi Nazmi 
Akyurt’un Nutku”, Erciyes, S 20, Mart 1943, s. 
611; Erciyes, S 26-27, Mart-Nisan 1945, s. 31-32; 
Tacettin Tacettinoğlu, “Halkevimizin Yıllık Ça-
lışması”, Erciyes, S 50, Yıl: 5, Mart 1947, s. 24-
25; Erciyes (Özel Sayı), S 72, Yıl: 7, Ocak 1949, 
s. 55; Erciyes, S 73, Yıl: 7, Şubat 1949, s. 24; 
“Halkevlerinde Göze Çarpan Çalışmalar ve Be-
liren Değerler”, Ülkü, S 68, C 12, s. 183; “Hal-
kevlerinin Açılışının 10’uncu Yıldönümü Şehri-
mizde Görülmemiş Tezahürle Kutlandı”, Kay-
seri Vilayet Gazetesi, 23 Şubat 1942, No: 1611; 
Erciyes (Özel Sayı), S 72, Yıl: 7, Ocak 1949,  s. 
64; “Halkevlerinin 11’inci Açılış Yıldönümü Mü-
nasebetiyle Halkevi Reisimizin Söylevi”, Kayse-
ri Vilayet Gazetesi, 04 Mart 1943, No. 1715; 
Erciyes, S 26-27, Mart-Nisan 1945, s. 31-32; 
Erciyes, S 61-62, Yıl: 6, Şubat-Mart 1948, s. 1; 
C.H.P. Halkevleri ve Halkodalarının 1940 
Çalışmaları, Ankara 1941, s. 44; “Halkevlerinin 
Açılışının 10’uncu Yıldönümü Şehrimizde Gö-
rülmemiş Tezahürle Kutlandı”, Kayseri Vilayet 
Gazetesi, 23 Şubat 1942, No: 1611; Erciyes, S 
26-27, Mart-Nisan 1945, s. 31-32; Tacettin Ta-
cettinoğlu, “Halkevimizin Yıllık Çalışması”, Er-
ciyes, S 50, Yıl: 5, Mart 1947, s. 24-25; Erciyes, 

Halkevi yayınlarından Erciyes 
Halkevi Dergisi’nin ilk 
sayısının kapağı  
(M. Şanal Arşivi)
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S 61-62, Yıl: 6, Şubat-Mart 1948, s. 1; “Halkevi-
miz Binasına Kavuşuyor”, Kayseri Vilayet Ga-
zetesi, 22 Mayıs 1941, No: 1534; “Halkevlerinin 
11’inci Açılış Yıldönümü Münasebetiyle Halkevi 
Reisimizin Söylevi”, Kayseri Vilayet Gazetesi, 
04 Mart 1943, No. 1715; Erciyes, S 26-27, Mart-
Nisan 1945, s. 31-32; C.H.P. 1946 Yılında 
Halkevleri ve Halkodaları, Ankara 1947, s. 14; 
“Halkevimizin Açılmasının 11’inci Yıldönümü 
Münasebetiyle Halkevi Reisi Nazmi Akyurt’un 
Nutku”, Erciyes, S 20, Mart 1943, s. 611; “Hal-
kevlerinin Açılışının 10’uncu Yıldönümü Şehri-
mizde Görülmemiş Tezahürle Kutlandı”, Kay-
seri Vilayet Gazetesi, 23 Şubat 1942, No: 1611; 
Erciyes, S 26-27, Mart-Nisan 1945, s. 31-32; 
Erciyes, S 61-62, Yıl: 6, Şubat-Mart 1948, s. 1; 
“Halkevlerinin Açılışının 10’uncu Yıldönümü 
Şehrimizde Görülmemiş Tezahürle Kutlandı”, 
Kayseri Vilayet Gazetesi, 23 Şubat 1942, No: 
1611; “Halkevlerinin 11’inci Açılış Yıldönümü 
Münasebetiyle Halkevi Reisimizin Söylevi”, 
Kayseri Vilayet Gazetesi, 04 Mart 1943, No. 
1715; C.H.P. Halkevleri ve Odalarının 1942 
Çalışmaları, Ankara 1943, s. 17; C.H.P. Hal-
kevleri ve Halkodaları (1932-1942),  Aleaddin 
Kral Matbaası, İstanbul (tarihsiz), s. 16; Nurettin 
Güz: Tek Parti İdeolojisinin Yayın Organları 
Halkevleri Dergileri, Bilge İletişim Dizisi No: 1, 
Ankara 1995, s. 129; Devlet Arşivleri Genel Mü-
dürlüğü Cumhuriyet Arşivi, Belge No: 
409.1.838.811.1, Dosya No: 5. Büro, s. 10. 

MUSTAFA ŞANAL

HALKEVİ BİNASI
Kayseri Halkevi,  1932 yılında Eski Türk 
Ocağı binasında faaliyete başlamıştır. 
Yaklaşık 10 sene bu binada hizmet veren 
Halkevi’nin yeni binası 1941 yılında ta-
mamlanmış ve 2 Şubat 1942 tarihinde 
hizmete açılmıştır.  Halkevi’nin 1942’de 
hizmete giren yeni yapısı İstasyon Cadde-
si üzerinde yer almaktadır. Binanın pro-
jesi 1937 yılında Cumhuriyet Halk Fırka-
sının düzenlemiş olduğu yarışmayla ya-
pılmıştır. Yarışmada birinciliği alan proje 
Leman Tomsu* ve Münevver Belen’in 
birlikte hazırladıkları projedir.   
Leman Tomsu’nun proje açıklamasında 
da belirttiği üzere;  ‘yola ve şehre 
hâkimiyeti düşünülerek’ meydana yakın 
bir arsa üzerinde, diğer kamusal yapılarla 
ilişkili olarak konumlandırılmıştır. 
Halkevi yapılarının büyük kısmında gö-
rülen fonksiyona dayalı kitle anlayışı Le-
man Tomsu ve Münevver Belen’in Kay-
seri Halkevi Binasında da yansıtılmakta-
dır. Buna göre gösteri salonu ve idare 
bölümleri birbirleriyle ‘L’ plan şeması 
oluşturacak biçimde ilişkilendirilmiştir. 
Binanın zemin katının merkezinde yer 
alan gösteri salonuna üç cepheden de 
ulaşım sağlanabilmektedir. İstasyon cad-
desine dikey olarak uzanan ana girişin iki 
tarafında gösteri salonu hizmet birimleri 
bulunmaktadır.
Ana fuaye ile ilişkili bulunan koridorlar-
dan bir tanesi gösteri salonunun diğer 
girişine, bir tanesi de batı tarafında yer 
alan idari birimlere bağlanmaktadır.
İstasyon caddesi cephesinden ulaşılan 
diğer girişin karşısında yer alan döner 
kollu merdivenlerle yapının diğer hizmet 
birimlerinin bulunduğu üst kata çıkıl-
maktadır.
Kayseri Halkevi 01 Ağustos 1950 tarihin-
de faaliyetini durdurdu.  Halkevi binası 
ise günümüze kadar çeşitli onarım ve 
değişiklikler görerek ayakta kalmıştır. 
2000’li yılların başında yapılan tadilatlar 
sonucunda, günümüzde yapının bir bö-
lümü Kız Olgunlaşma Enstitüsü, bir bö-
lümünde de Şehir Tiyatrosu olarak hiz-
met vermektedir. 

Halkevi binası (Hâlen Kız Olgunlaşma Enstitüsü ve Şehir Tiyatrosu)-2010

Halkevi binası  perspektifi (çizim: L. Tomsu, M. Belen-G. Işık Arşivi)
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Kaynakça: Gün Işık, Erken Cumhuriyet Döne-
minde Kayseri’de Eğitim yapıları, ERÜ Fen Bi-
limleri Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi) Kayseri 2010;   A. Durukan, T. Ulusu Uraz, 
“Cumhuriyet’in Eğitim Kurumları Olarak Hal-
kevi Binaları”, İTÜ Dergisi, C 7 S. 1, İstanbul 
2008, s. 38-39.

GÜN IŞIK

HALVETİYYE ŞEYHLERİ  
Halvetî Tarikatı, bütün İslam âleminde, 
özellikle de Türk dünyasında çok yaygın 
bir tarikat olmuştur. Kayseri’de Şeyh Veli 
ile başlayıp Şeyh Hüsam Efendi’ye kadar 
devam eden Halvetî Tarikatı’na ait günü-
müze kadar gelebilen herhangi bir eser, 
tekke veya yapı kalıntısına rastlanma-
maktadır.
Halvetî Tarikatı, Hazar Denizi’nin güne-
yinde bulunan Geylân yöresindeki 
Lâhîcân’da doğup  büyüyen Ömer el-
Halvetî (Ö 1397-98) tarafından kuruldu. 
Ömer el-Halvetî, iyi bir tahsil yaptıktan 
sonra Harizm’de irşat vazifesinde bulu-
nan amcası Ahi Mehmet Halvetî’nin  
(Ö. 1378-79) yanına giderek ona intisap 
etti. Ahi Mehmet vasıtasıyla İbrahim 
Zâhid-i Geylânî’ye  nispet edilen tarikat, 
ancak kurumlaşmış bir tarikat halini al-
mayan Zâhidîyye silsilesiyle birleşerek 
Ömer el-Halvetî tarafından Halvetiyye 
Tarikatı’na dönüştürüldü. Amcasının ö-
lümünden sonra kendisi irşat makamına 
geçti. Tebriz’de uzun yıllar irşat görevin-
de bulundu. Şeyh Ömer Halvetî 1397 yı-
lında Herat’ta vefat etti.
Şeyh Ömer Halvetî, ilim sahibi ve yüksek 
ahlaklı bir şahsiyet olduğundan bu tarika-
tı halkın kabullenmesi kolay oldu. Özel-
likle de Halvetî Tarikatı’nın ikinci pîri 
sayılan Şeyh Seyyid Yahya Şirvânî de 
âlim ve on iki kitap sahibidir. Bilhassa 
Esrâr-ı Tâlibîn adlı eseri Halvetîlerce 
pek makbul tutulan bir kitaptır. 1429 yı-
lında Bakü’de vefat etti. Şeyh Ömer Hal-
veti; Şeyh Dede Rûşenî, Ali Alâeddin, Pîr 
Şükrü’l-Ensârî, Habib-i Karamânî, Meh-
med Erzincânî gibi önemli halifeler yetiş-
tirmiştir. Şeyh Ömer zamanında Halvetî-
lik kısa zamanda genişleyerek kırk kadar 
tekke kurulmuş olup Azerbaycan’dan 
Anadolu, Balkanlar, Suriye, Mısır, Kuzey 

Afrika, Sudan, Habeşistan ve Güney 
Asya’ya kadar yayıldı.
Halvetî Tarikatı ilk defa Anadolu bölgesi-
ne Sadrettin Hiyâvî’nin halifesi Amasyalı 
Pîr İlyas tarafından yayıldı. Halvetî Tari-
katı daha sonra Habib-i Karamânî’nin 
halifesi Cemâleddin İshak Karamânî (Ö 
933/1527) vasıtasıyla Anadolu’nun her 
tarafına yayıldı.
İç Anadolu’nun en önemli merkezi olan 
Kayseri’de ilk Halvetî tekkesinin Şeyh 
Veli Efendi vasıtasıyla kurulmuş olduğu-
nu, Güvâhî’nin yazma Pendnâme’sinden 
öğrenmekteyiz.  Adı geçen eserin 69b-
70a varakları derkenarında, surh (kırmı-
zı) mürekkeple; “Şehr-i Kayseriyye’(de) 
Halvetî Şeyhleri’nden Şeyh Olanları Be-
yan eder” şeklinde başlık atılmış; şeyh 
adları da aynı kırmızı yazı ile kalın bir 
daire içine alınmıştır.   
Şeyhler hakkında verilen bilgiler ise siyah 
yazı ile yazılmış olup, her şeyhe ait kısa 
malumat şöyledir: 
“Şeyh Veli Efendi: Tarih-i hicreti (ölüm 
tarihi) (963/1555) sene. Müddet-i karârı 
on sene. Kabri, Seyit  Burhâneddin ravzası 
(türbesi)  kurbündedir (yakınındadır).   
Abdülcelil Efendi: Cülusu (973/1565). 
Müddet-i karârı otuz beş senedir. Kabri, 
mescit kurbündedir.
Şeyh Halil Efendi: Müddet-i karârı yedi 
senedir. Abdülcelil Efendi ile kabri bir 
yerdedir  (mescit civarında).
Şeyh Muslî Efendi: 1024/1615 senesinde 
hacca gidip orada tabut kurusundan öl-

Halkevi binası  mevcut kullanım planı (çizim: G. Işık)
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dü. On yedi sene (şeyhlik makamında) 
karar eyledi.
Şeyh Murtazâ Efendi: 1025/1616 sene-
sinde seccadeye cülus edip hilafetinde iki 
yıl üç ay karar edip 1027 Şaban’ın nısfın-
da vefat eyledi. Çeşme kurbünde med-
fundur.
Şeyhü’l-Arap Mehmet Efendi: 1027/1617 
Ramazanı’nın üçüncü günü seccadeye 
cülus eyledi (posta oturdu). Hilafette yir-
mi iki yıl, iki ay, beş gün karar eyledi. 
Zilkade’nin yedinci çarşamba gecesi ve-
fat eyledi. Kabri Bahçebaşı’ndadır.
Şeyh el Hac Ömer Efendi: 1047/1637 
senesinin mâh-ı Zilhicce gurresinde (ilk 
günü ve gecesi) seccadeye cülus eyledi. 
On sene, iki ay karar eyledi. Süslü küm-
bet kurbünde medfundur.
Şeyh Hüsâm Efendi Amasyevî (Amas-
yalı): 1058/1648 senesinde mâh-ı 
Safer’in (Safer ayı) 23’üncü çarşamba 
günü seccadeye cülus eyledi.

Kaynakça: Rasim Deniz, Özel Kütüphanesinde 
bulunan yazma Güvâhî Pend-nâme’si, istinsah 
tarihi 1061, varak 38b-102a, müstensihi Mustafa 
ibn Mehmet ibn Yusuf bin Mustafa, Kayseri (Âhi 
Mehmet); Rasim Deniz, Özel Kütüphanesinde 
bulunan yazma Tezkire-i Latîfî, Kayseri; Ahmet 
Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 202, Ankara 1992; 
Mehmet  Çayırdağ, “Kayseri’de Tekke ve Tari-
katlar”, Erciyes dergisi, C 10, S 117, Kayseri, s. 6; 
Enver Behnan Şapolyo, Mezhepler ve Tarikat-
lar Tarihi, s. 176, İstanbul 1964; DİA, C 15, s. 
393-95.

RASİM DENİZ

HAMAM KÜLTÜRÜ
Türk Hamam Mimarisi  
Türkler Anadolu’ya geldiklerinde, Roma 
Dönemi hamamları, kaplıcaları ve ılıca-
larının bazılarını olduğu gibi, bazılarını 
ise küçük onarımlarla elden geçirerek 
kullanmışlardır. İslamiyetin temizliğe 
verdiği önemden dolayı, Türkler de ha-
mam inşasına büyük önem vermişler ve 
fethettikleri her şehre, kasabaya ve köye 
hamamlar inşa etmişlerdir. Hamamların 
inşa edildikleri dönemler düşünüldüğün-
de, Türklerin ne kadar büyük bir medeni-
yet ve kültür yapıları sahibi olduğu daha 
iyi anlaşılmaktadır. 
Anadolu’da Türkler tarafından inşa edi-
len hamamlarda daha çok iki plan tipi 

tercih edilmiştir. Bunlardan birincisinde 
radyal, ikincisinde ise dört eyvanlı köşe 
halvet hücreli planlar uygulanmıştır. An-
cak Selçuklulardan başlanarak Osmanlı-
nın sonuna kadar inşa edilen hamamla-
rın planları incelendiğinde, Türklerin 
çoğunlukla dört eyvanlı köşe halvet hüc-
reli plan tipinin uygulandığı hamamları 
tercih ettikleri görülmektedir. 
Anadolu’daki hamamları genel hamam-
lar ve özel hamamlar olarak gruplandır-
mak mümkündür. Genel hamamlar da 
tek hamamlar ve çifte hamamlar olarak 
iki alt başlıkta ele alınmaktadır. Tek ha-
mamlar, günün belli saatleri ile haftanın 
belli günleri yalnızca kadınlara ya da er-
kelere tahsis edilmektedir. Çifte hamam-
lar ise isminden de anlaşılacağı üzere 
günün 24 saati hem erkeklere hem de 
kadınlara tahsis edilen yan yana inşa edil-
miş hamamlardan oluşmaktadır. Özel 
hamamlar ise sınırlı sayıda insanın kulla-
nımına sunulmuş küçük ölçekli hamam-
lardır. Hamamlara erkekler ana yola açı-
lan kapılardan, kadınlar ise mahremiyet-
ten dolayı tali yola açılan kapılardan gir-
mektedirler.
Hamamlar üç ana bölüm ile bunlara ila-
ve bölümlerden oluşmaktadır: 
Soyunma Bölümü: İnsanların hamamda 
üzerlerini soyunup giyindikleri bölüm-
dür. Selçuklu Dönemi’nde inşa edilen 
Divriği Bekir Çavuş Hamamı hariç diğer 
hamamların soyunma bölümü tonoz ve-
ya ahşap kirişleme tavanla örtülüdür. 
Beylikler Dönemi hamamlarında soyun-
ma bölümünün üzeri kubbeyle örtülme-
ye başlanmış, bu gelenek Osmanlı döne-
minde de devam ettirilmiştir. Soyunma 
bölümünün merkezinde bir şadırvan yer 
alır ve bu şadırvanın tam tepesine aydın-
lık feneri yerleştirilmiştir. Soyunma bölü-
münde yer alan sekilerin altına XVI. yüz-
yıldan sonra ayakkabı koymak için nişler 
açılmış, üst bölümlere ise XVII. yüzyıl-
dan itibaren soyunma kabinleri konul-
maya başlanmıştır. 
Soğukluk Bölümü: Soyunmalıkla sıcak-
lık bölümü arasında kalan, genellikle dik-
dörtgen planlı bölümdür. Üzeri kubbe ya 
da tonozla örtülü olabilir. Erken dönem-
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de yıkanmak için kurna bulunmayan bö-
lüme daha sonra kurnalar ve sekiler yer-
leştirilmiştir. 
Sıcaklık:  Türk hamamının en önemli 
yıkanma mekânıdır. En sıcak bölümü-
dür. Merkezinde bir göbek taşı yer al-
maktadır. Yanlarda ise halvetler, eyvan-
lar, sekiler ve kurnalar bulunmaktadır. 
Su Deposu: Sıcaklığa bitişiktir. Büyük 
hamamlarda hem soğuk hem de sıcak su 
depoları yer alır. Üzeri tonozla örtülü-
dür.  
Külhan: Ocağın bulunduğu, ateşin ya-
kıldığı, katı yakıt maddelerinin depo-
landığı yerdir. Cehennemlik: Külhanda 
yanan ateşin ısısı ve dumanı önce sı-
caklık, daha sonra da soğukluk bölüm-
lerinin altından dolaşarak tüteklik adı 
verilen ve duvar içerisine yerleştirilen 
bacalarla dışarı atılmaktadır. Bu sistem 
sayesinde hem hamamın zemini hem 
de duvarları ısıtılmaktadır. Hamamlar 
mahremiyet gerektiren yapılar olduğu 
için soyunma bölümleri dışındaki bö-
lümlerin tamamı üst örtüler üzerine a-
çılan tepe pencereleri ve ışık gözleri ile 
aydınlatılmıştır. Hamamlar rutubetli 
yapılar olmalarından ve sık sık onarım 
görmelerinden dolayı oldukça sade ya-
pılardır. Bu yapılarda taş, alçı ve kalem 
işi ile yapılmış süsleme örnekleriyle 
karşılaşılmaktadır. 
Kayseri’de Hamam Kültürü
Hamamlarımızın Türk kültüründe ve 
toplum hayatında önemli bir yeri vardır. 
Ayrıca İslam dininin temizliğe ve özellik-
le akan suyla yapılan temizliğe verdiği ö-
nem dolayısıyla hamamlarımız toplum-
sal hayatımızda vazgeçilmez mimari anıt-
larımızın başında gelmektedir. Hamam-
larda kadın müşterilere hizmet edenlere 
“natır”, erkek müşterilere hizmet edenle-
re ise “tellak” denir. Hamamlarda kül-
hancı, meydancı, peştemalcı, çıkmacı, 
kahveci gibi adlarla sınıflandırılan ve ge-
nel olarak “hamam uşakları” da denilen 
hizmetliler çalışmaktadır. Hamama gelen 
kadınlar genellikle yıkanmada kullandık-
ları sabun, kese, lif, havlu gibi hamam 
eşyalarını hamam bohçası içerisinde 
kendileri getirirken, erkekler ise genelde 

hamamdan temin ederler. Hamamlarda 
yıkanılmayla ilgili dinî, hukuki, ahlâki ve 
geleneksel kurallar bulunmaktadır. Ha-
mama yıkanmak için gelenler bu kuralla-
ra uymak zorundadır. 
Türk edebiyatında hamamlardaki gele-
neklerle ilgili olarak “hammamîyeler”  
yazılmıştır. Bunların en meşhuru Ham-
mamname-i Dilsûz adıyla anılan ve Belîğ 
tarafından kaleme alınan manzum eser-
dir. Türk edebiyatında hamamla ilgili pek 
çok atasözüyle de karşılaşılmaktadır. 
XVI. yüzyıldan sonra İstanbul’a gelen 
Batılı seyyahlar da hamamlar ve hamam-
lardaki yıkanma kültürüyle ilgili önemli 
bilgiler vererek, bu bilgileri gravürlerle 
desteklemişlerdir. Yine bazı minyatür ki-
taplarında hamam tasvirlerinin yapıldığı 
görülmektedir.
Gelin Hamamı: Düğünden bir hafta önce 
erkek evinden düğün daveti gelir. Kız e-
vinden de karşılık olarak davetli sayısı ka-
dar sabun gönderilir. Bu sabunların üze-
rinde etiket bulunur. Etiketin üzerinde, 
düğün tarihi ve hamamın adı belirtilir. 
Erkek evine gönderilen bu sabunlar, da-
vetlilere de gönderilir. 
Gelin hamamı genellikle salı günü yapı-
lır. Kız evi hamama sabah erkenden, er-

Osmanlı Dönemi hamam minyatürü 
(M. Denktaş Arşivi)
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kek evi ise öğleye yakın gider. Kız evi er-
kek evine temiz görünmek için erkek evi 
gelmeden yıkanır. 
Soyunmalık bölümünde gelinin oturaca-
ğı yere taht hazırlanır. Bu tahtın arkasın-
daki duvara ise bir halı asılır. Tam orta-
sında yer alan üst kısma da ayna yerleşti-
rilir. Asılı olan halının üzerine bir ip geri-
lerek bu ipin bir kısmına kız evinden oğ-
lan evine, natıra ve hamamcıya gelen he-
diyeler, diğer tarafına da erkek evinden 
natır ve hamamcıya gelen hediyeler asılır. 
Bu hediyeler genellikle terlik, gecelik, 
havlu ve elbiselik kumaşlardan oluşur. 
Hamam çıkışında herkes kendine gelen 
hediyeyi alarak çıkar. 
Hamama gelin için bir sandalye konulur 
ve bu sandalyenin üzerine erkek evinin 
getireceği dantelli bir örtü serilir. Erkek 
evinin en yakınları gelinin sandalyesinin 
yanına otururlar. Kız evinden gelenler ise  
tam karşısına hamamın girişinde oturur-
lar. Gelen her davetliyi aileler birbirleri-
ne tanıştırırlar. Ayrıca gelin, bütün davet-
lileri ayağa kalkarak selamlar. 
Gelinin üzerinde gece elbisesi (abiye) 
vardır ve davetliler geldikten sonra san-
dalyenin üzerine çıkarak soyunmaya baş-
lar. Gelin kendisine daha önceden alın-
mış olan altınlarının hepsini de takmıştır 
ve hamamda ilk olarak bu altınlar çıkarı-
lır. Çıkarılan altınlar bir keseye konula-
rak hamamcıya teslim edilir. Gelin, üze-
rinde iç çamaşır ve kombinezon kalana 
kadar soyunmaya devam eder.
Gelin tahttayken ud, darbuka ve tef gibi 
çalgılarla Gesi Bağları*, Hunat Mahal-
lesi, Yârim İstanbul’u Mesken mi Tut-
tun, Germir Yolları ve Asmalarda Kol 
Uzatmış türküleri söylenir; Harmandalı 
ve Misket Havası çalınarak gelinle bir-
likte oynanır ve erkek evinden gelin ile 
birlikte oynayan kişilerin üzerlerine pa-
ralar saçılır. Erkek evinin, gelinin oynar-
ken başına attığı para hamamcıya kalır. 
Damadın annesi, gelinine ve arkadaşları-
na ve erkek evi gençlerine, büzgülü, askı-
sız, hamam içinde giyilecek (peştamal 
yerine) kıyafetler hazırlatır. Oyunlardan 
sonra gelin kız ve arkadaşları özel kıya-

fetler ya da bindallı giyerek şarkılar ve 
türkülerle sıcaklığa geçerler. Sıcaklığa gi-
rişte kayınvalide, görümce ve eltiler ön-
de, gelin arkada yer alır. Erkek evine özel 
bir kurna ayrılır ve bu kurnanın suyu ka-
yınvalide natıra bahşiş verinceye kadar 
açılmaz. Kayınvalide natıra bahşiş verip 
musluğu açtırır. Gelin bu kurnada ilk 
önce kayınvalidesini yıkayarak görümce 
ve eltiden aldığı  havluyu kayınvalidenin 
sırtına verir. Sonrasında da kayınvalide-
nin ayaklarına su döker, giymesi için na-
liyi (tahta terlik, takunya) verip ardından 
kayınvalideyi soyunmalığa götürür. Ge-
lin orada kayınvalidesinin elini öper. Da-
ha sonra da erkek ailesinin diğer yakınla-
rını, görümce ve eltisini yıkar. Kız tarafı, 
bu işlemler bittikten sonra gelini kurna-
dan alarak türkülerle göbek taşına götü-
rür. Ortaya bir sandalye konulur ve gelin 
oraya oturur, asla yere oturtulmaz. Gelin 
göbek taşına geldikten sonra, kız ailesi 
yakınları sırayla gelini yıkar. Burada kız 
evinden yakınlar, sepet ya da önlüklerine 
koydukları yiyecek ve içecekleri dağıtır. 
Dağıtılan ikramlar çemen ekmek, turşu, 
kuru kayısı, kuru erik, dut kurusu, üzüm 
kurusu mevsimine göre meyveler, simit 
ve gazoz olabilir. Gelin, kız ailesi tarafın-
dan yıkandıktan sonra havlusunu alarak 
soyunmalığa döner ve büyüklerin elini 
tekrar öper. 
Hamamda gençler kombinezon, yaşlılar 
ise peştamal giyer. Gelin ise ipeksi ku-
maştan ve canlı renklerden oluşan bir 
peştamal giyer. Erkek tarafı kız evine dü-
zenek gönderir; kız tarafı ise gümüş na-
lın, fildişinden gümüş tarak, lif, kese ve 
gümüş tas verir. Gençler, gümüş nalın ve 
tas kullanır. Hamamda kullanılan iki tür-
lü tas vardır: birinin ağız kısmı geniş, 
yüksekliği kısa; diğerinin ise ağız kısmı 
dar, alt kısma doğru geniş olduğu görü-
lür. Bu tasın ağız kısmı dışa dönüktür. 
Kız evi hamamın bitiminde bütün davet-
lileri yolcu eder ve herkes gidene kadar 
hamamda bekler. Hamamcıya, geline se-
rilen yolluk ile birlikte elbiselik, eşarp ve 
yazma gibi hediyeler verilir. Kız evi çeyiz 
yaparken hamamcıya da bohça hazırlar. 
Bu bohçada elbiselik, havlu, çamaşır, 
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namaz örtüsü ve yazma bulunur. Bu he-
diyeler kız evinin maddi durumuna göre 
değişir 
Loğusa Hamamı: Yeni doğum yapan bir 
kadının kırk gün sonra vücudunda do-
ğumdan dolayı oluşan sıkıntılardan arın-
ması ve sağlığına kavuşmasını kutlamak 
amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca yakın ta-
rihe kadar, yeni doğan bebek kırkı çıkana 
kadar yıkanmamaktaydı. Bunun nedeni 
de bebeğin hastalanmasından korkulma-
sıydı. 
Loğusa hamamı hem anne, hem de dün-
yaya gelen bebek için düzenlenen bir tö-
rendir. Bu töreni, kız evinin yaptığı beşiğe 
karşılık olarak erkek evi, yani babaanne 
düzenler. Doğumdan sonraki 40. günde 
hamam tutulur. Ailelerin ekonomik du-
rumlarına göre hamamın bir bölümü ya 
da tamamı bu özel günü kutlamak için 
kiralanır. Bu törene genellikle erkek ve 
gelin tarafının birinci derece akrabaları 
davet edilir. Bebek evden çıkarılırken ü-
zerine Kur’an-ı Kerim konur ve babaan-
ne tarafından hamama götürülür. Bebek 
hamamda soyunmalık kısmında bekleti-
lirken anne sıcaklık kısmına geçer ve ya-
kınları tarafından yıkanır. Daha sonra ise 
evde akşamdan hazırlanan bir karışım, 
annenin diş etlerinden saçlarına kadar 
her yerine sürülür ve sıcaklıkta bir süre 
öyle bekletilerek terlemesi sağlanır. Bu 
karışımın içinde, dövülmüş çörek otu ve 
bal bulunmaktadır. Bu karışımın, anne-
nin hamileliği sırasında ve doğum sonra-
sında vücudunda oluşan hasarları iyileş-
tireceğine inanılır. Anne yıkandıktan 
sonra çocuk sıcaklığa alınarak bir tasın 
içine yumurta kırılır ve bebeğin her yeri-
ne sürülür. Eğer bebek erkekse bıyık ve 
sakal kısmına sürülmez; çünkü bu yu-
murtanın tüy çıkmasını engellediği düşü-
nülür. Bebeğin kafasına direk olarak sa-
bun sürülmez, bebek ele sürülen sabunla 
yıkanarak son aşamada da kırklanır. 
Kırklanma işleminde bir tasın içine su 
konulur ve bu suyun içine bebeğin ayak-
ları sokulur; daha sonra da o su çocuğun 
başından aşağı dökülür. Bu işlem üç kere 
tekrarlanır. 

Damat Hamamı: Düğünün başladığı 
hafta pazartesi kalın olur daha sonraki 
çarşamba günü sabah ilk önce damat 
berbere götürülüp tıraş ettirilirdi. Damat 
daha sonra da sağdıç ve çok samimi ol-
duğu üç beş delikanlı arkadaşını toplaya-
rak hamama giderdi. 
Hamamdaki tellaklar damadı özel olarak 
yıkarlar ve bahşiş alırlardı. Erkekler ha-
mama giderken havlu, tas vb. şeyler gö-
türmezlerdi. Özellikle damada hamamda 
kullanılmamış havlu verilirdi. Hamamda 
yaklaşık olarak bir buçuk saat kadar kalı-
nırdı. Yıkanıldıktan sonra soyunmalıkta 
dinlenilir ve orada çay, kahve ya da so-
ğukluk içilerek sohbet edilirdi. Hamam-
da yemek yenmez; ancak damat, arka-
daşlarını hamamdan sonra lokantaya 
götürürdü. 
Erkeklerin damat hamamında, kadınla-
rın gelin hamamı kadar saz, söz, gösteriş 
ve eğlence olmazdı. 
Asker Hamamı: Bu gelenek çok yaygın 
olmamakla birlikte bazı aileler tarafından 
düzenlenirdi. Askere gidecek delikanlı 
çok yakın arkadaşları ile hamama gider-

Hamam bohçaları (İki adet olur küçük olana havlular konup kirlenmemesi için  
tekrar büyük bohçaya sarılır.) - Esma Ertapan Koleksiyonu - (Z. Şahin Arşivi)
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di. Bu hamamda eğlence olmazdı. Bura-
da amaç, beraberlik ve sohbetti. Ancak 
bazı asker anaları çocukları askere gittik-
ten sonra, oğlu askerden su gibi gidip 
gelsin diye kadınları da hamama götürür-
dü. 
Sünnet Hamamı: Sünnet hamamı sade-
ce erkek çocuklar için kadınlar tarafın-
dan düzenlenirdi. Bazı sünnet hamamla-
rında saz ve söz olmazken, bazılarında ise 
çalgılı, sözlü tören yapılırdı. Davet edi-
lenlere maddi durum el verdiği ölçüde 
sabun, lif ve kese dağıtılırdı. Erkek olduğu 
için sünnet olacak çocuğun katılması şart 
değildi. 
Hacı Hamamı: Hacca giden bazı insan-
lar hac dönüşü çok yakın akraba ve dost-
larını hamama davet ederdi. Hamamda 
sohbet edilir, ikramlarda bulunulurdu.
Hamamda Kız Bakma:Yakın tarihe kadar 
her ailenin hamama gittiği bir gün vardı. 
Erkeğin annesi, gözüne kestirdiği kızı da-
ha yakından tanımak için kız evinin hangi 
hamama hangi gün gittiğini öğrenerek, o 
gün kendisi de o hamama giderdi. Kayna-
na hanım hamamda, ilk önce gelin adayı-
nın vücudunda bir aksaklık ya da yara o-
lup olmadığına bakardı. Ayrıca gelin ada-
yının büyüklerine hizmetine de dikkat edi-
lirdi. Kaynana hanım, beğendiği kızları 
konuşturur ve bir şekilde ondan hizmet 
isterdi. Yine gelin hamamları da bir ölçü-
de kız beğenme yeri olarak düşünülmüş-
tür. Gelin yıkanırken erkek anneleri göbek 
taşında dönen hamam kıyafetli kızları sü-
zerler ve içeride beğendikleri kızları daha 
yakından görürlerdi. 
Faal hamamlar: Hunat Hamamı, Hunat 

Külliyesi’ne dâhil olup, vakıflar idaresi ta-
rafından şahsa satılarak özel mülk hâline 
getirilmiştir.  Kadim su hakkı bulunmakta-
dır. Kadı Hamamı vakıf olup Cami-i Kebir 
yanındadır. Selahattin Hamamı, Kayseri 
Lisesi’nin yanındadır. Vakıf olup kadim su 
hakkı bulunmaktadır. Özel Ekinciler Ha-
mamı ve Kardeşler Hamamı, Fevziçak-
mak Mahallesi’ndedir.  

Kaynakça: G.J. Grelot, Relation Nouvella 
d’un Voyage de Constantinople, Paris 1680, s. 
187-197; J. Pardoe, The Beuties of the Bospho-
rus, London 1838, s. 15-16; H. Uğurol Barlas, 
Kayseri Düğünleri, İstanbul 1963; Metin And, 
“Türk Hamamının Kültürümüzde ve Sanatımız-
da Yeri ve Önemi”, Ulusal Kültür, S 15, İstanbul 
1979, s.68-77; Yılmaz Önge, “Milli Kültür Açı-
sından Türk Hamam Mimarisi ve Aksaray Ha-
mamları”, Türk Halk Kültürü Araştırmaları, 
Ankara 1992, (ayrı basım), s. 79-92; Semavi Eyi-
ce, “Hamam”, DİA, C XV, İstanbul 1997, s. 402-
430; Mustafa Uzun-Nurettin Albayrak, “Kültür 
ve Edebiyat”, DİA, C XV, İstanbul 1997, s. 430-
433; Denktaş, Su Yapıları. 

Kaynak Kişiler: Nurullah Ezinç (82), Hacı 
Mehmet Kuzucu (83), Ali Rıza Özderici (87), 
Demet Mücellit (62), Günel Ilgün (63), Hafize 
Keşoğlu (75), İkbal Sabırlı (89); Semiha Yakaner 
(63).

MUSTAFA DENKTAŞ

HAMDİ BEY (AHMED)
Zaptiye Nazırı, mutasarrıf (Kayseri/İnce-
su, 1852 – ?). Sıbyan mektebini bitirdi. 
Fatih Camii’nde medrese eğitimi gördü. 
1872’de Mektub-u Maliye Anadolu Oda-
sına mülazım olarak atandı. Ertesi yıl 
Dersaadet Tahrir-i Emlâk Kâtibi oldu. 
1876’da Dersaadet İstinaf Mahkemesi 
Zabit Kâtibi seçildi. 1886 yılında 4. Rüt-
beden Mecidî Nişanı verildi. 1888’de Be-
yoğlu Bidayet Mahkemesi Ceza Reisliği-
ne tayin edildi. Ertesi yıl ise 3. Rütbeden 
Osmanî Nişanı verildi. 1891’de Dersaadet 
İstinaf Mahkemesi üyesi oldu. 1897 yılın-
da 2. Rütbeden Mecidî Nişanı verildi. 
1899’da Dersaadet İstinaf Mahkemesi 
Reisliğine yükseldi. Ertesi yıl Beyoğlu 
Mutasarrıflığına atandı. 1902’de 1. Rütbe-
den Mecidî Nişanı ile Osmanî Nişanı 
verildi. 1908’de Zaptiye Nazırı oldu. 

Kaynakça: Pakalın, SOZ, C VIII, s. 54-55-56.
YAYIN KURULU

Hamam eşyaları (Kocasinan Belediyesi eski kıyafetler sergisi)
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HÂMÎ bk. ŞABAN HAMİ  

HÂMİD b. MUSA el-KAYSERÎ  
(SOMUNCU BABA)

Halvetî şeyhi (Kayseri/Akçakaya 1331? – 
Aksaray 1402). Künyesi Hâmid b. Musa 
el-Kayserî olan bu sufi “Hamideddin”, 
“Hâmid-i Velî”, “Somuncu Baba” gibi 
unvanlarla da anılmıştır.
Hâmid-i Velî, Âşıkpaşazâde’nin verdiği 
bilgiye göre, Kayseri’nin Akçakaya* kö-
yünde dünyaya geldi. Doğum tarihi kesin 
olarak bilinmemektedir. Ancak M 1331 
yılında doğduğu tahmin edilmektedir. 
Dedesinin adı Abdullah, babasının adı 
Şeyh Musa’dır. Aslen Türkistanlıdır.  
Hâmid-i Veli, ilk tasavvuf zevkini baba-
sından tattı. Babası öldükten sonra zama-
nın ilim merkezlerine giderek medrese-
lerde okudu. Ayrıca bazı âlimlerden 
dersler alarak bilginin doruklarına ulaştı. 
Birçok sufinin hayatında görüldüğü gibi 
Hâmid-i Velî de ilim tahsilinde tam bir 
manevi tatmin bulamadı. Aradığı iç hu-
zuru bir türlü bulamayan Hamideddin, 
kendisine manevi huzur sağlayacak ve 
kalp gözünü açacak bir önder, bir mürşit 
bulmak gayesiyle mevkiini ve her şeyini 
yüzüstü bırakarak yollara düştü. Bu a-
maçla nice dergâhlara uğradı. Nihayet 
Şam’a kadar giderek Bâyezid-i Bestamî 
hankâhında uzun çileler ve bir riyazat 
devresi geçirdikten sonra gönül gözünün 
erdemlerine ve tasavvuftaki inceliklere 
erişti.
Bu devre, onun manevi arayışı için 
önemli bir aşama olmakla beraber, için-
deki ateşi tam olarak söndüremedi. Bu-
nun üzerine bazı dostları ona Erdebil’e 
gitmesini tavsiye ettiler. O da bir umut ı-
şığı olarak gördüğü Erdebil’e gitmek için 
tekrar yollara düştü. Erdebil’e vardığında 
dergâhın kurucu şeyhi ve Halvetiliğin 
önemli simalarından İbrahim Zahid-i 
Geylanî ölmüş (1300), yerine Safiyüddin-
i Erdebilî (Ö 1334) , onun ölümünden 
sonra Sadreddin Erdebilî (Ö 1392), pe-
şinden de Alaaddin Ali (Ö 1429) irşat 
postuna oturmuş bulunmaktaydı. 
Hâmid-i Velî Erdebil’e vardığında Alaad-
din Ali, dergâhı Hoy şehrine taşımıştı. 

Hâmid-i Velî bunun üzerine Erdebil’den 
Hoy’a geçti ve Hoca Alaaddin Ali’nin 
dergâhına yerleşti. Bu dergâhta birçok 
denemelerden ve türlü meşakkatlerden 
geçerek şeyhi Alaaddin Ali’nin takdirini 
kazandı. Çünkü, Hamideddin şeyhinin 
verdiği bütün görevleri eksiksiz yerine 
getirmiş, diğer müridlerin göze alama-
dıkları zorlukları tam bir teslimiyet için-
de aşmıştı. Bunun üzerine tasavvufî an-
lamda kemale erdiğini gören şeyhi Ali, 
Hamideddin’i halvete sokarak riyazatını 
tamamlattı.
Menakıb-ı Melâmiyye-i Bayramiyye ve 
Semeratü’l-Fuad gibi kaynaklarda, 
Hâmid-i Velî’nin tasavvufî olgunluğa e-
rişmesi özetle şöyle anlatılır: Bir gün zikir 
ve ağır riyazatın sonunda birçok mürit 
dayanamamış, zikri terk etmek zorunda 
kalmışlar iken, Hamideddin’in tam bir 
teslimiyetle vecd içinde dergâhın bir kö-
şesinde zikrini sürdürdüğünü gören şey-
hi Ali, müridini kolundan tutarak kaldırır 
ve ona şu sözleri söyler:
“Ey Hamideddin, aramızda mertebe farkı 
kalmadı, nicedir gözlerim yollarda kal-
mıştı. Çünkü buralarda kutlu Anadolu 
diyarına bizim manevi emanetimizi taşı-
yacak şimdiye kadar bir er bulamadık. 
Şimdi ise var, yolun açık olsun. Bu ema-
neti ve ışığı Anadolu’nun her köşesine u-
laştır.”
Bunun üzerine Hâmid-i Velî şeyhi Alaad-
din Ali’nin elini öptü, müsaadesini alarak 
yollara düştü ve tekrar Anadolu’ya geldi. 
Anadolu ise o dönemler ufak tefek olay-
ların dışında oldukça sakin ve huzurlu bir 
dönem geçirmekteydi. Devletin başkenti 
Bursa ise ilim ve irfan isteklileri için çeki-
ci bir merkez durumundaydı. Bursa’da 
ilme ve ilim adamlarına, tasavvuf erbabı 
kimselere çok değer verilmekte, devlet ve 
halk bu insanlara sevgi ve hürmet göster-
mekteydi. Hamideddin, bu sebeple 
Erdebil’de aldığı ışığı Bursa’da daha da 
kuvvetlendirecek ortamı bulacağı düşün-
cesiyle doğruca Bursa’ya geldi ve yerleşti.
Hamideddin, ilim ve tasavvufla uğraştığı 
dönemlerde, Horasan mektebinin ve A-
hiliğin bir gereği olarak günlük nafakası-
nı temin etmek için bir de ekmekçilik 
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sanatını öğrenmişti. Zaten zamanın he-
men bütün tekke ve ilim kurumlarında 
manevi eğitimin yanı sıra, nafakasını te-
min etmesi, kimseye muhtaç ve yük ol-
maması için kişinin yatkınlığına göre bir 
de sanat öğretilirdi. Ahmed Yesevî’nin 
kaşıkçılığı, Ahi Evran Velî’nin dericiliği 
dönemin tekke sistemine örneklik et-
mekteydi. 
Hâmid-i Velî Bursa’ya gelip yerleştiği za-
man burada resmî bir görev almadı, hatta 
talep etmedi. Müderrisliği de bir an olsun 
aklının ucundan geçirmediğini hâl ve ta-
vırlarıyla göstermekteydi. Melamîmeşrep 
olması sebebiyle diğer ulu insanlar gibi 
gösterişten uzak, sade, mütevazı bir hayat 
sürdürmeyi prensip edindi, kendisini 
kimseye ifşa etmeden küçük bir fırın inşa 
edip somun yapmakla uğraştı. İşte bu 
devrede ak sakalı, nurani yüzü ve yüksek 
faziletleri ile tanındı ve “Somuncu Baba” 
unvanıyla anılmaya başlandı. 
O tarihlerde Osmanlı ülkesinin siyasi 
durumu ise Yıldırım Bâyezid Niğbolu 
Savaşı’nı kazanmış (1396), peşinden de 
ülkeye genel bir huzur havası hakim ol-
muştu. Yıldırım bu başarılarından dolayı 
Bursa’nın merkezine Ulu Cami’yi yaptır-
mış (1400) ve bu caminin bir cuma günü 
açılmasını, buradaki imamet ve vaazın da 
dönemin tanınmış sufilerinden Emir 
Buharî tarafından verilmesini istedi. Kay-
naklar, Hâmid-i Velî’nin sıradan bir fırın-
cı olmayıp ilim tahsil etmiş bir şahsiyet 
olduğunu ortaya çıkartan olayın, bu açılış 
dolayısıyla gerçekleştiğini anlatmaktadır:
Buna göre kendisine açılış vaazı görevi 
verilen Emir Buharî, Yıldırım Bâyezid’e 
“Sultanım, Bursa’da Somuncu Baba 
(Hâmid-i Velî) var iken bizim orada ima-
met ve hitabete ne haddimiz olabilir” 
dedi. Yıldırım Bâyezid, “Emir, biz şimdi-
ye kadar Bursa’da böyle bir ismi hiç 
duymadık” deyince, Emir Buharî “Padi-
şahım, gerçek Allah dostları padişah sa-
raylarında işrette değil, gönül sarayların-
da çile çekerek Allah yolunun yolcusu-
durlar” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu-
nun üzerine Yıldırım Bâyezid, “Peki Emir 
Hazretleri, imameti ve vaazı Somuncu 
Baba yapsın” diye ferman buyurdu. Du-

rumdan haberdar olan Somuncu Baba i-
se “Ne yaptın Emir, beni cümle âleme if-
şa ettin” cümlesiyle Emir Buharî’ye si-
temde bulundu. Bursa Ulu Camii’nin açı-
lışında başta Padişah Yıldırım Bâyezid 
olmak üzere tüm devlet erkânı hazır bu-
lunmuşlardı. Zamanın büyük âlimi Mol-
la Fenarî, diğer ulema ve bilginler de ora-
daydı. Somuncu Baba, o günkü vaazında 
“Kur’an-ı Kerim’i açan” manasına gelen 
Fatiha Suresi’ne yedi türlü mana vererek 
camideki cemaati hayretler içinde bırak-
tı. Dönemin Bursa kadısı Molla Fenarî, 
camide ayağa kalkarak Somuncu 
Baba’nın ilmini öven bir konuşma yaptı. 
Namazdan sonra camiden çıkan cemaat, 
Ulu Camii’nin üç tarafında bulunan kapı-
lara yığılarak Somuncu Baba’yı görmek 
istediler. Menakıbname kitaplarının ver-
diği bilgilere göre Somuncu Baba, cami-
nin üç kapısında da aynı zamanda gözü-
kerek cemaatin tebriklerini kabul etti. 
Yine orada bulunanlar Molla Fenarî’ye 
bu yedi türlü tefsirin içeriğini sordukla-
rında, Molla Fenarî, “Birinci mana veriş 
bizim bildiğimizdir. İkinci mana ise yarı-
sını bildiğimiz, yarısını bilemediğimizdir. 
Diğer beş mana ise bizim ilmimizin kâfi 
gelmediği, gücümüzün yetmediği ve aklı-
mızın ermediği manalar içeriyor” diyerek 
hayranlığının yanı sıra hayretini de gizle-
yemedi. Molla Fenarî o sıralar kendisi de 
Kur’an’ı tefsir etme hazırlığı içinde oldu-
ğundan Hâmid-i Velî’nin tefsir usulünü 
öğrenmek ve müşküllerini halletmek is-
teği duymaktaydı. Bunun üzerine So-
muncu Baba’nın huzuruna gelerek onun 
müridi oldu ve ona bağlandı. Bütün bun-
lardan sonra Somuncu Baba büyük üne 
kavuştu. Bu sebeple kendisini ziyaret e-
denler oldukça çoğaldı. Bunların da öte-
sinde devlet adamlarının Somuncu 
Baba’nın yanına gidip gelmesi sıklaşınca, 
Somuncu Baba tabiatı itibariyle bu du-
rumdan sıkıldı, rahat ve huzuru iyice 
kaçtı.
Kaynaklar Somuncu Baba’nın Bursa’dan 
ayrılış sebebi olarak bu gelişmeleri göste-
rir. Ayrılırken yanında, Bursa Çelebi 
Mehmed Medresesi’nde müderris olan 
Hacı Bayram Velî de vardır. Bu ve benze-
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ri kayıtlardan, Bursa’da iken Somuncu 
Baba, Hacı Bayram Velî, Emir Buharî ve 
ilim sahibi birçok ulu kişinin birbirleriyle 
yakın ilişki içinde bulunduğu anlaşılmak-
tadır. Somuncu Baba ve Hacı Bayram 
Velî’nin Bursa’dan ayrılmalarının bir se-
bebi de, birkaç yıl içinde Bursa’da düze-
nin bozulması, Osmanlı sarayındaki ya-
şantının âlimlerin ve erdemli kişilerin 
hoşuna gitmeyişidir. Nitekim Molla 
Fenarî de Yıldırım Bâyezid’e küserek 
Konya’ya gitmiştir. 
Bursa’da günümüzde Molla Fenarî Ma-
hallesi’nde bahçe içinde küçük bir oda ve 
yanında az yüksekte bir fırın bulunmak-
tadır ve halk burayı Somuncu Baba’nın 
çilehanesi ve fırını olarak ziyaret eder.    
 
Hâmid-i Velî’nin Kayseri’ye yerleşmesi
Hâmid-i Velî Bursa’dan ayrılınca doğdu-
ğu yer olan memleketi Kayseri’ye yerleş-
ti. Onunla fikir ve gönül birliği içinde 
bulunan ve Bursa’dan birlikte ayrılan 
Hacı Bayram Velî ise Ankara’ya döndü 
ve Kara Medrese’de tekrar müderrisliğe 
başladı.
Şeyh Hamideddin bundan böyle ilim ve 
tasavvuf yönü ile tanındı. Kayseri’ye yer-
leştikten sonra Hunat Hatun Medresesi* 
doğusunda bulunan dergâhını kurdu ve 
burada Halvetîliği yaymaya başladı. 
Dergâhında müritlerine tasavvufi eğiti-
min inceliklerini öğretmekle meşgul ol-
du. Fakat o zamanlar Numan ismiyle bir 
müderris olarak tanınan Hacı Bayram’la 
da münasebetini kesmediği anlaşılmak-
tadır. Nitekim çok geçmeden Hamided-
dinden ve kendisinden sonra Hacı Bay-
ram Velî’nin de bu yolun ışığını daha da 
kuvvetlendireceğini bildiği için, 
Şücaeddin-i Karamanî’yi Ankara’ya yol-
layarak Hacı Bayram’ı Kayseri’ye davet 
etti. Şücaeddin-i Karamanî Ankara’ya 
geldi ve Hacı Bayram Velî’nin nerede ol-
duğunu öğrenmeye çalıştı. Şücaeddin-i 
Karamanî,  Hacı Bayram Velî’nin Kara 
Medrese’de talebelerine ders okutmakla 
meşgul olduğunu ve onu medresede bu-
labileceğini öğrenince Kara Medrese’ye 
vardı. Şücaeddin medreseye gittiğinde 
Hacı Bayram’ı talebelerine ders okutur-

ken buldu ve kendisi de talebelerin arası-
na katılarak verilen dersi dinlemeye baş-
ladı. Müderris Numan bu derste talebele-
rine yazı ilimlerini öğretmekteydi. 
Ders bittikten sonra Hacı Bayram Velî, 
ders esnasında geldiğini gördüğü misafi-
rinin yanına gitti ve ona “Hoş geldin sefa-
lar getirdin” dedikten sonra nereden gel-
diğini ve niçin geldiğini sordu. Şücaed-
din,  Kayseri’de Şeyh Hamideddin’in 
dergâhından geldiğini, adının ise 
Şücaeddin-i Karamanî olduğunu ve şey-
hinin onu Kayseri’ye dergâhına davet et-
tiğini söyledi. Anlatılanları dinleyen mü-
derris Hacı Bayram Velî, “Nice zamandır 
bizim içimizde oluşan sıkıntı bundan 
dolayı meydana gelse gerektir” diyerek 
“Şüca, hemen mi gidelim, yoksa bayram-
dan sonra mı gidelim” diye sordu. Şüca-
eddin, “Efendim, siz nasıl münasip gö-
rürseniz öyle olsun” dedi. Hacı Bayram 
“Şüca, davete hemen icabet gerekir” di-
yerek yol hazırlığını tez elden yapmaya 
başladı ve Kayseri’ye gitmek için yola 
koyuldu. Yolculuk esnasında uğradığı 
yerlerdeki büyük evliyaların mezarlarını 
ziyaret etti ve nihayet Kayseri’ye Şeyh 
Hamid’in dergâhına vardı.
Hacı Bayram Velî, Somuncu Baba’nın 

Akçakaya Şeyh Hâmid Camii (Özbek-Arslan, KTKVE)
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dergâhına vardığında bayram günü idi. 
İşte Müderris Numan’ın adının bugün a-
nıldığı şekilde ün kazanması, bu buluşma 
sebebiyledir. Hamideddin o zamana ka-
dar adı Numan olan misafirine, “Bu bu-
luşmamız vesilesiyle her iki bayramı bir 
arada yaptık, bugün bayramdır. Sevine-
lim ve bundan sonra Numan olan adınız 
Bayram olarak anılsın” dedi. 
Hacı Bayram Velî, şeyhi Hamideddin ile 
birlikte birçok sohbetlerde bulundu, tari-
kat ve tasavvuf üzerine görüş alışverişi 
yaptılar. Kaynakların belirttiğine göre 
Hamideddin, Hacı Bayram’a zahir ilim-
lerle uğraşan ulemanın öbür dünyadaki 
hâl ve durumlarını, ayrıca bâtın erbabı-
nın öbür dünyadaki hâl ve durumlarını 
bir kerametle göstererek, “Sen hangisini 
istersen onu seç” dedi. Hacı Bayram Velî, 
gönül gözüyle baktığında, zahirî ilim a-
damlarının öldükten sonra bir toz olup 
havaya savrulduklarını ve yok oldukları-
nı, bâtınî ilimle uğraşanların ise her şey-
den önce bedenen ölseler de ruhen öl-
mediklerini, insanların gönlünde yaşayıp 
gittiklerini gördü. Yine bunların vücutla-
rını dinlendirdikleri yerler ise, sadece bir 
nişandan ibaret olmayıp daima ziyaret 
edilerek huzur bulunan yerler olarak kal-
maktaydı. Hacı Bayram Velî, şeyhi 
Hamideddin’in açtığı zahir ve bâtın erba-
bı hakkındaki merhaleleri görünce, zahirî 
ilimlerin bilgisini taşımanın bâtın ilmiyle 
tamamlanacağını anladı. Daha önce oku-
duklarıyla burada yaşadıklarını birleşti-
ren Hacı Bayram Velî, bu bilgiler ışığın-
da, tasavvuf erbabının iç zenginliğine ve 
hoşgörüsüne hayran kaldı.
Künhü’l-Ahbâr’da da anlatıldığı gibi bu 
gelişmelerden sonra Hacı Bayram Velî, 
Kayseri’de Şeyh Hamid’in vasıtasıyla ta-
savvufa intisap etti ve onun müridi oldu. 
Ayrıca, Halvetilik’te en başta yerine geti-
rilmesi gereken görevlerden birisi olan 
halvethaneye girerek kırk gün çile çıkar-
dı; şeyhinin elini öperek nasip aldı. O 
günden sonra Hacı Bayram üç yıl boyun-
ca şeyhinin yanından hiç ayrılmadı. Bu 
esnada Hâmid-i Velî ile Hacı Bayram hac 
ibadetini de birlikte ifa ettiler. Hac yolcu-
luğunda ilk durakları Şam oldu. İkisi de 

Şam’da bir müddet kaldıktan sonra Mek-
ke ve Medine’ye giderek hac vazifesini 
yerine getirdiler. Dönerken Adana vila-
yeti Ceyhan nehrinin kenarında Sis 
Kalesi’nin dağ köyünde Nebi Sufi’nin e-
vinde konakladılar. 
O sırada Anadolu’da da birtakım siyasi 
gelişmeler yaşanmaktaydı. Bunlardan en 
önemlisi, Ankara Çubuk Ovası’nda mey-
dana gelen savaşta Yıldırım’ın Timur’a 
yenilmesidir (1402). Ankara Savaşı’nın 
sona erdiği günlerde Hâmid-i Velî ve 
Hacı Bayram Anadolu’ya dönmek iste-
diyse de, Timur’un ulema ve şeyhleri 
zorla Asya’ya sürüp götürmek istediğini 
haber alınca bir müddet Darende’de kal-
dılar ve Hıdırlık Mahallesi’nde bir zaviye 
kurarak halkı irşatla meşgul olmaya de-
vam ettiler.
Mir’ât-ı Kayseriyye’de belirtildiği üzere 
o yıllarda Kayseri’de tasavvufun irşat ma-
kamında Seyyid Zeynelâbidin Ali bulun-
maktaydı. Bu nedenle Hamideddin, An-
kara Savaşı sona erip Timur’un etkisi a-
zalınca Hacı Bayram Velî ile birlikte 
Kayseri’ye değil, Aksaray’a döndü. Çün-
kü Aksaray, o dönemler Anadolu’nun 
sayılı ilim, irfan merkezlerindendi. Diğer 
yandan dergâhlarının boş kaldığını gören 
Darendeliler Hamideddin’e geldiler ve 
dergâha bir şeyh atamasını istediler. Bu-
nun üzerine Hâmid-i Velî, âlim ve fazıl 
bir şahsiyet olan küçük oğlu Halil Taybî’yi 
Darende’ye halkı irşat için yolladı. Halil 
Taybî’nin Darende dergâhında Pir oldu-
ğu bazı vesikalarla doğrulanmaktadır. 
Hâmid-i Velî’nin küçük oğlu Yusuf-ı 
Hakikî de tanınmış bir sufidir. Muham-
mediye tarzında Hakîkînâme isimli iki 
cilt divanı, Türkçe Metaliu’l-İman ile 
Muhabbet-nâme adlı eserleri vardır. 
Aksaray’da “Güzel Baba”, “Hakikî Ba-
ba”, “Baba Yusuf” isimleriyle anılan ve 
şiirlerinde “Hakikî” mahlasını kullanan 
Yusuf-ı Hakikî, M 1487’de vefat etti. Me-
zarı Aksaray’da Güzel Baba Sokağı’ nda-
dır.
Bu sırada gerçekleşen ilgi çekici bir olay 
da, Şeyh Bedreddin ile Hâmid-i Velî’nin 
Konya’da görüşmesidir. Bedreddin’in 
oğlu tarafından kaleme alınmış bulunan 
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Sımavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin 
Menâkıbı’nda anlatıldığı üzere, 
Bedreddin’in geldiğini duyan Hâmid-i 
Velî, Konya’ya gitmiş ve onunla buluş-
muştur. Bu menakıbnamede, Kayseri do-
ğumlu bir Türkmen sufîsi olan 
Hamideddin’in, Bedreddin’le burada 
günlerce sohbet ettiği kayıtlıdır. Bu iki 
bilge insanın, bu sohbette o günkü ülke 
sorunlarını konuşup tartıştıklarına mu-
hakkak gözüyle bakılabilir. 
Hacı Bayram Velî ve Hamideddin’in An-
kara Savaşı’nın olduğu günlerde Bursa ve 
Ankara’da bulunmaması, onları büyük 
bir felaketten kurtarmıştır denilebilir. 
Çünkü Timur, savaşın galibi olarak Ana-
dolu’da ne kadar âlim var ise hepsini esir 
almış ve bu insanlar çeşitli sıkıntılar yaşa-
mışlardır. Timur’un Bursa’yı zaptından 
sonra Emir Sultan dahi esir edilmiş, an-
cak ısrarlar sonucunda kurtarılabilmiştir. 
Yine bu arada Molla Fenarî de Timur’un 
huzuruna çıkarılmış, sorguya çekilmiştir. 
Bu olaylar, dönemin en tanınmış ilim ve 
düşünce adamlarından olan Emir Sultan 
ve Molla Fenarî’yi bir hayli üzmüştür.

Ölümü
Hacı Bayram Velî Aksaray’da bir müddet 
kaldıktan sonra gönülden bağlı olduğu 
şeyhi Hâmid-i Velî hastalandı. Hastalığı 
ağırlaşan şeyhi ona, kendisine daha yakın 
durmasını ve başucundan ayrılmamasını 
tembihledi. Hacı Bayram Velî bu işaret-
ten, şeyhinin dünyadaki ömür kandilinin 
sönmek üzere olduğunu sezinledi; büyük 
bir üzüntü içinde şeyhinin hasta yattığı 
halvethaneden hiç dışarı çıkmadı. Diğer 
dervişler, bu durumun başka bir sırrı, bir 
hikmeti olacağı düşüncesiyle arada bir 
halvethaneyi boşaltarak şeyh ve müridini 
baş başa bıraktılar.
Şeyhlerinin hastalığı hepsini sessiz ve 
derin bir kederin deryasına sürüklemişti 
ve yüreklerindeki acı, tarifi olmayan ve 
anlatılamayan bir acı idi. Diğer yandan 
ise “Her canlının ölümü tadacağı”nın bi-
lincinde olan müritler, manevi emaneti 
Şeyh Hamid’in kime vereceği meselesini 
ortaya attılar. Bu meseleyi yüzeysel gö-
renler, emaneti şeyhin kendi oğluna vere-

ceği düşüncesi içindeydiler. Fakat, Allah 
ve Resulü’ne teslimiyet göstermiş, yine 
bu hususta hayli mesafe almış, bununla 
birlikte dergâhın o manevi havasını içle-
rine tam teneffüs etmiş olanlar, böyle bir 
emanetin görülegeldiği üzere babadan 
oğula değil, gerekli yeterliği taşıyana veri-
leceğini bilmekteydiler. Nitekim Şeyh 
Hamideddin söz konusu emaneti, en çok 
sevdiği ve bunu hak etmiş olan müridi 
Hacı Bayram Velî’ye tevdi etti. İşte o an-
dan itibaren insanlara yüzyıllardır ilim ve 
irfan kaynağı hâlinde ışık saçan Hacı 
Bayram Velî, Anadolu’nun en önemli si-
malarından biri olarak Türk tasavvuf tari-
hindeki yerini almış oldu. Bu görevi ifa 
eden Şeyh Hamideddin, zamanın en bü-
yük mana ve gönül adamı olarak fani 
hayattan ebedi hayata göçmek üzere 
Aksaray’da gözlerini kapadı (1412).
Hamideddin Aksarayî’nin oğlu Yusuf İz-
zeddin Hakîkî de dahil olmak üzere bü-
tün müridler manevi emanetin Hacı 
Bayram’a verildiğini gözleriyle görerek, 
emanetin sahibi ve temsilcisi Hacı Bay-
ram Velî Hazretleri’ne büyük saygı ve 
hürmet gösterdiler.
Hacı Bayram Velî, Hâmid-i Velî’nin naa-
şını yıkayıp cenaze namazını kıldırdı ve 
ebedî huzurgâhına tevdi etti. Bir müddet 
sonra da, artık dönme vaktinin geldiğini 
düşünerek İnce Bedrettin, Kemal Ümmi 
ve şeyhinin oğlu Yusuf İzzeddin Hakîkî’yi 
de yanına aldı ve memleketi Ankara’ya 
döndü. eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye’de de 
vurgulandığı üzere, Bayramiyye Tarikatı 
asıl itibariyle bu gelişmelerden sonra ku-
rulmuş olmalıdır. Hâmid-i Velî’nin ya-
nında tasavvufî eğitimini tamamlayan 
Hacı Bayram Velî 1430 yılında Ankara’da 
vefat edinceye kadar Halvetîlik anlayışı 
doğrultusunda Anadolu’ya ilim ve irfan 
yaydı.

Hâmid-i Velî’nin Türbesi ve Mescidi 
Aksaray’daki Şeyh Hâmid-i Velî Mescidi 
ve Türbesi “Ervâh Kabristanı”ndadır. Bu-
ranın halk arasında yaygın olan bir ismi 
de “Somuncu Baba Kabristanı”dır. İki 
kubbeli mescit ve türbe, muntazam kes-
me taşla yapılmıştır. Soldaki kubbeden 
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türbedar odasının dehlizine bir kapı açı-
lır. Türbeden sonra burada kayaya oyul-
muş bir çilehane vardır.
Darende’nin Hıdırlık Mahallesi’nde (Za-
viye Mahallesi) oğlu Halil Taybî’nin yattı-
ğı türbe içinde, Kayseri’de Hunat Hatun 
Medresesi doğusunda bugünkü Turizm 
Müdürlüğü binasının olduğu yerde yıkıl-
mış türbesinde de Hâmid-i Velî’nin ma-
kamları bulunmaktadır.

Talebeleri
En tanınmış talebesi Hacı Bayram 
Velî’dir. Bunun dışında Emir Sultan, 
Molla Fenarî, Kızılca Bedreddin, İnce 
Bedreddin, Şücaeddin-i Karamanî, 
Muzaffereddin-i Karamanî de bilinen 
müritlerindendir.

Hâmid-i Velî ve Onun Yolunu Sürdürenlerin Düşünce 
ve İnanç Prensipleri
Hâmid-i Velî ve onun yetiştirdiği Hacı 
Bayram’ın düşünce ve inanç yapısını tam 
olarak kavrayabilmek için Selçuklu ve 
Osmanlı tarihine bir göz atmak gerekir. 
Söz konusu düşünce yapısının oluşma-
sında, Selçuklu ve Osmanlı tarihindeki 
bazı sosyal olayların önemli rol oynadığı 
muhakkaktır. 
Selçuklular Dönemi’nde 1240 yılında Ba-
bai Ayaklanması ve Cimri İhtilali nede-
niyle Anadolu’da siyasal ve sosyal karı-
şıklıklar baş göstermiş, devletin otoritesi 
tamamen sarsılmıştı. 1243’te Kösedağ 
Savaşı’nda Selçukluların Moğollar’a ye-
nilmesiyle Anadolu’daki siyasi birlik par-
çalanmış, halkın maneviyatı iyice kırıl-
mıştı.
Sonuçta uzun yıllar süregelen yağmalar, 
katliamlar, isyanlar, zulüm ve baskılar hal-
kı iyice canından bezdirerek yılgınlığa sü-
rüklemişti. Her şeyini kaybeden yığınların 
tek çaresi, dayanma tesellisi ve ümit kay-
nağı olarak gördüğü dinine sıkıca bağlan-
maktan geçiyordu. Bu insanların hem ruhi 
hem de fizikî bakımdan yükselmesi için 
tek çare olarak İslam dini vasıta olarak 
görülüyordu. Anadolu’da Müslümanlığın, 
Türk insanının ruhuna ve ihtiyaçlarına 
kendi diliyle cevap vermesi gerekmektey-
di. Bu boşluğun doldurulması amacıyla 

çeşitli tasavvufi akımlar ortaya çıkmış, 
bunlar da çaresizliğe düşmüş olan halkın 
maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayan 
önemli kurumlar olmuştur. Temel düşün-
ce bazında bir farklılık göstermeyen bu 
tarikat ve tasavvufi akımların önderlerinin 
her biri ayrı bir koldan yürüyerek ülke 
halkına dilde ve dinde birlik olmayı, ülkeyi 
sevmeyi öğretmişlerdir.
Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde 
maddi ve manevi büyük emek sarf eden 
Anadolulu mutasavvıflar, devletin büyü-
yüp yükselmesinde önemli katkı sağladı-
lar. Bu öncüler nedeniyle halk, Anadolu’-
da baş gösteren ikinci bir çözülmeyi 
(Fetret Dönemi), yine bu dönem içinde 
meydana gelen ayaklanmaları ülkenin 
geneline yayılmadan çabuk ve kolay at-
latmıştır. 
Bu gelenek içinde yetişen Şeyh Hâmid-i 
Velî ve Hacı Bayram’ın asıl gayesi, Ana-
dolu insanını, kolayca anlayabileceği ve 
herhangi bir sapmaya düşmeyeceği sağ-
lam bir İslam inancına yöneltmekti. Şeyh 
Hâmid-i Velî, Erdebil’deki dergâhta öğ-
rendiği manevi emaneti alıp Anadolu’ya 
getirmiş, fakat günün şartları gereği bu 
düşünceyi sistemleştirip adlandırmamış-
tır. Somuncu Baba bu görevi her konuda 
bilgilendirdiği, güvendiği en seçkin müri-
di Hacı Bayram Velî’ye bilinçli bir tavırla 
bırakmıştır. Böylece Melâmîliği 
Halvetîlikle birleştiren Hacı Bayram, ile-
ride “Bayramîlik” adıyla anılacak tarika-
tını sistemleştirip geliştirmiştir.
Bu inanç ve düşünceyi halkta tam olarak 
yerleştirmek maksadıyla Bayramîlik’te şu 
üç ilke temel prensip olarak daima ön 
planda tutulmuştur.
1. Kur’an ve sünnete bağlılık
2. Yerlilik 
3. Devlete bağlılık ve devletin sürekliliği
Bu ilkeler ışığında Hâmid-i Velî’den aldı-
ğı ışıkla Bayramîlik Tarikatı’nı bir sisteme 
oturtan Hacı Bayram Velî vefat ettikten 
sonra yine onun öğretileriyle yetişmiş 
olan müritleri tarafından ana ilkelerden 
sapmamak kaydıyla yetiştikleri ortam iti-
bariyle anlayış, seziş ve kavrayış kabili-
yetlerine göre pirden müride, müridden 
de halka aktarılmak suretiyle günümüze 
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kadar getirilmiş ve yaşatılmış bulunmak-
tadır. Böylece Hâmid-i Velî’nin geliştirdi-
ği düşünce yapısının ifade biçiminin 
Bayramîlik olduğu rahatlıkla söylenebi-
lir. Bu düşünce Anadolu’da mayalanmış, 
Erdebil dergâhında yoğrulmuş, Bursa’da 
halka inmiş, Kayseri’de geniş kitlelere u-
laşmış ve bir müddet Darende’de konak-
ladıktan sonra Aksaray’da Hacı Bayram 
Velî’yle yüzyıllar boyunca süregeleceği 
mecraı bulmuştur.
Eserleri: Şerhu Hadisi’l-Erbain (çev. 
M. Şeyhmus Alkoç, 1977?; çev. Enbiya 
Yıldırım, 2008); Risaletü’z-Zikr (çev. 
İhsan Özkes, 1991; çev. Mustafa Özcan, 
2011); Silâhu’l-Müridîn.

İki Şiiri
Biz ol uşşak-ı serbâzüz
Akıl rüşd bize yâr olmaz
Mey-i aşk ile sermestüz
Bize her giz humâr olmaz.

Diriyiz dâim ölmeyiz
Karalıklarda kalmayız
Çürüyüp toprak olmayız
Bize leyl ü nehâr olmaz.

Bizim illerde ây ü gün
Sebât üzre durur dâim
Televvün irüşüp ana
Gehi bedr ü hilâl olmaz.

Bizim gülşendeki güller
Dururlar tâze solmazlar
Hazân olup dökülmezler
Zemistan ü bahar olmaz.

Şarâb-ı aşkı çün içdik
Feragat mülküne göçtük
Yanup aşkınla tutuştuk
Bize tahrik ü târ olmaz.

Ereliden şems nûruna
Vücûdum düşdü nârına
Erişince baharına
Ana kar-ı kenâr olmaz.

Bırak ey Hamidâ vârı
Görem dirsen sen ol yârı
Göricek hem tecellâyı
Andan özge kemâl olmaz.

...
Senden oldu iki cihan
Oldum zuhurundan nihân
Ger bulmayan seni ayân
Yâ Rab n’ola hâlim benim.

Dilde kanâat olmaya
Zühd ile taât olmaya
Senden hidâyet olmaya
Yâ Rab n’ola hâlim benim.

Şol gün ki mîzân kurula
Hak tapusunda durula
Halâyık od’a sürüle
Yâ Rab n’ola hâlim benim.

Ağlarım böyle zâr ile
Kaldım diriğ ağyâr ile
Bilişmedim sen yâr ile
Yâ Rab n’ola hâlim benim.

Hamid’in çün gözü yaşı
Doldurur dağ ile taşı
Bilmem nidem garip başı
Yâ Rab n’ola hâlim benim.

Kaynakça: Âşıkpaşazâde Tarihi, Matbaa-i 
Âmire, İstanbul 1332, s. 301; Gelibolulu Mustafa 
Âli, Kitâbu’t-Tarih-i Künhü’l-Ahbâr, C I, (hzl. 
Ahmet Uğur, Mustafa Çuhadar, Ahmet Gül, İb-
rahim Hakkı Çuhadar), Kayseri 1977, s. 190-191; 
Lalizâde Abdülbaki, Menakıb-ı Melâmîyye-i 
Bayramiyye, İstanbul 1281, s. 12-13; XV-XVI. 
Asır Bayrâmî-Melâmîliği’nin Kaynakların-
dan Abdurrahman el-Askerî’nin Mir’âtü’l-
Işk’ı, İsmail E. Erünsal, Ankara 2003, s. 202-
203; Sarı Abdullah Efendi, Semeratü’l-Fuad, 
Sad. Yakub Kenan Necefzade, İstanbul 1967, s. 
251; İsmail Hakkı Bursevî, Silsile-i Tarik’i Cel-

Hâmid b. Musa el-Kayserî’nin (Somuncu Baba) Aksaray’daki türbesi (F. Sayar)
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veti, İstanbul 1291, s. 47; Haririzâde M. Kema-
leddin, Tıbyan ü Vesâili’l-Hakâyık fi Beyâni 
Selâsili’t-Tarâik, Süleymaniye Kütüphanesi, İb-
rahim Efendi Bl. No. 30, C I, v. 172; Halil b. 
İsmâîl b. Şeyh Bedrüddîn Mahmûd, Sımavna 
Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Menâkıbı, (hzl. 
Abdülbâki Gölpınarlı-İsmet Sungurbey), İstan-
bul 1967, s. 87; Hacı Molla Said Efendi, Gönül 
Erleri, yazma (Baki Yaşa Altınok nüshası), s. 8; 
İsmail Hakkı Celvetî, Şerh-i Rumûzât-ı Hacı 
Bayram-ı Velî, (hzl. Münir Atalar), Ankara 1991, 
s. 4; Bursalı, OM1, s. 196; Saadettin Nüzhet Er-
gun, Halk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul 1938, 
s. 179-180;  Karabulut, KMM; Salih Saim [Unar], 
Mevlânâ Celâleddîn-i ve Şemseddîn-i Tebrîzî,  
İstanbul 1317, s. 22; Adnan Adıvar, Osmanlı 
Türklerinde İlim, İstanbul 1965, s. 3; Ankara 
Şeriye Sicilleri: Miladi 1583-1584; Fuad Bay-
ramoğlu, Hacı Bayram Velî Yaşamı, Soyu Vak-
fı, C I, s. 32; Şinasi Çoruh, Emir Buharî, s. 60; 
M. Ali Cengiz, Yüksel Adıgüzel, Mehmed Gülse-
ren, Somuncu Baba, Ankara 1965; Mehmed Ali 
Okhan, Hacı Bayram Velî, Ankara, s. 46; İbra-
him Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile 
Niğde Aksaray Tarihi, İstanbul 1974, s. 1212-
1218; Zeria Karadeniz, Hacı Bayram Velî, İstan-
bul (t.y.), s. 40; A. Nazif, Mir’at (Palamutoğlu), 
s. 42; Anonim Selçuklu Tarihi, (hzl. Feridun Na-
fiz Uzluk), Ankara 1951, s. 31-32; Solak-zâde Ta-
rihi, (hzl. Vahid Çabuk), C I, s. 122-150; Şükrul-
lah, Behcetüttevârih, (çev. Çiftçioğlu N. Atsız), 
İstanbul 1947, s. 58-60; Ali Sevim-Yaşar Yücel, 
Türkiye Tarihi, Ankara 1989, s. 172; Sadi Bay-
ram, “Anadolu’da İlk Rufaîler ve Hz. Zeynel Abi-
din Ali Er-Rufaî Soyu Hakkında Yeni Hipotez-
ler”, KYTSB1, s. 27-33; Ahmet Akgündüz, Arşiv 
Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i 
Âlîsî, İstanbul 2009, s. 88-89; Müjgân Cunbur, 
“Hacı Bayram-ı Velî Tesisleri”, Hacı Bayram 
Velî’yi Anma ve Musiki Gecesi, Yurdocağı Y., 
Ankara (t.y.), s. 8-13; Ahmet Yaşar Ocak, 
Babaîler İsyanı, İstanbul 1996, s. 166; Fehmi 
Kuyumcu, Evliyanın Dilinden, Ankara (t.y.), s. 

246-249; Yusuf-ı Hakîkî, Tasavvuf Risalesi ve 
Metaliu’l-İman, (hzl. Ali Çavuşoğlu), s. 9-10-11; 
Hans Dern Schwam, İstanbul ve Anadolu’ya Se-
yahat Günlüğü, s. 256-257; Osmanlıca yazma 
cönk, s. 34; Baki Yaşar Altınok, Hacı Bayram 
Velî Bayramîlik, Melâmîlik, Ankara (t.y.), s. 15; 
Baki Yaşar Altınok, Şeyh Bedreddin ve Varidât, 
Ankara 2004, s. 47.

BAKİ YAŞA ALTINOK

HAMİDİYE MEDRESESİ    
Kayseri ili, Develi* ilçesi, Şıhlı kasabasında 
yer alan medrese. Hamidiye Medresesi’nin 
adının kaynağı, II. Abdulhamid 
Dönemi’nde Yıldız Camii’nde cuma vaazı 
veren Kılıçlı Ali Rıza Efendi*, vaazlarını 
beğenen Hünkâr’ın “bir dileği olup olma-
dığı” sorusuna “Köyüme bir medrese yap-
tırmak isterim” diye cevap vermiş, Hünkâr 
da nakdî ihsanda bulunmuştur. Kılıçlı Ho-
ca bu parayla Şıhlı’ya bir medrese ve üç 
çeşme yaptırdı. Medresenin adı da II. 
Abdulhamid’e atıfla “Hamidiye Medrese-
si” oldu.
Medrese, 37x44 m ölçülerinde olup dik-
dörtgen bir plana sahiptir. Onarılmış olan 
yapının eski fotoğraflarından anladığımız 
kadarıyla eskiden moloz taş örgülü olan 
duvarlar, günümüzde düzgün kesme taşla 
kaplıdır. Medreseye, yol kotunun biraz al-
tında kalmış olan kuzey cephenin ortasına 
açılmış kapıdan girilmektedir. Cephenin 
tam ortasına yerleştirilen ve kuzey duvar-
dan iki misli yüksek tutulmuş olan taç ka-
pı, üç sıra iç ve dış bükey silmeyle içe doğ-
ru kademelendirilmiştir. Medrese kapısı 
yuvarlak kemerli olup, kemer kilit taşına 
akantüs yaprağı kabartması işlenmiştir. 
Kapı kemerinin üzerindeki beş beyitlik 
nesih hatlı kitabede, medresenin II. Ab-
dülhamid tarafından H 1309 (M 1891-92) 
yılında yaptırılmış olduğu yazılıdır.

Hamidiye Medresesi kitabesi (Y. Özbek)Hamidiye Medresesi dış görünüm (Y. Özbek)
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Kitabenin okunuşu:

Fahrü’l-mülûk Hazret-i Abdülhamid Han
Ol sâye-i huceste-i eltâf-i Kirdgâr

Hazırladı ulûm u fünûn vesâ’itün
Her sınf ahâliye o Şâh-ı ma’delet-şiâr.

İkdâmı sayesinde o sâhib-i muazzamın
Dâru’l-ulum şöhretini aldı her diyâr.

Ez cümle işbu medreseyi ehl-i ilm içün
Bünyâd-ı adl ü dâd gibi kıldı pâyidar.

Târîhi çıktı evc-i semâvâta Feyziyâ
Bânîsidir bu medresenin Şâh-ı Kâmkâr. 

Anlamı:
Memleketin övüncü, iyilikler yapan Ab-
dülhamid Han
Adaletle her sınıftan ahaliye ilin ve fenle-
rin vasıtalarını hazırladı
Onun gayretli çalışmalarıyla her diyar bir 
ilim evine dönüştü
İlim ehli için işbu medreseyi ihsan ile bi-
na eyledi 
Tarihi göklerin zirvesine çıktı ey Fevzi, 
Şahların en bahtiyarı banisidir bu medre-
senin.

Medrese, revaklı ve havuzlu bir avlu etra-
fına sıralanmış 24 öğrenci hücresini ihti-
va etmektedir. Revakı oluşturan yuvarlak 

kemerler, yekpare taştan yapılmış sütun 
ve duvarlara oturur. Öğrenci odaları bi-
rer kapı ve pencere ile avluya açılır. Med-
resenin 1972 yılında çekilen ve Kayseri 
Arkeoloji Müzesi Arşivi’nde bulunan fo-
toğraflarından, öğrenci odalarının o yıl-
larda birer pencereyle de dışarı açıldıkla-
rı görülmektedir. Yine bu fotoğraflardan, 
revak ve öğrenci odalarının üstünün ah-
şap kirişler üzerine düz toprak damla 
örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Taç kapı-
nın kuzey duvardan yükselen bölümü, 
arka cephede, ikinci bir kat olarak bir o-
daya dönüştürülmüştür. Dershane 
mekânı olarak düşünülebilecek olan bu 
odanın, -1900 yılında bir medresede 50 
öğrencinin okuduğu bilindiğinden- bu 
işlev için küçük kalacağı görülmektedir. 

Hamidiye Medresesi planı 
(çizim: Y. Özbek)

Hamidiye Medresesi kesit (çizim: Y. Özbek)

Hamidiye Medresesi iç görünüm (Y. Özbek)
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Dolayısıyla bu mekânın müderris odası 
şeklinde kullanılmış olması akla daha 
yatkındır. 
Hamidiye Medresesi, revaklı ve havuzlu 
avlu etrafına sıralanmış tek katlı öğrenci 
hücreleriyle klasik medrese plan şeması-
nın bir nevi taşradaki devamı niteliğinde-
dir. Yapının okul amacıyla kullanılması 
için 1932 yılında çizilmiş krokisinde, bir 
mescit kısmının olduğu görülmektedir. 
Eski fotoğraflarında Marsilya cinsi kire-
mitli kırma çatıyla kapatılmış düz toprak 
dam olan üst örtü, günümüzde betonar-
me düz damdır. Medresede taç kapının 
kemer kilit taşındaki akantüs bezemesi ve 
iç-dış bükey silmelerinin dışında başka 
bir bezeme unsuruna rastlanmamakta-
dır.
H 1318 (M 1900) yılında düzenlenmiş 
Maarif Salnamesi’nde, medresenin mü-
derrisliğini Kılıçlı Ali Rıza Efendi’nin 
yaptığı, masraflarının padişah tarafından 

karşılandığı ve 50 öğrencinin okuduğu 
kaydedilmiştir.  

Kaynakça: Ali Rıza Yalkın, Cenupta Türkmen 
Oymakları, C I, İstanbul 1977; Ahmet Gürlek, 
Memleketim Develi, Ankara 1975; Yusuf  Kılıç, 
“Şıhlı Hamidiye Medresesi”, Din Öğretimi Der-
gisi, S 4, Ankara 1985, s. 66; Yıldıray Özbek, 
“Son Dönem Osmanlı Medreselerine Bir Örnek: 
Şıhlı Hamidiye Medresesi”, Vakıflar Dergisi, S 
24, Ankara 1994, s. 165-176; Çayırdağ, KTA.  

YILDIRAY ÖZBEK 

HAMILTON, WILLIAM JOHN 
Seyyah ve jeolog (Londra, 1805 – 1867). 
Babası, William Richard Hamilton (1777-
1859), bugün British Museum’da sergile-
nen “Elgin Mermerleri” (Parthenon Ka-
bartmaları) ve “The Rosetta Stone” olarak 
bilinen, ünlü Mısır yazıtını da satan anti-
kacı olarak ünlenmişti. Hamilton, 1827’de 
üniversiteden ayrıldıktan sonra Paris ve 
Madrid’de ataşe olarak çalıştı. 1829 yılın-
da İngiltere’ye döndükten sonra, ilgilen-
diği bilim dallarında kendini geliştirmeye 
başladı. Doğa bilimcisi Roderick Impey 
Murchinson’ın himayesine girerek, 
1831’de The Geological Society’den burs 
aldı. Murchinson’un onu tanıtmasından 
sonra Hamilton ve Hugh Strickland ile 
birlikte Doğu’ya keşif gezisine çıktı. Er-
menistan ve Anadolu’yu gezdi. Bu gezile-
ri sırasında günlüğüne coğrafi ve topog-
rafik konuları dikkatli bir biçimde not 
etti. Daha sonra bu notlarını düzenleye-
rek Researches in Asia Minor, Pontus, 
and Armenia, with some account of 
their antiquities and Geology ismiyle 
iki cilt hâlinde yayınladı. Bu çalışması, 
İngiltere Kraliyet Coğrafya Kurumu tara-
fından kurucu madalyası ile ödüllendiril-
di. 1854’te İngiltere Jeoloji Kurumuna 
başkan olarak seçildi.  
Hamilton tahminî olarak 20 Temmuz 
1835 günü Kayseri’ye geldi. Burada bir 
haftadan fazla bir süre kaldı. Jeolog olma-
sının da sağladığı avantajla, kentin jeolojik 
yapısı başta olmak üzere, tarihî eserleri ve 
sosyal durumu hakkında tanımlayıcı bilgi-
ler verdi. Bir koleksiyoncu olarak Hamil-
ton, kent ve çevresinden antik sikkeler 
topladı. Satın aldığı eserler arasında özel-
likle Lebedus’un tetradrahmisi ile 

Hamilton’un çizimiyle Erciyes Dağı ve etekleri (O. Eravşar Arşivi)

Hamilton’un çizimiyle Soğanlı (O. Eravşar Arşivi)
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Æsculapius’a (Yunan Sağlık Tanrısı) ait 
bir mermer heykel hakkında kısa bilgiler 
verdi. Ermenilere ait St.Gregorio’nun ka-
yalara oyulmuş kilisesi ile şehrin on iki mil 
güneyindeki Yanartaş Kilisesi*’ni ve Eski 
Şehir harabelerini ziyaret etti. 
Hamilton, Strabon’un Kayseri hakkında 
verdiği bilgilerden hareketle Kral Aria-
rathes’in yaptırdığı barajı araştırmış ve bu 
barajın yeri hakkında bazı bilgiler aktar-
mıştır. 

Kaynakça: W.J. Hamilton, Notes of a Journey 
in Asia Minor, in 1837, Journal of the Royal 
Geographical Society of London, vol. 8 (1838), 
pp. 137-15; W.J. Hamilton, Biographical Notic 
es of Edward Forbes and Others, call no.: 505 
Am3j Ser.2, vol. 20; W.J. Hamilton, Researches 
in Asia Minor, Pontus, and Armenia, with 
some account of their antiquities and Geo-
logy, London 1842; Eravşar,  Seyahatnameler-
de Kayseri.

OSMAN ERAVŞAR

HAMURCU MAHALLESİ
Şehrin güneyinde yer almaktaydı. Mahal-
le ile ilgili ilk kayıt, 1700–1730 tarihli sicil 
kayıtlarında yer almaktadır. Bu tarihte 
mahallede 40 hane ikamet etmekteydi. 
1834’te Kara Fakih ve Gubaroğlu 
Cemaatleri’nin meskûn olduğu mahalle-
de toplam 82 hane nüfus oturmaktaydı. 
1872 tarihli nüfus defterine göre mahalle-
de yine bu iki cemaat meskûn olup 164 
hane ikamet etmekteydi. Günümüzde 
aynı adla bir mahalle yoktur.

Kaynakça: Mehmet Karagöz, XVIII. Asrın 
Başlarında Kayseri (1700–1730), Erciyes Üni-
versitesi  Sosyal Bilimsel Enstitüsü (Yayımlan-
mamış Doktora tezi), Kayseri 1993, s. 63; Kay-
seri Temettuât  Defteri, (1250 / 1834 Ta-
rihli), hzl. İsmet Demir, Kayseri, 1998, s. 196–
203; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 173; Çayırdağ, 
KTA, s. 370–378.

MEHMET İNBAŞI

HAMURCU, ÖMER FARUK
Gazeteci, TV yöneticisi (Kayseri, 1962-). 
İlköğrenimini ve ortaöğrenimini Kayse-
ri’de tamamladı. Ankara  İlahiyat Fakülte-
sinden mezun oldu. Çalışma hayatına 
TRT Ankara Televizyonunda “Yapımcı, 
Yönetmen” olarak başladı. TRT 2’nin ya-
yın hayatına girmesi ile TRT İstanbul Tele-
vizyonuna geçti. Askerlik dönüşü 1990 

yılında kurulmaya başlanan özel televiz-
yonlarda görev alan yönetmenler grubun-
da yer aldı. Star, Kanal 6, HBB, ve AK 
Televizyon kanallarında Yapımcı, Yönet-
men, Program Müdürü ve Genel Müdür 
Yardımcısı olarak çalıştı. Ömer Faruk 
Hamurcu, hâlen bünyesinde yerel kanal 
Elif TV, Kayseri’nin ilk uydu yayını yapan 
kanallarından TV Kayseri, Radyo Plus, 
Kayseri Kent Haber gazetesi ve Kayseri 
Kent Vizyon dergisi bulunan Medyanet 
Yayın Grubunun Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve Genel Müdürüdür. Ayrıca Yerel 
ve Bölgesel Televizyonlar Birliğinin Kuru-
cu Genel Başkan Yardımcılığı görevini de 
yürütmektedir.

YAYIN KURULU

HAMURCULU,  AHMET FEVZİ
Vali, hukukçu (Kayseri, 1 Temmuz 1904 
– 2 Aralık 1979). Hamurculu Hafız Os-
man Efendi*’nin torunudur. 1928’de Kay-
seri Lisesi’ni bitirdi. Mülkiye’den mezun 
olduktan sonra 1931 yılında Maliye Veka-
leti Muhasebat Umum Müdürlüğü Ted-
kik Memuru olarak göreve başladı. Ertesi 
yıl Ankara Maiyet Memurluğuna nakle-
dildi. 1934-1935 yıllarında askerlik göre-
vini tamamladı. Çubuk (1935), Savur 
(1936), Oltu (1936), Hasankale (1938), 
Uşak (1939), Simav (1940), Bandırma 
(1941), Kuşadası (1943), Kemalpaşa, Lü-
leburgaz, Gelibolu, Kartal, Üsküdar ve 
Karamürsel Kaymakamlıklarında çalıştı 
(1935-1951). Toprak ve İskân İşleri Teftiş 
Kurulu Başkanlığına getirildi (11 Ağustos 
1951). Antalya Vali Muavinliğine atandı 
(9 Şubat 1952). Yozgat, Burdur (1955-56), 
Merkez ve Van (1957) Valiliği görevlerin-
de bulundu. 1959’da emekli edildi. E- Ömer Faruk Hamurcu

Ahmet Fevzi Hamurculu 

1980’li yıllarda Karafakih ve Gubaroğlu Mahallelerini de içine alan  Hamurcu 
Mahallesi’nden bir görünüm
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meklilikten sonra fark dersleri verip İs-
tanbul barosunda avukatlığa başladı. Evli 
ve üç çocuk babasıydı. 

Kaynakça: Mücelidoğlu, Mülkiyeliler, C V, s. 
1996.

YAYIN KURULU

HAMURCULU BEKİR SIDKI EFENDİ
İmam, müderris, kütüphaneci (Kayseri/
Hamurcu, 1856 – Kayseri, 10 Mart 1937).  
Ürgüb/Salur’un “Sarı Alioğulları” sülale-
sinden gelen Bekir Sıdkı Efendi, görev i-
cabı Hamurcu’ya yerleşen köy imamı 
Ahmed Efendi’nin oğludur. Annesi Şerife 
Hanım’dır. Hamurculu Hafız Osman 
Efendi*’nin kardeşidir.
İlk tahsilini babasından yaptıktan sonra 
Kayseri’ye geldi ve eğitimini burada sür-
dürüp icazet  aldı. İmam-Hatiplik yap-
mak için gittiği Boğazlıyan/Kanlıca kö-
yünde, “Kabukçuoğulları” himayesinde 
bir medrese kurarak, uzun yıllar eğitim/
öğretimle uğraştı. Eşinin vefatı üzerine 
Kayseri’ye döndü.  Merkez Bozatlı Paşa 
Camii*’nde imam-hatiplik ve bir zaman-
lar Hatuniye Medresesi* yanında bulunan 
Kocabey Camii’nde vaizlik yaptı. 1904 
yılında Raşid Efendi Kütüphanesi’nde 
“hafız-ı kütüp” olarak görev aldı; ömrü-
nün sonuna kadar bu görevi sürdürdü.
85 yaşında vefat etti.  Mezarı, şimdi kaldı-
rılmış olan İyiler Mezarlığında idi. Evlen-
diği iki hanımından yedi çocuk sahibi 
oldu. 

Kaynakça: A. Rıza Karabulut, Raşid Efendi 
Kütüphanesi Tarihçesi, s. 154-155; Kayseri Nü-
fus Müdürlüğü Arşivi; Koçer, Ulemâ, s. 62, 128; 
Develioğlu, Bİ, s. 402; Satoğlu, Ansiklopedi, s. 
156

MUSTAFA IŞIK

HAMURCULU HACI MEHMED EFENDİ 
(DEMİRDAŞ)

Hoca (Kayseri/Hamurcu, 1888 – Kayse-
ri, 10 Ocak 1967). Hamurculu Bekir Sıdkı 
Efendi*’nin  oğlu olup babasıyla birlikte 
Kayseri’ye yerleşti. Amcası Hamurculu 
Hafız Osman Efendi*’den okudu ve ica-
zet aldı. I. Dünya Harbi’nin çıkması üze-
rine silah altına alındı ve Çanakkale Har-
bi’ne katıldı. Savaşın sona ermesiyle 4. 
Ordu kapsamındaki Erzurum’a sevk edil-

di. Katıldığı bir çatışmada kolundan ya-
ralanınca gazi oldu ve tedavi için Kayse-
ri’ye gönderildi. Bu dönemlerde köy i-
mamlarına ihtiyaç duyulduğundan, Bo-
ğazlıyan/Yağlı Köyü’nde  imam oldu. 
Hacı Mehmed Efendi, Soyadı Kanunu 
(1934) ile  “Demirdaş” soyadını aldı. Kay-
seri’de imam-hatiplik görevine devam 
etti. 78 yaşında vefat etti ve Şehir Mezar-
lığına defnedildi. Evli ve iki çocuk baba-
sıydı.

Kaynakça: A. Rıza Karabulut, Raşid Efendi 
Kütüphanesi Tarihçesi, s. 154-155; Kayseri Nü-
fus Müdürlüğü Arşivi; Koçer, Ulemâ, s. 62, 128, 
129; Develioğlu, Bİ, s. 402.

MUSTAFA IŞIK

 
HAMURCULU HAFIZ OSMAN EFENDİ

Âlim, müderris (Kayseri/Hamurcu, 1860 
– Kayseri, 28 Kasım 1912). Köy imamı 
Ahmed Efendi’nin oğludur. Ahmed Efen-
di, Ürgüb/Salur’un “Sarı Alioğulları” sü-
lalesinden olup, görevi icabı Hamurcu’ya 
yerleşti. Okuma-yazmayı babasından öğ-
rendi ve  babasının eğitimiyle 1874 sene-
sinde “hafız” oldu. Tahsil için Ürgüb’e 
gitti. Arpacızade Mehmed Efendi’den A-
rapça okudu. Kayseri’de okuyan ağabey-
lerinin yanına geldi (1882). Divrikli Meh-
med Efendi* ve Damad Emin Efendi*’ler-
den dersler okudu. 1890 yılında icazet 
(diploma) aldı. Kurşunlu Camii civarında 
bulunan Akçakoyun Müftü Dairesinde 
ders vermeye başladı. Cami-i Kebir’de*, 
yaklaşık 50 kişilik öğrenciye, öğleden 
önce ve ikindiden sonra günlük 5 farklı 
ders okuttu. 1908’de yürürlüğe giren ve 
memur maaşı olmayan âlimlere bağla-
nan “Mustehıkkin-i İlmiye” tertibinden 
maaş almaktaydı. 
Çeşitli medreselerde görev yapmakla bir-
likte, adı, 1902’de Gözübüyükzade Med-
resesi ve 1909 yılında Hatuniye Medrese-
si* müderrisleri arasında geçmektedir.  
180 kadar öğrenciye icazet verdi. 1901 
yılında Hacı Nuh Nasuh Efendi*, Eylül 
1902’de Develi Müftüsü Numan Cebeci*, 
1904 yılında Kayseri müftülerinden Mi-
yaszade Nuh Naci* ve daha sonra yine 
Kayseri müftülerinden Hacı Halil Hali-
loğlu* icazet alan öğrencilerinden bazıla-
rıdır. Yine Kayseri âlimlerinden Kilimli-

Hamurculu Hacı Mehmed 
Efendi (Demirdaş)



	 KAYSER‹	ANS‹KLOPED‹S‹		 HAM	/	101	[1061]

ağazade Hasan (Okutan*),   Kavgacızade 
Osman (Ustaoğlu*),  Hacı Ahmed Kira-
zoğlu* ve Kayseri müftülerinden Abdul-
lah Develioğlu*, kayıtlarda adı geçen öğ-
rencilerindendir. Hocaları arasında “da-
mad” lakabıyla meşhur Emin Efendi var-
dır. Öğrencisi ve hemşerisi olan Nuh 
Nasuh Efendi de damadıdır. Bu durum, 
Osman Efendi’nin “nikâhta denklik” 
prensibini gözettiğini akla getirmektedir.
Kendileri halim selim, ağırbaşlı, güzel 
ahlak örneği, erdemli bir kişiydi. Vefatı 
için Buldu bak Osman Efendi Cennetü’l 
Adn içre yer mısraı tarih düşürülmüştür. 
Ahmed Nazîf Efendi*’nin Meşahir-i 
Kayseriyye adlı kitabında, biyografisini 
yazdığı son âlimdir. 
Sözlü kültürün hâkim olduğu asırlarda 
yaşayan âlimlerin eserleri, öncelikle ye-
tiştirdikleri öğrencileridir. Okuttuğu me-
tinlere şerh, şerhlere yorumlar yazmıştır. 
Ancak bildiğimiz kadarıyla, günümüze 
gelen el yazması ve matbu eseri yoktur.

Kaynakça: A. Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler), s. 
109; Develioğlu, Bİ, s. 402 Develioğlu, s. 402; 

Koçer, Ulemâ, s. 61, 83-85, 103, 104, 115, 116, 

120; A. Emin Güven, Başkâtibzade Ragıb Be-

yin Hatıraları, (Yaşam Öyküm), Ankara 2003; 

s. 20; Kayseri İl Müftüleri Albümü, Kayseri 

1991,  s. 6, 7, 10.
MUSTAFA IŞIK

HAMURCULU NUH NASUH 
(BALTA HOCA)

Âlim, müderris, müftü (Kayseri, 1873 – 
Kayseri, 1958). İlk ve ortaöğrenimini 
1838 yılında tamamladı. Serçeönü Med-
resesi’nde okudu. Hamurculu Osman 
Efendi’den 1901 yılında icazet aldı. Daha 
sonra hocasının damadı oldu.  
Öğrencileri arasında “Hacı Nuh Efendi” 
ismiyle, halk içinde ise “Balta Hoca” la-
kabıyla anılırdı. Nuh Nasuh Efendi’ye 
niçin “Balta” lakabı takıldı bilmiyoruz 
ancak bunu öğrenciyken aldığını ve bu 
lakapla çağrılmasına ses çıkarmadığı bi-
linmektedir. Talebeyken bir imtihana gi-
rer ve kazanamaz. Bunu duyan Merkez’in 
Şükrü Efendi kendisine rastlayınca latife 
eder: 
Ne yaptın Balta / Bak ettiğin halta
Yine mi gittin alta 

Hamurculu Nuh Nasuh Efendi’yi 1909 
yılında, Keçecizade Muharrem Efendi, 
Kilimliağazade Hacı Bekir Efendi ve Ha-
murculu Osman Efendi’yle birlikte Hatu-
niye Medresesi*’nin, müderrisleri arasın-
da görmekteyiz. 1910’lu yıllarda yayınla-
nan Erciyes gazetesindeki icazet merasi-
mi ilanında “ulemadan Hacı Nuh Efendi 
dahi iki zata icazetname verdikleri” kaydı 
geçmektedir. 
Seferberlik nedeniyle Bükreş’e askerliğe 
gitti. Tabur imamlığı ve hastane mute-
medliği yaptı, teskere sonunda Kayseri’-
ye döndü. 1916 yılında, Daru’l Hilafe’ye 
müderris tayin edildi ve buranın kapanış 
tarihi olan 1921’e kadar talebe okuttu. 
Hacı Ahmet Kirazoğlu* kendisinden 
mantık okumuştur. 1926’da Boğazlıyan 
Vaizliğine tayin edildi, 1938 yılına kadar 
da bu görevde kaldı. Aynı yıl Yozgat Va-
izliğine, ardından Müftü Yardımcılığına 
atandı. 1941’de Sorgun, 1943 yılında ise 
tekrar Boğazlıyan müftüsü oldu. 1953’te 
emekliye ayrılarak Kayseri’ye döndü.
Abdullah Develioğlu’nun ifadesiyle, “son 
Osmanlı âlimlerinden” olan Hacı Nuh 
Nasuh Efendi, öğrencilere gönüllü olarak 
ders okuttu ve büyük camilerde vaaz etti. 
Konuşmalarında daha çok rahmet ayet-
lerinden bahsederdi. “Demirci Hoca 
(Osman Çapacı*), azap ayetlerinden bah-
sediyor” diyenlere “Allah, Cennetine ar-
pa mı ekecek? ” derdi. 
35 yıllık resmî hizmetten sonra 63 yaşın-
da vefat etti, Şehir Mezarlığına gömüldü.
Eserleri: Arapça dilbilgisi konusunda 
çok iyi olduğu bilinir. Nitekim bu konuda 
yazmış olduğu El-İcmâl fi’s Sarfi ve’n 
Nahvi adlı yazma eseri, Diyanet İşleri 
Başkanlık Kütüphanesi’nde mevcuttur. 

Kaynakça: Koçer, Ulemâ, s. 103-104; 120-121; 
Develioğlu, Bİ, s. 202-203; Başkâtibzade Ra-
gıb Bey’in Hatıraları, (hzl. A.E. Güven), s. 20;  
Hulusi Satoğlu, “Hazır Cevap Bir Âlim Merkezin 
Şükrü Efendi”, Erciyes dergisi, C II, Yıl: 5,  S 57-
58, s. 31; Erciyes Gazetesi, (hzl. Ali Aktan, Özen 
Tok), Kayseri 2009, s. 304.

MUSTAFA IŞIK

HAMZA EFENDİ 
Müderris, kazasker (Kayseri, ? – ?, 1626). 
Uzun süre kazaskerlik yaptı. Şeyhülislam 
Ebulmeyamin Mustafa Efendi’nin hizme-

Nuh Nasuh Hamurculu 
(Balta Hoca)
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tinde bulundu. Eski İbrahim Paşa, Cafer 
Ağa, Etmekçizade, Ayşe Sultan, Sahn-ı 
Seman ve Zal Paşa Sultanı Medreselerin-
de müderrislik yaptı. 

Kaynakça: M. Süreyya, SO2, C II, s. 602; 

KYTSB2, s. 338.
YAYIN KURULU

HAMZA HAMİD PAŞA
Sadrazam (Kayseri/Yeşilhisar (Karahi-
sar), ? – Cidde, 1770).  Develi Karahisa-
rı’ndan (Yeşilhisar) İstanbul’a gelmiş bir 
tüccarın oğludur. Sadaret Mektupçuluğu 
Kaleminde Süleyman Efendi dairesine 
çırak olarak giren Hamza Hamid, çok 
geçmeden Süleyman Efendi’nin damadı 
oldu. 1730’da serhalife olan meşhur âlim 
ve sadrazam Ragıp Paşa sadaret mektup-
çusu iken, Hamza Hamid de onun baş-
yardımcısı olarak bu görevde on yıl kaldı. 
Ragıp Paşa reisülküttap (dış işleri bakanı) 
olunca kendisi de onun yerine sadaret 
mektupçusu (Sadrazamın özel kalem 
müdürü) oldu. Sonraki yıllarda üç defa 
sadaret kethüdalığına (başbakanlık müs-
teşarı) getirilen Hamza Hamid; defter e-
mini, ruznâmeci, çavuşbaşı ve nişancı 
(tevkii) görevlerinde de bulundu. Daha 
sonra 1762’de vezirliğe terfi ederek ken-
disine Selanik Valiliği ve Hassı verildi. 
Hamza Hamid Paşa, hamisi Koca Ragıp 
Paşa’nın sadareti sırasında onun güveni-
ni kazanarak bu sayede onun nimetlerin-
den istifade etti. Ragıp Paşa, onu sadaka-
tinden ötürü destekliyordu. Hamza Ha-
mid, Ragıp Paşa hastalanınca ona Sada-
ret Kaymakamı (vekili) olarak görev 
yaptı. O ölünce de 8 Nisan 1763’te III. 
Mustafa’nın bir hatt-ı hümayunuyla sada-
ret mührü kendisine verildi ve sadrazam 
oldu. Ancak ağırlığı ve kararlarındaki ya-
vaşlığı sebebiyle altı ay kaldığı bu görev-
den azledilerek önce Kandiye, sonra sıra-
sı ile Hanya, Girit ve Cidde Valiliklerine 
getirildi. Cidde valisi iken Arafat’a çıktı-
ğında vefat etti. Vasiyeti üzerine orada 
Gurebâ Mezarlığına defnedildi. 
Onun kararlarını alırken yavaşlık gibi al-
gılanan hâli, bürokrasinin üst derecele-
rindeki görevleri ile edindiği tecrübeler-
den dolayı tedbirli davranmasından ileri 

geliyordu. Hakikatte kudret ve ağırlık sa-
hibi bir insandı. İstanbul’da Sormagir 
Mescidi’ni tamir ettirdi. Oğlu, Mekke 
mollası Şerif Mehmed Bey ve onun oğlu 
da Hacı Hamdi Bey’dir.

Kaynakça:  M. Süreyya, SO2, C II; Hammer 
Büyük Osmanlı Tarihi, İstanbul 2010, C VIII; 
Danişmend, İOTK, C IV, V.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

HAMZA HOCA (ÂŞIK CEMÂLÎ)
Şair, hoca (Erkilet/Taşhan, 1806 – Erkilet/
Taşhan, 1888). Babası, İmam Mehmet 
Efendi’dir. İlk tahsilini Erkilet’te yaptıktan 
sonra Kayseri’ye gidip Hunat Medresesi*’-
nde Arapça, Farsça, Kur’an-ı Kerim, aka-
id, fıkıh ve hadis ilimleri okudu. Tahsilini 
tamamladıktan sonra Taşhan köyünde ya-
şayan halasının yanına gitti. Burada evlen-
di ve dokuz çocuğu oldu. Taşhan köyünün 
camisine imam oldu. Bu köyde yaşadı ve 
burada vefat etti.  
Hamza Hoca, bölgede sözü geçen, de-
vamlı okuyan ve okutan biri olduğu için, 
çevresine faydalı bir imamdı. Bunun ya-
nında ince ruhlu ve şair tabiatlı biri olup 
“Cemâlî” mahlasını kullanmıştır. Hamza 
Hoca, şiirlerinde aruz vezni kullanmışsa 
da daha çok heceli şiirlerinde başarılı ol-
muştur. Torunu  İrfan Mutlu tarafından 
2004 yılında Taşhanlı Hamza Hoca 
Âşık Cemâlî (1806-1888) isimli bir ki-
tap yayımlandı.  
      
Şiirlerinden bir örnek:

SEMAİ 
Etsen figan bülbül gibi
Güller seni zara çeker
Gül açılsa sümbül gibi
Eller seni hara çeker
 ………………….
Girer garibin postuna
Ereyim diyen aslına
Muştak olanı vaslına
Mansur gibi dara çeker
 
Koy Cemâlî hepisini
Sahip olur tapusunu
Eyle kıple kapusunu
Bir gün seni dara çeker 
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Kaynakça: İrfan Mutlu, Taşhanlı Hamza Hoca 
Âşık Cemâlî (1806-1888), Kayseri 2004, s. 
180; Rasim Deniz, Özel Kütüphanesi, Cönk 22; 
İrfan Mutlu, Özel Kütüphanesi, Cönk. 

 RASİM DENİZ

HAMZA PAŞA
Sadrazam, (Kayseri/Yeşilhisar (Karahi-
sar), 1727/28 – Hanya (Girit), 1769). XVI-
II. yüzyılda Karahisar (Yeşilhisar*), Niğde 
Sancağına bağlı idi. Hamza Paşa, buranın 
varlıklı kişilerinden Mehmed Ağa’nın oğ-
lu olarak dünyaya geldi. Saraya, 15 yaşın-
da tatlıcı (helvahanede) olarak girdi. Son-
ra kendi yolunu kendisi açarak, 
Enderun’un çeşitli odalarında hizmet 
görmeye başladı. Önce hane-i hassada 
(padişahın özel odası), sonra peşkir ağa-
lığında bulunduktan sonra silahtar-ı şeh-
riyari (padişahın silahtarı) oldu. 1757 yı-
lında III. Mustafa tahta çıkınca Hibetul-
lah Sultan’la nişanlanarak taltif edildi. 
1759’da vezirliğe yükselerek Mora Valisi 
oldu. Daha sonra sırasıyla Selanik, Ru-
meli ve Anadolu, Vidin, Özi, Silistre, 
Hotin, tekrar  Selanik, Mısır, Halep, Ay-
dın ve tekrar Anadolu Valiliklerinde bu-
lunduktan sonra, 7 Ağustos 1768 yılında 
Muhsinzâde Mehmed Paşa’nın yerine 
sadrazam oldu. Hamza Paşa, sadrazamlı-
ğa tayininden on beş gün sonra 
Kütahya’dan (Anadolu Beylerbeyliği 
merkezi) İstanbul’a gelerek, usule uygun 
bir şekilde saray tercümanı tarafından 
Üsküdar’da karşılanmış, sonra da 
Şeyhülislam’ın refakatinde Padişah III. 
Mustafa’nın huzuruna çıkmıştır. 
Padişah’ın huzurundan ayrılırken kendi-
sine zengin takımlı bir at hediye edilmiş-
tir. Hamza Paşa da arz odasına girişte, 
selamında bulunanlara altın dağıtmıştır.
Hamza Paşa sadrazam olur olmaz 
Polonya’yı işgale başlayan Rusya’ya karşı 
savaş ilan edildi. Ancak Padişah, çok bü-
yük paralar gönderdiği Kırım Hanı Giray 
Han’ın da fikrine uyarak Hamza Paşa’yı 
müsrif bulup, göreve başladığından bir 
ay sonra onu azlederek Gelibolu’ya gön-
derdi ve üç gün sonra da Hanya (Girit) 
Valiliğine tayin etti. Hamza Paşa bir yıl 
sonra orada vefat etti. O ilim ve kalem 
sahibi, cömert ve idareci bir kişiydi. 

Onun yeğeni Arif Mehmed Bey ile oğlu 
Celâleddin Arif Bey de çeşitli devlet gö-
revlerinde bulundular 
Hamza Paşa doğum yeri olan Yeşilhisar’-
a yeni bir cami ile bir mektep yaptırmış-
tır. Yeşilhisar’a, arazinin sulanması için 
Dündarlı köyünden muntazam kanallar-
la su getirtti. Bu hayratının bakım ve ihti-
yaçları için de sahibi olduğu birçok emla-
ki vakfetti.

Kaynakça: M. Süreyya, SO2, C II; Hammer Bü-
yük Osmanlı Tarihi, İstanbul 2010, C VIII; A. 
Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler); Danişmend, İOTK, 
C IV, V.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

HAN CAMİİ
Şehir merkezinde, Talas Caddesi üzerin-
de, surların dışında bulunan bir Selçuklu 
ticaret yapısıdır. Selçuklu Döneminde, 
Debbağlar önü semti olarak adlandırılan 
bir bölgede yer alıyordu. İnşa tarihi kesin 
olarak bilinmeyen yapı, bugün cami ola-
rak kullanılmakla birlikte, servis mekânı 
ve barınak kısmından oluşan Selçuklu 
Dönemi menzil hanlarının özelliklerini 
taşır. Bu kullanımı sebebiyle Han Camii 
olarak adlandırılmıştır.
Hanın çevresinin, özellikle de doğu, ku-
zey ve güney yönlerinin toprakla dolması 
sebebiyle, bu yönlerden merdivenlerle i-
çeri girilmektedir. Aslında han olan yapı, 
servis mekânı ve barınak bölümlerinden 
oluşan bir plan düzenlemesine sahiptir. 
Barınak bölümü sağlam olarak günümü-
ze kadar gelmiş, ancak servis mekânları-
nın sadece batı duvarı ve bitişiğindeki 
türbesi ayakta kalmıştır. Bu haliyle yapı, 
kapalı kısım ve avludan oluşan, yani Ana-
dolu Selçuklu Dönemi menzil hanları i-
çerisinde sayıca en çok yapılan hanlar 
grubuna girer. Hanın kapalı olan bölü-
mü, diğer mekânlarının sınırlarına yapı-
lacak kazıyla net olarak ortaya çıkacaktır. 
Kapalı bölümün batı cephesi dışında ka-
lan duvarları, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından yenilenmiştir. Selçuklu Döne-
mi öncesinde Kayseri dış kale surlarının 
hanın hemen batısından geçtiği ve hanın 
batı cephesinin bu sur duvarlarının bir 
parçası olabileceği ileri sürülmüştür. Ha-
nın kuzey cephesi sağır tutulmuş olmakla 
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birlikte, güney köşeye yakın belirli aralık-
larla yerleştirilmiş, iki mazgal pencere 
bulunmaktadır. Cephenin kuzey bölü-
mündeki basık kemerli kapı sonradan a-
çılmıştır. Kuzey cephesi sağırdır. Batı 
cephesi, hanın açık olan bölüm duvarı-
nın devam ettiği tek cephedir. Bu cephe-
nin kuzey tarafında payanda şeklinde bir 
ayakla, devamında minare kaidesinin he-
men yanındaki kapı da, yapının camiye 
dönüşümü sırasında sonradan açılmıştır. 
Cephenin yine güney bölümüne, içeride-
ki ilk iki sahna açılan iki mazgal pencere 
yerleştirilmiştir. Pencerelerden sonra gü-
neydeki türbeye kadar devam eden cep-
he, hanın açık avlulu bölümünü oluştur-
maktadır. Kapalı kısmın özgün girişinin 
bulunduğu güney cephesi, Selçuklu Ker-
vansaraylarında çok fazla karşılaşılma-
yan bir biçimde revaklı olarak yapılmış-

tır. Revaklar ortada dört kare ayakla, 
yanlarda beden duvarlarına binen beşik 
tonozlarla örtülmüştür. Cephenin orta-
sında bulunan kapı örülerek kapatılmış 
ve içeriden mihrap haline getirilmiştir. 
Mihrabın yanlarındaki ikişer pencere ise 
sonradan açılmıştır. 
Hanın açık avlu bölümünün duvarları 
oldukça kalındır. Bu duvarların sonunda, 
H 584 (M 1188) tarihli Emir Cemaleddin 
Tanrıvermiş*’in sekizgen planlı, pirami-
dal külahlı türbesi yer alır. Türbe önün-
deki bazı mekânlar hanın avlusuna ait 
olmalıdır. Türbe duvarı ile han duvarı 
arasında organik bütünlüğün bulunması, 
her iki yapının da aynı tarihlerde ya da 
hanın türbeden biraz sonra inşa edilmiş 
olabileceğini akla getirmektedir.
Hanın iç mekânı, plan olarak Selçuklu 
menzil hanlarında uygulanan bir düzen-
lemeye sahiptir. Aslında kapının bulun-
duğu mihrap eksenindeki orta sahnın ü-
zeri, kuzey güney doğrultusunda uzanan 
sivri beşik tonozla örtülüydü. Yanlarda 
ise, orta sahna dik olarak uzanan, sivri 
beşik tonozla örtülü yedişer adet yan 
sahn açılır. Yan sahnlar, ortada birer aya-
ğın desteklediği, ikişer kemerle birbirle-
rinden ayrılmıştır. Orta sahna uzanan 
kemerler, yine burada birer kare ayağa 
binerek son bulur. Orta sahn, yan sahn-
lardan yüksek ve geniştir. Sahnın üzerini 
örten beşik tonoz, yan sahnların ayak sı-
ralarından bir sıra atlayarak, takviye ke-
merleriyle desteklenmiştir. Orta sahnın 
üçüncü ve dördüncü ayaklar sırasında 
bulunan iki takviye kemeri, birbiri ardın-
ca uygulanarak bu alan vurgulanmak is-
tenmiştir. Bu özelliği, özgün Selçuklu 
Kervansaraylarındaki orta sahnı aydınla-
tan aydınlık feneri uygulamasını akla ge-
tirmektedir. Barınak bölümünde Selçuk-
lu Kervansaraylarında görülen, yolcula-
rın yüklerini ve eşyalarını bıraktıkları seki 
düzenlemesi ise tamamen ortadan kalk-
mıştır. 
Orta sahna açılan kapı içerisine taştan, 
Osmanlı mihraplarına benzer bir mihrap 
yerleştirilmiştir. 
Anadolu Selçuklu mimarisinde genellikle 
şehirler arasındaki yollara menzil hanları 

Han Camii kesit (Özbek-Arslan, KTKVE)

Han Camii içi (O. Eravşar)

Han Camii planı (Özbek-
Arslan, KTKVE)
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yapılmıştır. Bununla birlikte şehir içlerin-
de ve bazen de şehirler arası yollardaki 
yerleşmeler içerisine de menzil hanlarının 
inşa edildiğini görüyoruz. Şehir içlerine 
yapılan menzil hanlarından sadece Kayse-
ri Han Camii günümüze kadar gelmiştir. 
Bununla birlikte gerek vakfiyelerden ge-
rekse tarihî kayıtlardan anlaşıldığına göre, 
şehir içlerinde de kervansarayların oldu-
ğunu biliyoruz. Yine Kayseri’de Hoca Ha-
san tarafından yaptırılmış bir hanın varlığı 
da bilinmektedir. Şehir içlerinde yapılan 
bu hanlarda elbette farklı bir mimari düze-
nin aranması beklenemezdi. Çünkü men-
zil kervansaraylarında uygulanan plan, ih-
tiyacı karşılaması bakımından yeterliydi. 
Şehir içi hanları gerek ticaret yapılması, 
gerekse ticaret yapanların barınması bakı-
mından iki işlevi bir arada yerine getiri-
yordu. Bu tür geniş boyutlu yapıların sur 
içinde inşası düşünülemezdi. Kapladığı 
alanın geniş olması ve ticaretin surların 
dışında yapılması, yerleşimin de surların 
dışında olmasını zorunlu kılıyordu. Böyle-
ce akşamları belirli saatten sonra sur kapı-
larının kapatılması sebebiyle, geç kalan 
tüccarların açıkta kalmaları da önlenmiş 
oluyordu. 
Yapının tarihi hakkında kesin bilgimiz 
yoktur. Ancak Erdmann, yapının, plan 
şemasının 1230’lu yılların kervansarayla-
rına benzediğini dikkate alarak, Karatay 
Kervansarayı* ile aynı tarihlerde yapıldı-
ğını, hatta bu hanın Kervansaray’ın vakfi-

yesinde geçen han olduğunu, 1247’de 
Karatay Han’ın inşasından az önce, Cela-
leddin Karatay* tarafından yapıldığını 
belirtir. 
Han, şehir surunun hemen dışında yapıl-
ması ve günümüze ulaşan tek şehir içi 
han olması bakımından önemlidir. Plan 
bakımından da, güney cephenin revaklı 
olarak yapılması başka hanlarda görül-
meyen bir özelliktir. Hanın ne zaman 
camiye dönüştürüldüğü belli değildir; 
ancak, 1856 ve 1896 tarihlerinde iki kez 
onarılmıştır.
Başlangıçta bir şehir içi hanı olarak kulla-
nılan yapı sonraki dönemlerde işlevini 
değiştirilmiştir. Ancak bu işlev değişikli-
ğinin ne zaman gerçekleştiği konusunda 
kesin bir bilgi yoktur. Bununla birlikte, 
hanın barınak kısmına giriş bölümü ka-
patılarak buraya bir mihrap yerleştiril-
miştir. Mihrap üzerinde bulunan kitabe 
H 1373 (M 1953) tarihlidir. Bu tarih yapı-
nın cami olarak kullanılmaya başlandığı 
dönemi işaret eder. 
Yapını cami olarak kullanılmaya başlan-
ması başka değişim ve ilaveleri de bera-
berinde getirmiştir. Bunlardan biriside 
kuzeybatı cephede bulunan minaresidir. 
Yapının taşıyıcı duvarlarına bitişik olarak 
yükselen minareye yapının içinde bulu-
nan bir merdiven ile ulaşılmaktadır. Mi-
narenin gövdesi sekizgen planlıdır. Şere-
feden sonraki bölüm daha sonraki ona-
rımlar sırasında tamamlanmıştır. Minare 

Han Camii  



[1066]	106	/	HAN		 KAYSER‹	ANS‹KLOPED‹S‹

yapıya muhtemelen 1953 yılını hemen 
sonrasında yerleştirilmiş olmalıdır. Çün-
kü bölgeye ilişkin eski fotoğraflarda bu 
minare görülmemektedir.

Kaynakça: Mahmut Akok-Tahsin Özgüç, “Üç 
Selçuklu Abidesi: Dolay Han, Kesik Köprü Ker-
vansarayı ve Han Camii”, Belleten, C XXII, S 
86, Ankara 1958, s. 251-259; Ali Baş, Kayseri 
Ticaret Yapıları Üzerine Bir Araştırma, Kay-
seri 1996; Tanju Cantay, “Kayseri’de Talas Yolu 
Üzerindeki Bazı Kalıntıların Değerlendirilmesi”, 
Tarih ve Toplum, S 22, İstanbul 1985, s. 19-23; 
K. Erdmann, Das Anatolische Karavansarai-
Des 13 Jahrhunderst, C I-II, Berlin 1962; K. 
Erdmann, “Beobachtungen Auf Einer Reise in 
Zentranatolien im Juli 1953”, Archaologischer 
Anzeiger Des Deutchen Archaologischen Ins-
tituts, 189, 1954, s. 160-208; Osman Turan, 
“Selçuklu Devri Vakfiyeleri. III. Celaleddin Ka-
ratay Vakıfları ve Vakfiyeleri”, Belleten, C XII, 
Ankara 1948, s. 17-171; Osman Turan, “Selçuklu 
Kervansarayları”, Belleten, C X, S 39, Ankara 
1946, s. 47I-496; A.T. Yavuz, “Kervansaraylar”, 
Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi 
Uygarlığı, C II, (Ed. A.U. Peker, K. Bilici), Anka-
ra 2006, s. 435-443; A.T. Yavuz, “Anadolu Sel-
çuklu Dönemi Hanları ve Posta-Menzil-Derbent 
Teşkilâtı”, Profesör Doğan Kuban’a Armağan, 
İstanbul 1996, s. 25-38; A.T. Yavuz, “Anadolu 
Selçuklu Dönemi Kervansaraylarının Tipoloji-
si”, lV. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti 
Semineri Bildirileri, Konya 1995, s.  183-198; 
O. Eravşar, “Kayseri” Anadolu Selçukluları ve 
Beylikler Devri Uygarlığı, C II  (Ed. A.U. Pe-
ker, K. Bilici), Ankara 2006, s. 239-245.

OSMAN ERAVŞAR

HAN CAMİİ  (TALAS)
Talas*, Tablakaya Mahallesi’nde bulunan 
Han Camii, arazinin eğiminden kaynak-
lanan mecburiyetten dolayı düzgün kes-
me taştan iki katlı olarak inşa edilmiştir.
Caminin avlusuna, son cemaat 
mahallînin doğu cephesine bitişik olarak 
yapılmış üçgen alınlıklı düz lentolu kapı-
dan girilmektedir. Üçgen alınlığın çevresi 
değişik kademelerdeki silmelerle hare-
ketlendirilmiş olup, içerisi değişik motif-
lerle işlenmiştir. Cami, inşa edildiği dev-
rin bezeme üslubunu yansıtmaktadır. 
Düz lentolu kapı açıklığının üst kısımları, 
köşelerde çiçek motifleri ile tezyin edil-
miştir.İki katlı olarak inşa edilen caminin 
alt katına, batı cephesinin ortasında yer 
alan yuvarlak kemer içerisine yerleştiril-
miş düz lentolu kapıdan girilmektedir. 
Kapının üzerine ise, yuvarlak kemerli bir 
pencere yerleştirilmiştir. Yuvarlak ke-
merli kapı, yan ve üst kısımlarda duvara 
gömülmüş yarım sütunceler ile sınırlan-
dırılmıştır. Bu kapının üzerinde alt katla 
üst katın ayrıldığı bölgede, dışarı doğru 
taşıntı yapan üç silme sırası, caminin bü-
tün cephelerini dolaşmaktadır. Alt kat, 
kapının sağında ve solunda yer alan düz 
lentolu, güney yöne açılan iki pencere ile 
aydınlatılmaya çalışılmıştır. Alt katın 
hangi amaçla kullanıldığı hakkında kesin 
bilgimiz olmamakla birlikte, elimizdeki 
bulgular bu katın Sıbyan Mektebi olarak 
kullanılmış olabileceğini göstermektedir. 
Günümüzde bu mekânın içerisinde, du-
vara oyulmuş bir mihrap ve vaiz kürsüsü 
bulunmaktadır.
Caminin minaresi son cemaat mahallînin 
güneydoğusuna bitişik olarak kesme taş-
tan inşa edilmiştir. Türk üçgenlerinin ters 
ve düz olarak yerleştirilmesi ile oluşan 
kaideden pabuç kısmına bir silme ile ge-
çilmektedir. Poligonal pabuç kısmına da 
yine bir silme ile poligonal pabuç kısmın-
dan minarenin gövdesine ise ikinci bir 
silme ile geçilmektedir. Yukarı doğru in-
celen gövdenin güney kısmına yer yer 
mazgal pencereler açılmıştır. Şerefenin 
yaklaşık 60 cm kadar altında da bir taş 
bilezik yer almaktadır. Şerefenin alt kısmı 
üçgen dilimlerden oluşan plastik süs ku-
şağı ile dekore edilmiştir. Şerefe korku-Han Camii (Talas) kesit  (çizim: K. Türkmen)
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luktan sade bırakılmıştır. Minarenin si-
lindirik petek kısmı bir bilezik ile niha-
yetlenmekte olup üzerine taş külah yer-
leştirilmiştir. Külahın tepesine alem ve 
paratoner konulmuştur. 
Minareye son cemaat mahallînin doğu 
duvarının kuzeyinde yer alan düz lentolu 
bir kapı ile çıkılmaktadır.Caminin dış 
cephe duvarları saçak seviyesinde iki sıra 
silme ile nihayetlenmektedir. Kuzey cep-
he hariç diğer üç yönde askı kemerleri-
nin üzerine üçgen alınlıklar yerleştiril-
miştir. Kubbeyi taşıyan kemerlerin otur-
duğu köşelerdeki ayakların üst kısmına 
ağırlık kuleleri konulmuştur. Üzerleri 
minyatür kubbelerle örtülü olan ağırlık 
kulelerinin tepelerinde alemler bulun-
maktadır. Ağırlık kulelerinin büyük ebatlı 
yapılmış olması, dekoratif amaçtan ziya-
de statiktir. Poligonal yüksek bir kasna-
ğın üzerine oturan kubbenin üzeri taş 
malzeme ile dekoratif olarak kaplanmış 
olup, tepesine bir alem yerleştirilmiştir.
Caminin iki katlı son cemaat mahallîne 
kuzey cephenin ortasında yer alan düz 
lentolu bir kapıdan girilmektedir. Bu ka-
pının üzerinde yuvarlak kemerli bir pen-
cere yer alır. Son cemaat mahallîne girişi 
sağlayan kapının sağında ve solunda bi-
rer, ikinci katta üç, batı cephede ise alt ve 
üst katta birer adet olmak üzere toplam 7 
adet düz lentolu pencere vardır. Aydın-
latma bu pencerelerle sağlanmıştır. Son 
cemaat mahallînin üst katına (dışarıdan), 
kuzeybatı cephedeki düz lentolu kapıdan 
çıkılmaktadır. Alt katı giriş olarak kulla-
nılan son cemaat mahallînin üst katı ka-
dınlar mahfili olarak düzenlenmiştir. Son 
cemaat mahallînin alt ve üst katlarının 
üst örtüsü ise düz damdır.
Son cemaat mahallînin güney duvarının 
ortasında yer alan cümle kapısı yuvarlak 
kemerli olarak düzenlenmiştir. Kemer 
kilit taşı akantüs yaprağı şeklinde biçim-
lendirilmiş olup, kemer taşları dönüşüm-
lü olarak yeşil ve gri renklerle boyanarak 
mermer havası verilmiştir. Kapı lentosu-
nun doğu ve batısına dor tarzında sütun-
celer yerleştirilmiştir. Bu sütunceler de 
açık yeşil, kahverengi ve kırmızı karışımı 
bir renkle boyanmıştır. Sütun başlığı üze-

rinde akantüs yapraklı konsol başlıkları 
vardır. Kapı kemeri üzerinde yer alan 
117x101 cm ebadındaki iki mısralık yedi 
satırdan oluşan kitabe, beyaz mermer ü-
zerine altın sırmalı olarak celi sülüsle ya-
zılmış olup H 1316 (M 1899) tarihlidir. 
Kitabenin alt kısmının sağına ve soluna 
kabartma olarak gülbezek biçimli kaba-
ralar yerleştirilmiştir.

Okunuşu:

Emiru’l-mü’minin kutb-ı zaman Abdul-
Hamid Hanın / Ki’asr-ı devletidir

gıbta-bahşay-ı kamu âsâr
Bu kutbun himmeti kudsiyyesidir fi sebi-
lillah/ Hezaran ma’bed ü dergâh 

olup inşa’ıyle i’mar
Mülûkun eserine lâzımdır elbet iktifa et-
mek / Sa’adetler buyurmuş çünki 

ana Ahmed-i Muhtar

Han Camii’nin (Talas) mimarı tarafından çizilen kesiti (M. Çayırdağ Arşivi)
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Onuncun hazret-i Derviş Efendi eyledi 
kendi namına / Rızâ-yı Hak için bu 

ma’bedi çün ravzatu’l-ebrar
Okundukça uti’u ayeti mihrab u minber-
de / Salat-ı hamseye durdukça saf 

saf zümret-i ahyar
Huda banisine ecr-i cezili eylesin ihsan 
Be-hakk-ı server-i ‘ilm be-cah-ı ilahi’l-

athar
N’ola dergâhına yazılsa Re’fet bu güher 
tarih / Yapıldı ümmet-i 

beyzaya ziba cami’u’l-enver
Sene 1316

Ketebehu Reisü’l-Hattatîn Muhsin 
Zade es-Seyyid Abdullah

Anlamı:

Müminlerin emiri zamanın en büyüğü 
(ermişi) Abdülhamid Han ki, devlet-i 
zamanında halkı saadetler içinde kıldı.
Zamanın en büyüğü olan bu ermişin 
himmeti sayesinde / Allah rızası için 
binlerce cami ve dergâh imar edildi.
Meliklerin eserlerini lazımdır elbet ta-
kib etmek / Mutluluklar buyurmuş çün-
kü O’na Ahmed-i Muhtar
Onun için Hz. Derviş Efendi eyledi 
kendi namına / Hakk’ın rızası için bu 
mabedi inananlar bahçesine dönüştür-
dü
Mihrab ve minberde okundukça (Ayet-
lerime itaat ediniz) Beş vakit namaza 
durdukça seçilmiş kişiler saf saf
Allah yaptıranına sonsuz ecir (sevap) 
ve ihsan eylesin / Temizlerin ilâhı her 
şeyi bilen Hakk’ın mutluluğu için
Bu dergâha rafet yazdı bu güher tarihi 
/ Yapıldı temiz ümmete bu güzel, nurlu 
cami
Yazan: Hattatların reisi Muhsinzâde 
Es-seyyid Abdullah

Sene 1316

Han Camii, Anadolu Türk mimarisinde 
XIII. yüzyıldan bu yana kullanılan 
merkezî plan şemasına sahiptir. Caminin 
harimine yuvarlak kemerli bir kapı ile 
girilmektedir. Kare mekânlı ibadet kısmı, 
sivri kemerler üzerine oturan bir kubbe 
ile örtülüdür. Kubbeyi taşıyan sivri ke-
merler, duvar köşelerinde, duvara bağlı 

bodur ayaklar üzerine oturmaktadır. 
Kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmış-
tır. Cami kubbesini taşıyan sivri kemerle-
rin oturduğu ayakların bodur olması, 
pandantiflerin daha aşağıdan başlaması-
na neden olmuştur. Bu durum, caminin 
iç mekânına masif bir görünüm kazan-
dırmıştır.Kubbenin oturduğu yüksek kas-
nak üzerinde 12 adet yuvarlak kemerli 
pencere açılmıştır. Pencerelerin tam or-
tasına gelecek şekilde kasnağın duvarları-
nın üzeri vazodan çıkan çiçek ve kıvrak 
dal motifleri ile tezyin edilmiştir. Kasna-
ğın alt etekleri ise, boydan boya üçgen 
dilimlerden oluşan plastik süs kuşağı ile 
dekore edilmiştir. Bu plastik süs kuşağı-
nın altındaki silme de, boydan boya çiçek 
motifleriyle süslenmiştir. Köşelerdeki 
pandantiflerin çevresi birbirini takip 
eden çiçek motifleri ile çevrilmiş olup, 
pandantifin alt kısmına bir çiçek, ortası-
na gelecek şekilde dört madalyonun içe-
risine de dört halifenin isimleri yazılarak 
bu madalyonların çevresi de çiçek ve 
bitki motifleri ile süslenmiştir.Ana örtü-
nün yükünü taşıyan kemerlerin üzeri kir-
li beyaz, pembe ve açık yeşil renklerle 
dönüşümlü olarak boyanmıştır.
Harimin doğu ile batı duvarına üçer, ku-
zey ile güney duvarlarına ise ikişer pen-
cere açılmıştır. Bu pencereler içeride yu-
varlak kemerli nişler içerisine alınarak, 
dışarıda dikdörtgen çerçevelerle sınırlan-
dırılmıştır. Caminin bütün cephelerinde 
pencereler, askı kemerlerinin kilit taşları 
altına gelecek şekilde açılmıştır. Harimin 
güney cephesi diğer cephelere oranla 

Han Camii planı (Talas) 
(çizim: K. Türkmen)

Han Camii kitabesi (Talas)  (K.Türkmen)
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daha fazla tezyin edilmiştir. Yarım daire 
şeklinde güney duvara oyulmuş mihrap 
nişinin üst kısmı, mavi rengin hâkim ol-
duğu perde ve kandil motifleri ile dekore 
edilmiştir. Mihrap nişinin zeminden 1 m 
kadar yukarısında malakâri havası veril-
miş kıvrık dal ve kenger yaprağı motifi bir 
şerit olarak işlenmiştir. Bu şeridin üst kı-
sımları bugün çoğu silinmiş olan stilize 
edilmiş çiçek tasvirleriyle bezenmiştir. 
Mihrap nişinin doğu ve batısındaki pen-
cerelerle, mihrap nişi arasında kalan du-
varlarda, sütun üzerine yerleştirilmiş va-
zoda çiçek tasvirleri vardır. Buradaki 
bezemeler,caminin diğer bölümlerine 
nazaran daha detaylıdır. Özellikle korint 
tarzı sütun başlığı ile başlık üzerindeki 
vazoda bulunan detaylar daha da belir-
gindir. Vazo içerisinde tomurcuk ve aç-
mış hâlde gül ve sümbül çiçeği tasviri 
vardır. Mihrap nişinin üzerinde ve yuvar-
lak pencerenin altında kıvrık dallarla çer-
çeveye alınmış madalyon içerisinde gül 
tasviri vardır. Bununla beraber, bu kıvrık 
dalların arasından çıkmış asma tasviri 
görülmektedir. Asmanın gövdesi kahve-
rengi, üzüm salkımları ise mor renge bo-
yanmıştır. Caminin tamamen ahşaptan 
yapılmış minberi, harimin güneybatı kö-
şesinde yer almaktadır. Minberin ahşap 
aynalık kısmının üzerine değişik boyut-
lardaki şemse motifi kabartma olarak iş-
lenmiştir. Minberin korkulukları da ta-
mamen ahşaptan yapılmıştır. Şerefenin 
taht kısmı, önde ve arkada yer alan ikişer 
sütunun üzerine oturmaktadır. Kare bir 
plan üzerine oturan taht köşkünün yuka-
rısı, oktogonal bir kasnağın taşıdığı pra-
midal bir külahla örtülmüş olup, tepesine 
bir alem yerleştirilmiştir.
Kuzey yönde sivri kemerin gerisinde yer 
alan kadınlar mahfilinin harime açılan 
yüzü, insan boyundan yüksek ahşap bir 
kafesle kapatılmıştır. Giriş kapısının bu-
lunduğu sivri kemerli, derince nişin sa-
ğında ve solunda 30 cm yüksekliğinde 
sekiler yer almaktadır.

Kaynakça: Kerim Türkmen, “Talas’ta Türk 
Devri yapıları”, Vakıflar Dergisi, Ankara 1997, 
S XXVI, s. 153-192; Kerim Türkmen, “Kayseri’-
nin Şirin İlçesi Talas”, Sanatsal Mozaik, İstan-
bul 2000, s.24-41; D. Kuban, Türk ve İslam 

Sanatı Üzerine Denemeler, İstanbul 1982, s. 
119; Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul 
1984, s. 20; M. Katoğlu, “XIII. Yüzyıl  
Konya’sında Bir Cami Grubunun Plân Tipi ve 
Son Cemaat Yeri”, Türk Etnografya Dergisi, S 
IX, Ankara 1967, s. 87; G. Öney, Beylikler Dev-
ri Sanatı, Ankara 1989; Anonim, Türkiye’de 
Vakıf Abideler ve Eski Eserler, C III, Ankara 
1983, s. 14; “F. Yenişehirlioğlu, Tuzla Hüdaven-
digar Camii”, Rölöve ve Restorasyon Dergisi, 
S 6, Ankara 1987, s. 9; Oktay Aslanapa, Osman-

Han Camii (Talas) (Özbek-Arslan, KTKVE)

Han Camii (Talas) avlu giriş kapısı (Özbek-Arslan, KTKVE)
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lı Devri Mimarisi, İstanbul 1986; A. Uluçam, 
“Arapgir Gümrükçü Osman Paşa Camii Hak-
kında”, Vakıflar Dergisi, C XX, Ankara1988, s. 
129; M. Akok, “Hacı Bektaşi Veli Mimari Man-
zumesi”, Türk Etnografya Dergisi, S 10, Anka-
ra 1968, s.39; G. Renda, Batılılaşma Dönemi 
Türk Resim Sanatı, 1700-1850, Ankara 1977; R. 
Arık, Batılılaşma Dönemi Anadolu Tasvir Sa-
natı, Ankara 1988; A.O. Uysal, “Bolvadin’de Bir 
Lâle Devri Eseri Ağılönü Çeşmesi”, 
A.Ü.D.T.C.F. Dergisi, C XXXII, s. 1-2, Ankara 
1988.

KERİM TÜRKMEN

HANÇERLİ FATMA SULTAN VE 
VAKIFLARI

Hançerli Fatma Sultan, II. Bayezid’in oğ-
lu Şehzade Mahmud’un kızıdır. Neden 
“Hançerli” ismini almış olduğu konusun-
da bir bilgi bulunmamaktadır. Onun is-
mi, Bursa’da yaptırmış olduğu vakıfların 
vakfiyelerinde “Hanzâde Fatma Sultan” 
olarak yazılıdır. “Hanzâde” ismi, hane-
dandan olan hanımlar için o dönemde 
genel olarak kullanılır. Hançerli ismi bel-
ki buradan gelmektedir. Fatma Sultan 
aynı zamanda Kayseri’de XV. yüzyıl so-
nunda bir bedesten*, etrafında dükkânlar 
ve bir mescit yaptıran Kayseri Sancak 
Beyi Mustafa Bey*’in de gelinidir. II. 
Bayezid’in hizmetkârlarından olan Mus-
tafa Bey, Kayseri’de yaptırmış olduğu bu 
hayratı vakıf hâline getirdi ve bir de 1502 
tarihli vakfiye tanzim ettirdi. Mustafa 
Bey’in bu vakıfları, Osmanlı hanedanın-
dan olan, oğlu Mehmed Bey’in hanımı-
nın adıyla, vakıf kayıtlarında, Hançerli 
Fatma Sultan Vakfı olarak geçmiştir. Yi-
ne Kayseri Şer’iye Sicilleri’nin 1675 tarih-
li ve 82.15.16.107.28 numaralı defterleri-
ne göre Kayseri Bedesteni Bursa’daki 
Mustafa Bey (Hançerli Sultan) Evkafı’na 
bağlı idi.
Mustafa Bey, Kayseri emirliğinden sonra 
Bursa (Hûdavendiğâr) Sancak Beyi oldu. 
Bursa kütüğünde II. Bayezid’in kadınları 
arasında sayılan Muhterem Hatun’un ba-
basının ismi olan Abdülhay, aynı zaman-
da Mustafa Bey’in babasının da ismidir. 
Buradan, Muhterem Hanım’ın Mustafa 
Bey’in kız kardeşi olduğu anlaşılmakta-
dır. Abdülhay, Abdullah isimleri o devir-
de gayrimüslimlere verilen isimlerden-

dir. Mustafa Bey’in oğlu Mehmed Bey de, 
babası gibi Bursa ve Balıkesir sancak 
beyliklerinde bulundu.
Hançerli Fatma Sultan’ın Bursa’da tan-
zim ettirdiği H 20 Rebîülahir 943 (M 9 
Ekim 1636) tarihli vakfiyesinde oğlu 
Mehmed Bey’in (kocası) oğlu Kasım 
Bey’den bahis vardır. 
Hançerli Fatma Sultan, Bursa’daki vakıf-
ları için dört ayrı tarihte dört vakfiye 
yazdırmıştır. Bunlardan ilk vakfiyesi Ra-
mazan ayının sonu H 939 (M 26 Nisan 
1533) tarihlidir. Bu vakfiyeye göre; 
Bursa’da Musa Baba denilen yerde on 
dört odalı ve bir dersaneli medrese ile bu 
medresenin yanında çocuklar için bir 
mektep inşa ettirmiştir. Bunlara gelir 
olarak aynı yerde iki dükkân ve bir çifte 
hamam, Bursa’da Alacamescit Mahalle-
si’nde 10 dükkân, Yalakâbad’ın Çalçe 
köyünde iki göz değirmen, Edirne’de 
Çelmik köyünde Tunca Nehri üzerinde 
yedi göz değirmen, İstanbul’da At Mey-
danı’nda (Sultan Ahmet Meydanı) ek-
mekçi ve börekçi fırınları, Vize’de Kara-
vize köyünde Samakov mevkiinde değir-
men ve iki fırın vakfetmiştir. 
Fatma Sultan’ın H 20 Rebîülahir 943 (M 
9 Ekim 1636) tarihli ikinci vakfiyesinde, 
Vize Kazası Ayayurdu köyünün gelirleri-
nin Kur’an okuyacak 12 kişiye tahsis edil-
diği bilgisine ulaşılmaktadır. Okunacak bu 
cüzlerin sevabını ise Hz. Peygamber’in, 
kocası olan Mehmet Bey’le oğulları Kasım 
Bey’in, yine oğlu Mustafa Bey’in kızı Hati-
ce Hatun’un, Fatma Hatun’un anne ve 
babasının (Şehzâde Mahmud), oğlan kar-
deşleri Orhan ve Emir Beyler ile kız karde-
şinin ve kendi ruhuna hediye etmiştir.
Fatma Sultan’ın H 944 senesi Rebîülevvel 
ayı ortası (M 22 Ağustos 1537) tarihli 
üçüncü vakfiyesinde ismi, “Sultan Baye-
zid oğlu Sultan Mahmud kızı Hanzâde 
Hâtun” olarak yazılıdır. 
Fatma Sultan’ın H 950 senesi Zilhicce 
ayının başında (M 25 Şubat 1544) tarihin-
de yazılmış dördüncü ve son vakfiyesin-
de İnegöl kazasına tabi Kurşunlu köyün-
de inşa ettirdiği camiyi, caminin kıblesin-
de bir mezraa (ekinlik) ile Karacakaya-
Mezraasını ve üç değirmeni vakfetmiştir.  
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Hançerli Fatma Sultan’ın İnegöl’ün Kur-
şunlu köyünde inşa ettirdiği camii bugün 
mevcut olup faal haldedir. Yine Fatma 
Sultan’ın Kayseri’de Çardak Mescidi ile 
Mükrimin Mahallesi’ndeki Mükrimin 
Mescidi’ni yaptırdığı ifade edilmektedir.
Hançerli Fatma Sultan’ın türbesi Eyüp’te 
Eyüp Sultan Camii’nin Bostan İskelesi’ne 
açılan dış kapısının solunda ve ihata du-
varının içinde (belki vakfiyede geçen oğlu 
Mustafa Bey’in kabri de buradadır) bu-
lunmaktadır. Mezar taşında:
   

Hüvel Hayyü’l-Bâkî
Merhume ve mağfurün-leha Hançerli  
Fatıma Sultan bint i merhum ve 
mağfurün-leh Sultan Mahmud ibni
Merhum ve mağfurün-leh Sultan 
Bayezid Han-ı Veli ibni Merhum ve 
mağfurün-leh Sultan Mehemmed Han 
Fatih-i İslâmbol merhume ve mağfurün-
leha Hançerli Fatıma Sultan

Ruhuna el-Fatiha

BostancıbaşıDefterleri’ne göre III. Se-
lim Dönemi (1789-1807) sonlarında Bos-
tan İskelesi ile Bahariye Kasrı arasındaki 
sahada Hatice, Esma ve Hançerli Fatma 
Sultan yalılarının bulunduğu kayıtlıdır. 
Harap olan bu yalılar yıktırılarak yerleri-
ne 1827’de iplik fabrikası yaptırılmıştır.

Kaynakça: Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Ki-
tabelerinden XV ve XVI. Yüzyıllarda Yaptırıldığı 
Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Der-
gisi, S XIII, 1981; Türkiye’de Vakıf Abideler ve 
Eski Eserler, C III, IV, Ankara 1983, 1986; Na-
zif Öztürk, “XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparator-
luğunda Sanayileşme ve 1827’de Kurulan İplik 
Fabrikası”, Vakıflar Dergisi, S XXI, İstanbul 
1990; Recep Akakuş, Eyüp Sultan ve Mukad-
des Emanetler, İstanbul 1973; M. Çağatay Ulu-
çay, Padişahların Kadınları ve Kızları, Ankara 
1992; Kâmil Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, Bursa 
2010, C II, s. 89-90.
 MEHMET ÇAYIRDAĞ

HAN-I CEDİD bk. YENİ HAN

HANÖNÜ CAMİİ
Develi*-Zile kasabasındadır. Duvarlarda 
kaba yonu taş, taşıyıcı ve üst örtüde ah-
şap malzeme kullanılmış olan caminin, 
kim tarafından ne zaman inşa ettirildiğini 

gösteren kitabesi yoktur. Herhangi bir 
süslemenin bulunmadığı caminin, kasa-
badaki Efendi Ağa*, Cami-i Kebir ve Ho-
calar Camii* gibi eserlerle olan benzerli-
ğinden hareketle XVIII. yüzyıl içinde ya-
pılmış olduğu söylenebilir. 
Zemini yol kotundan yüksekte kalan ca-
mi, yamuk dikdörtgen bir plana sahiptir. 
Cami harimi çapları farklı dört ahşap di-
reğe atılmış kirişlerle, mihraba dik üç sa-
hınlı olarak düzenlenmiştir. 
Caminin yola bakan kuzey cephesi, orta-
sına açılan yuvarlak kemerli düz lentolu 
kapısından methal mekânına geçilmekte-
dir. Bu cephe, yuvarlak kemerli iki pen-
cere ile boşaltılmıştır. Kuzeybatı köşede-
ki tek şerefeli minare 1957 yılında yapıl-
mıştır. Methal bölümünün kuzeydoğu 
köşesindeki merdivenden, harim bölü-
münün kuzey cephesini dolduran kadın-
lar mahfiline çıkılmaktadır. Caminin ha-
rimi, çapları farklı dört ahşap sütuna atıl-
mış kirişler üzerine oturan düz ahşap ta-
vanla örtülmüştür. Ahşap tavan günü-

Hançerli Fatma Sultan vakıflarından Bedesten
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müzde alttan kontraplaklarla kaplanmış-
tır. Sütunlardan en kuzeydeki, hem üst 
örtüyü, hem de kadınlar mahfilini taşı-
maktadır. Güney duvardan içeriye doğru 
taşırılmış olan mihrap, günümüz sera-
mikleriyle kaplanmış olduğundan oriji-
nal değildir.

HÜLYA GÜLEY TANRIVERDİ 

HARBÎ bk. ADNAN TÜRKÖZ

HARİTALAR
Eski haritacılık teknikleri MS I. yüzyılda 
İslam coğrafyasında Batlamyus olarak 
bilinen “Ptolemy” ile birlikte zirveye u-
laştı. I. Antik ve Ortaçağ coğrafyacıları 
matematik ve pratik gözlemler sonucun-
da elde ettikleri bilgilerle haritalar çizi-
yorlardı. İslami coğrafyada harita gerçek-
çi bir temele oturmuşken, Hıristiyan top-
lumunda daha çok İncil’deki bilgilerin 
oturtulması temeline dayanıyordu. En 
eski haritalardan birisi kabul edilen Cos-
mos Indicopleuptes’in haritası bu olguya 
dayanıyordu. Bu haritada Anadolu bir 
yarımada olarak gösterilmiştir. Günü-
müze ulaşmış en eski harita olarak Tabu-
la Petungeriana’yı görüyoruz. Temelde 
Ptolemy’nin haritasının referans alındığı 
bu haritada bazı bilgiler yanlış yerleştiril-

miş olmasına karşılık Antik coğrafya ve 
Ortaçağ kentlerinin yol ağları ile bağlan-
tıları doğru bir biçimde konumlandırıl-
mıştır. Bu harita üzerinde Kayseri “Ma-
zaka” olarak gösterilmiş ve kente doğu-
dan gelen ve batıya doğru devam eden 
yollar gösterilmiştir. Bu yollar belirli bir 
düzende daha çok şematik olarak veril-
miştir. Kayseri, kent olarak haritada iki 
yapı ile gösterilmiştir. Bu haritadan sonra 
batı dünyasındaki en ilginç haritalar Ma-
pa Mundi’lerdir. Bu harita türü daha çok 
İncil temelinden hareketle hazırlanmış-
tır. Anadolu’nun belirli şekillerde göste-
rildiği bu haritalarda yerleşmelerin yerle-
ri kabaca işaretlenmiştir.
Ortaçağ İslam coğrafyacıları, hem eserle-
rindeki ayrıntı hem de haritaların doğru-
luğu ile Avrupa’da takdir ve beğeni gör-
müştür. Bunlar içinde ünlü bilim adamı, 
coğrafyacı ve matematikçi Ebu Abdullah 
Muhammed el-İdrisî el-Kurtubî el-Hasan 
el-Sabti önemli yer tutar. İdrisî’nin XII. 
yüzyıl Norman Kralı için çizdiği ve “Ta-
bula Rogerina” olarak adlandırılan hari-
tası, haritacılıkta çığır açan bir çalışma-
dır. Genel bir dünya haritası olmasına 
rağmen Anadolu’nun haritası verilmiş ve 
Kayseri bu harita üzerinde gösterilmiştir.
Anadolu, IX. yüzyıldan itibaren birçok İ-
talyan tüccarının uğradığı bir kent hâline 
gelmiştir. Bu tüccarların etkisiyle Sivas ve 
Konya gibi şehirlerde İtalyanlar konso-
losluklar açmıştır. İtalyan tüccarlar daha 
çok kentler arasındaki ulaşım yollarını 
göstermek için haritalar üretmiştir. Bu 
haritalardan Mercator Gerhard’ın (1512-
1594) haritasında, kent kalesiyle birlikte 
şematik olarak isimlendirilmiştir. XVI. 
yüzyıla kadar gelen diğer haritalar daha 
çok Tabula Petungeriana’nın kopyaları 
veya ondan türetildiği için, Kayseri’nin 
yerinin yine benzer şekilde işaretlendiği-
ni görüyoruz. Bu haritaların hemen hep-
sinde Kayseri kent merkezi, Anadolu’-
nun merkezinde önemli bir yerleşim yeri 
olarak gösterilmiştir. Bazılarında kentin 
kalesi, bazılarında ise kentin Hıristiyanlık 
yapısı simge olarak kullanılmıştır. Robert 
de Vaugondy, P. Santini’nin (Asia Minor 
in suas partes ac provincias divisa) hari-

Hanönü Camii (Zile) planı 
(çizim: H. G. Tanrıverdi) 

Hanönü Camii (Zile) (H. G. Tanrıverdi) 
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tasında “Mazaka-Caeseria” olarak göste-
rilen kentin çevresindeki dağlar ve ovalar 
işaretlenmiş, aynı zamanda kente ulaşan 
yollar da gösterilmiştir. Benzer bir diğer 
harita ise Cantelli Giacomo’nun (1643-
1695) (Tabula nova geographica Natoliae 
et Asiae Minoris). Bu haritada Kayseri, 
bir piskoposluk merkezi olarak işaretlen-
miştir. Kentin yönettiği bölge sınırı kır-

mızı ile gösterilmiş ve “Cilicia” olarak 
adlandırılmıştır. Nasuh bin Karagöz bin 
Abdullah el-Bosnavî olarak bilinen  
Matarakçı Nasuh, XVI. yüzyılda kente 
gelmiş ve kentin harita şeklinde bir min-
yatürünü çizmiştir. Kayseri’yi sur içinde 
bir yerleşme olarak tasvir eden Matrakçı, 
Erciyes Dağı ve arkasındaki Develi’ye 
ayrıca yer ayırmıştır. Kentin çarşısını ve 

Kayseri’nin Mazaka olarak göründüğü en eski harita Tabula Petungeriana (O. Eravşar Arşivi) 

İdrisi’nin Norman Kralı için çizdiği ve üzerinde Kayseri’nin de gösterildiği Tabula Rogerina olarak adlandırılan haritası 
(O. Eravşar Arşivi) 
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merkezdeki Cami-i Kebir*’i ayrıntılı ola-
rak göstermiştir. Surlar üzerinde yer alan 
Yoğunburç* ise belirgin bir şekilde işaret-
lenmiştir.
XVII. yüzyılda Avrupa’da Aydınlanma 

Çağı’nın da etkisiyle coğrafya eserlerinde 
artış görülür. Buna bağlı olarak coğrafya 
kitaplarında Anadolu ile ilgili çok sayıda 
harita da çizilir. Bu haritalar genel olarak 
Ptolemy’nin Anadolu haritası referans a-
lınarak çizilmiştir.
XVIII-XIX. yüzyıllarda Kayseri’ye çok sa-
yıda seyyah gelir. Bu seyyahlar kent ve 
çevresinin haritalarını ve kente ulaşan yol-
ları göstermiştir. Bu haritalar içinde Paul 
Lucas, W. önemlidir. XIX. yüzyılda Os-
manlı İmparatorluğu topraklarında hari-
tacılıktaki gelişmeler de göz önüne alına-
rak ilk ölçekli haritalar yapılmıştır. Sultan 
Abdülhamid bu amaçla Heinrcih Kiepert’i 
Anadolu’ya getirtmiştir. Baba Kiepert’in 
haritacılık görevini daha sonra oğlu Ric-
hard Kiepert devam ettirmiş ve impara-
torluğun en ayrıntılı ölçekli haritalarını 
çizmiştir. Kiepert’in haritalarında Kayseri 
çevresindeki dağlar, ırmaklar ve coğrafya-
nın doğru olarak tasviri yapılmıştır.
Kent için belki de en önemli harita, 1882 
yılında çizilmiş olan yaklaşık 1/5000 öl-
çekli haritadır. İpek üzerine çizilmiş olan 
harita, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İ-
mar Dairesi Arşivi’nde bulunur. Harita-
nın uzun yıllar kötü bir ortamda saklan-
ması sebebiyle üzerinde bozulmalar o-
luşmuş, renk ve doku kaybı sonucu bazı 
bölümleri anlaşılabilirliğini kaybetmiştir. 
İki paftadan oluşan haritanın, üst pafta-
sında haritaya ilişkin bilgiler ve lejant yer 
almaktadır. Lejanttaki bilgiler Fransızca 
olarak verilmiştir. Paftanın sol tarafında 
“Empire Ottomane”, “Ministere Des Tra-
vaux Publics, Projet De Rectification Des 
Rues de Caesareia” yazıları yer almakta-
dır. Bu ifadelerden haritanın, Osmanlı 
İmparatorluğu Nafia Nezareti tarafından 
yaptırıldığı ve “Kayseri Yollarının Düzel-
tilmesi” projesi olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu yazıların aşağısında haritanın ölçeğini 
gösteren bir eşel, devamında ise Kayseri’-
nin o zamanlar sancak olarak bağlı oldu-
ğu Ankara Vilayetinin adı yer almaktadır. 
(Vilayet Angora). Bu bölümden sonra 
mühendisin adı ve unvanı, altında ise 
haritanın çizim tarihi olan Ocak 1882 
hem miladi hem de hicri olarak verilmiş-
tir. Haritanın ortasında, harita üzerindeki 

Matrakçı Nasuh’da Kayseri, kale ve üstte Develikarahisar

Jean S. Euthychides’in 1882 yılında çizdiği Kayseri haritasının kapağı 
(O. Eravşar Arşivi)
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şekillerin ne olduğunu gösteren küçük 
bir lejant daha bulunur. Şehrin tarihi ba-
kımdan önemli lejant ise haritanın sağ 
köşesinde bulunur. Bu bölümün başlığı, 
“Abidelerin, Caddelerin ve Şehirdeki 
Belli Başlı Bölgelerin İsimlerinin Lejantı” 
şeklindedir. Kayseri’nin bu en eski hari-
tasını yapan Jean S. Euthychides’in kim-
liği hakkında maalesef fazla bilgi buluna-
mamıştır. 
Kentin bir diğer eski haritasını ise A. 
Gabriel* çizmiştir. Gabriel’in haritası, 
kent dokusu ve yapıların yerlerinin göste-
rilmesi bakımından önemlidir. Gabriel 
ayrıca bu haritayı biraz daha alt ölçekte 
ayrıntılandırarak, Kayseri Kalesi’nin* 
planını da çizmiştir. Kitabında bu harita-
nın çiziminde başka bir haritadan yarar-
landığını belirtir ancak isim vermemiştir. 
Cumhuriyet Dönemi’nde Kayseri’nin 
modern anlamda haritaları 1950’li yıllar-
da hazırlanmıştır. Bu haritalarda, ülke 
koordinat sistemli olarak ilk çalışmalar 
yapılmıştır. Sonrasında 1970’lere gelindi-
ğinde ise fotogrametrik tabanlı 1/1000 
ölçekli haritalar elde edilmiştir. Bu hari-
talar günümüzde hâlen kullanılmaktadır.

Kaynakça: Tibbetts, Arab Navigation in the 
Indian Ocean before the coming of the Portu-
guese, London 1971, 4; A. Teixeira da Mota, 
Methodes de navigation et cartographie nau-
tique dans l’Octan Indien avant le XV/e siec-
le, Centro de Estudos Histricos Ultramarinos, in 

Studia, XI (Ocak 1963), s. 72-75; Sevim Tekeli, 
Piri Rais, in Dictionary of Scientific Biog-
raphy, New York 1974; G. Kish, The suppres-
sed Turkish map of 1560, Ann Arbor, 1957; 
Abdülhak Adnan Adıvar, La science chez les 
Turcs ottomans, Paris 1939; O. Eravşar, Orta-
çağda Kayseri Kent Dokusunun Gelişimi, 

Cantelli Giacomo’nun Kayseri’nin bir piskoposluk merkezi olarak işaretlediği Tabula nova geo-
graphica Natoliae et Asiae Minoris adlı haritası  (O. Eravşar Arşivi)

Cantelli Giacomo’nun Kayseri’nin bir piskoposluk merkezi olarak işaretlediği 
Tabula nova geographica Natoliae et Asiae Minoris adlı haritası  
(O. Eravşar Arşivi)
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1916 tarihli müstakil Kayseri Sancağı haritası (R. Aydın Arşivi)
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Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
(Basılmamış Doktora tezi), Konya 1998; O. E-
ravşar, “Kayseri’nin Eski Bir Haritası”, Sanatsal 
Mozaik Dergisi, ISSN 1302-6100 s. 48-54;   
Eravşar, SKayseri, s. 340-341; O. Eravşar, “Kay-
seri’nin Eski Bir Haritası”, Sanatsal Mozaik 
Dergisi, ISSN 1302-6100; Richard J.A. Talbert, 
Richard W. Unger, Cartography in Antiquity 
and the Middle Ages: Fresh Perspectives, 
New Methods, Brill, 2008; Ptolemy, 2. Yüzyıl, 
Tabula Asiae I, Geographia vniversalis, vetvs et 

nova, complectens Clavdii Ptolemaei ... libros 
VIII ... / succedunt tabulae Ptolemaicae, opera 
Sebastiani Munsteri ... Basileae : per Henrichvm 
Petrvm, 1545. (Metinde  Kullanılan haritalar 
Walker Koleksiyonu’ndan alınmıştır.) 

OSMAN ERAVŞAR

HARMAN CAMİİ 
Talas*’ta aynı adla anılan mahallede bu-
lunan Harman Camii, avlu, revak ve ha-
remden ibarettir. Avluya, doğu ve kuzey 
cephelerindeki kapılardan girilmektedir.
H 1277 (M 1860) senesinde onarılan ca-
minin ilk inşa tarihi hakkında kesin bilgi-
miz olmamakla birlikte, Sadrazam Bay-
ram Paşa’nın H 1047 (M 1637) tarihli 
vakfiyesi, Talas’taki bir mescitten bahset-
mektedir. Talas’ta Osmanlı Döneminde 
yapılan Ali Saib Paşa Camii* ile Han ca-
milerinin* kesin yapılış tarihini gösteren 
kitabeleri, günümüze sağlam olarak gele-
bilmiştir. Bu yüzden adı geçen vakfiyede-
ki mescidin büyük bir ihtimalle Harman 
Camii olması gerekir. Çünkü Harman 
Camii’nin üzerinde yer alan H 1277 (M 
1860) tarihli tamir kitabesi de, bu cami-
nin diğer camilerden daha önce inşa e-A. Gabriel tarafından çizilmiş Kayseri haritası

1927 yılında yapılmış Kayseri haritası (M. Çayırdağ Arşivi)



[1078]	118	/	HAR		 KAYSER‹	ANS‹KLOPED‹S‹

dildiğini göstermektedir. 
Kuzey-güney istikametinde dikdörtgen 
bir plan şeması arz eden cami tamamen 
kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. 
Caminin orijinalinde üç kubbe ile örtülü 
olan son cemaat mahallî bilinmeyen bir 
nedenle yıkılmış, yakın bir tarihte Vakıf-
lar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 
restorasyon çalışmasında esasa bağlı ka-
lınmaksızın değiştirilerek üzeri düz bir 
beton ile örtülmüştür. Son cemaat 
mahallî, kuzey yönünde iki sütunun yan 
yana getirilerek tek başlıkla birleştirilmiş 
iki çift sütun ile yanlarda duvara birleşti-
rilmiş yarım silindirik sütunlar tarafından 
taşınmaktadır. Gerek duvarlara gömülü 
yarım silindirik sütunlar gerekse de orta-
da yer alan çift sütunların başlıkları ko-
rint üslubunda biçimlendirilmiştir. Sü-
tunlar birbirlerine kemerlerle bağlanmış-
tır. Son cemaat mahallî yanlarda duvar-
larla sınırlandırılmış olup, doğu duvarına 
pencere, batı duvarına ise minareye çıkı-
lan kapı açılmıştır. Kuzeydoğu cephede 
son cemaat mahallîne bitişik olan minare 
muhdestir (sonradan yapılmış).
Caminin doğu, batı, kuzey ve güney cep-
helerinde toplam 18 adet pencere açıklığı 
bulunmaktadır. Kuzey cephe hariç bütün 
cephelerde üst pencereler yer alır. Dışarı-
da düz lentolu olan üst pencereler, içeride 
yuvarlak kemerli ve aşağıya doğru şevli 
olarak şekillendirilmiştir. Alt pencereler 
dışarıda düz lentolu, içeride yuvarlak ke-

merlidir. Harimin kuzeybatısında yer alan 
pencerelerin önü, yakın bir tarihte yapılan 
ek binadan dolayı kapatılmıştır.
Camiin dış duvarlarının üst kısımları sa-
çak seviyesinde dışarı doğru taşıntı yapan 
üç sıra silmeyle çevrilmiştir. Camiin çatı-
sının kuzeyi üçgen bir alınlıkla şekillendi-
rilmiştir.
Cami, kuzey duvarına açılan yuvarlak 
kemerli ve üç sıra silmeyle çerçeve içeri-
sine alınmış kapının üzerinde yer alan 
55x85 cm ölçüsündeki kitabesine göre H 
1277 (M 1860) tarihinde Sultan Abdül-
mecit Döneminde onarılmıştır. Kapı a-
çıklığını, yanlarda çerçeveleyen silmeler, 
üst kısımda içeri doğru iki kademe yapa-
rak girmekte ve üzeri sivri kemerle ta-
mamlanmaktadır. Bu sivri kemerin he-
men altında bir güneş motifi ve Sultan 
Abdülmecid’in tuğrası yer alır. Mor ze-
min üzerine altın sarısı ile beş satırlık iki-
şer mısradan oluşan kitabe, italik yazı ile 
yazılmıştır.

Okunuşu:

Sağda: La ilâhe illallah eI-Meliku’l-
Hakku’l-mubin

Ortada: Sultan Mecid’in tuğrası
Solda: Muhammed Resûlu’llah 

Sâdıku’1-emîn
Pâdişâh-i rûh-ı âlem Hazret-i Sultan 

Mecîd
Nâ’ib-i fahr-ı cihan zıll-ı cenâb-ı zü’l-

minen
Sâyesinde sâkinân-ı Kayseri bu şâh-ı 

‘âlî
Câmi’in ta’mîre himmet eylediler 

kîseden
Şöyle tezyîn oldu kim döndü behişte her 

yerin
Reşk ederdi görse tâkın tâvûs-ı bâg-ı 

‘Aden
Ey cemâ’at vâcib oldu sizlere itmek 

du’â
Bâhusûs böyle mu’allâ ma’bed-i hûb 

var iken
Ben de Zihnî hâme-i cevherle yazdım 

târîhin
Et edâ beş vaktini bu câmi’-i vâlâda 

sen. 1277

Harman Camii planı 
(çizim: Kerim Türkmen)

Harman Camii (Özbek-Arslan, KTKVE)
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Anlamı:

Alemlerin ruhu Padişah Sultan Mecid /
Allah’ın gölgesi peygamberin vekili sa-
yesinde Kayseri sakinleri bu yüce/ Cami-
in tamirine keselerinden katkıda bulun-
dular
Öyle güzel süslendi ki, döndü cennet 
bahçesine her yeri / Takını (kemerini) 
görseydi cennet bağının tavusu onu kıs-
kanırdı.
Ey cemâat vacip oldu sizlere dua etmek / 
Özellikle böyle sevgi dolu mabet var iken
Ben de zihni hame-i cevherle (yani nok-
talı harflerle) yazdım tarihini / Sen de 
beş vaktini bu ulu camide edâ et.
1277 (M 1860)

Caminin harimine yuvarlak kemerli kapı 
açıklığından geçilerek girilmektedir. Ha-
rimin içerisi, korint başlıklı dört sütuna 
atılmış sivri kemerlerle üç sahna ayrıl-
mıştır. Dört sütunun oluşturduğu kare 
mekânın üzeri kubbeyle örtülmüştür. 
Kubbeye geçiş, köşelerde pandantiflerle 
sağlanmıştır. Pandantiflerin ortasındaki 
madalyonların içerisine dört halifenin i-
simleri yazılarak etrafı çiçek motifleri ile 
tezyin edilmiştir. Oldukça yüksek tutulan 
dairevi kubbe kasnağına alçı şebekeli ve 
renkli camlarla süslü sekiz adet pencere 
açılmıştır. Kubbe kasnağının eteği, boy-
dan boya dolaşan iki yazı kuşağı ile tezyin 
edilmiştir. Üstteki kuşakta mavi zemin 
üzerine beyaz renkte Ayet-el Kürsi, alt 
kuşakta ise beyaz zemin üzerinde siyah 
yazıyla Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 24 
peygamberin adı yazılıdır. Kanımızca bu 
isimlerin yazılış sebebi, camiin tamirine 
geniş bir halk kitlesinin katılmış olmasın-
dan kaynaklanabilir. Kubbenin etekleri 
ise üçgen dilimlerden oluşan plastik süs 
kuşağı ile dekore edilmiştir.
Kubbenin oturduğu korint başlıklı dört 
sütunun kemerlerinden başka, yine sivri 
kemer hüviyetinde sekiz adet daha kemer 
atılmıştır. Bu kemerler harimin bütün 
cephelerinde duvarın yüzeyinde 18-20 
cm çıkıntı yapan plastırlara oturmaktadır. 
Bu plastırlar dışarıda kuzey cephe hariç, 
bütün cephelerde mevcuttur. Harimin üst 
örtüsü bu kemer atılımına göre biçimlen-

miş olup mihrap önü ve giriş kapısı önün-
deki mekânlar manastır tonozla örtül-
müştür. Harimin kuzeydoğu, kuzeybatı, 
güneydoğu ve güneybatıdaki mekânları-
nın üzeri sivri; kubbenin doğusundaki ve 
batısındaki mekânların üzeri ise beşik to-
nozla örtülüdür. Mihrap önünde bulunan 
manastır tonozun göbeği bu dönem üslu-
bunu yansıtan kıvrık dal ve çiçek motifle-
riyle bezenmiştir. Mihrap nişi üzerindeki 
pencere kemerinin kenarında ve alınlığın-
da da aynı bezeme görülür.
Caminin ahşap minberi, mihrabı ve vaiz 
kürsüsü yakın bir tarihte yapılan onarım 
sırasında yenilenmiştir. Kadınlar mahfili 
de yakın bir tarihte yapılmıştır.

Harman Camii kitabe (Özbek-Arslan, KTKVE)

Harman Camii içi (Özbek-Arslan, KTKVE)
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Giriş holünün sağında ve solundaki seki-
ler, zeminden 30 cm yüksek tutulmuştur.
Harman Camii, baldaken tarzında yerleş-
tirilmiş kubbesi ve mekân biçimlenişiyle, 
Talas Ali Saib Paşa Camii (1886), Pınar-
başı Aziziye Camii* (1903), Adıyaman 
Ulu Camii (1863) ve Bursa Kayan 
Camii’ne (1873) benzer. Bu plan tipine, 
Anadolu öncesi ilk örneği olarak, XI. 
yüzyılda Karahanlılar zamanında yapılan 
Kışlak Hazara Camii’ni de zikredebiliriz.

Kaynakça: Kerim Türkmen, “Talas’ta Türk 
Devri Yapıları”, Vakıflar Dergisi, Ankara 1997, 
S XXVI, s. 153-192; Kerim Türkmen, “Kayseri’-
nin Şirin İlçesi Talas”, Sanatsal Mozaik, İstan-
bul 2000, s. 24-41; R. Arık, “Yozgat Çapanoğlu 
Camii”, Önasya, 7/74, Ekim 1971; M. Duru, 
“Yozgat Çapanoğlu Camii ve Vakfiyeleri”, Va-
kıflar Dergisi, C XI-XII, Ankara 1981, s. 71; H. 
Acun, “Yozgat ve Yöresi Türk Devri Yapıları”, 
Vakıflar Dergisi,C XIII, Ankara 1981, s. 411, M. 
Sözen, Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar 
Sinan, İstanbul 1976, s. 299; R. Arık, Batılılaş-
ma Dönemi Anadolu Tasvir Sanatı, Ankara 
1988, s. 27; D. Kuban, Türk Barok Mimarisi 
Hakkında Deneme, İstanbul 1954, s. 134; D. E-

semenli, “Baldaken Tarzındaki Camilerin Geç 
Osmanlı Devrindeki Görünümleri Üzerine”, 
Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, S. 8, İstan-
bul 1990, s.55; H. Karapaça, “Kayseri Mevlevi-
hanesi Vakfı”, Erciyes Dergisi, S 68, Kayseri 
1983, s. 34; Anonim, Türkiye’de Vakıf Abideler 
ve Eski Eserler, C I, Ankara 1983, s. 72; Ano-
nim, Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eser-
ler, C III, Ankara 1988, s. 112; O. Aslanapa, Türk 
Sanatı, İstanbul l984, s. 20.

KERİM TÜRKMEN

HARMAN CAMİİ ÇEŞMESİ
Çeşme, Talas* ilçesinin Harman Mahal-
lesi’nde bulunan ve aynı adı taşıyan ca-
minin avlusunun doğu kısmında bulun-
maktadır. Çeşmenin üzerinde bulunan 
kitabede inşa tarihi belirtilmemiştir. Çeş-
menin kitabesinde, ayna taşında, sütun 
başlıklarında ve yalağında mermer, diğer 
kısımlarında ise kesme taş malzeme kul-
lanılmıştır.
Tek kemerli ve üçgen alınlıklı olarak inşa 
edilen eser 4,50 m yüksekliğinde 3,26 m 
genişliğinde ve 1,55 m derinliğinde dik-
dörtgen prizmatik bir görünüşe sahiptir. 
Çeşmenin 0,50 m derinliğindeki nişinin 
üzerini örten yuvarlak kemeri, yanlarda 
duvara gömülü sekizgen formlu sütunla-
rın üzerindeki başlıklara oturmaktadır. 
Bu yuvarlak kemerin alt ve üst kısımları 
profillerle zenginleştirilmiştir. Kemerin 
kilit taşı, dışarı doğru çıkıntı yapmakta-
dır. Sütun başlıkları üzerine demirden 
gergi çubuğu atılmıştır.
Çeşmenin iki lüleli ayna taşı tam ortadan 
dört adet silmeyle ikiye bölünmüş olup, 
bölünen kısımların etrafı bitkisel yaprak 
motifleriyle süslenmiştir. Ayna taşının 
hemen üzerinde bulunan kahverengi ta-
şın yüzeyi de çok zengin akant yaprakları 
ile tezyin edilmiştir. Ayna taşının hemen 
altında yer alan dekoratif yalak ise, iki a-
det taş üzerine yerleştirilmiştir. Yekpare 
taştan yapılan yalağın üzeri silme kuşak-
larıyla hareketlendirilmiştir.
Çeşme nişinin üst kısmında yer alan kita-
bede “hüve’l- hallâku’l- bâkî, sene” ve 
“Maşaallah” ibareleri yazılıdır. Fakat, se-
ne ibaresi yazılı olmasına rağmen çeşme-
nin inşa edildiği tarih yazılmamıştır. Ki-
tabenin sağ ve soluna simetrik olarak bi-
rer adet gülbezek yerleştirilmiştir. Bu 

Harman Camii Çeşmesi planı 
(çizim: M. Denktaş)

Harman Camii Çeşmesi (Özbek-Arslan, KTKVE)
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gülbezekler üzerleri açılmış çiçek motif-
leriyle tezyin edilmiştir.
Çeşmenin saçak kısmı da profilli silme-
lerle nihayetlendirilerek üzerine üçgen 
alınlık yerleştirilmiştir. Bu üçgen alınlığın 
üst kısmı da kalın bir silme kuşağı ile sı-
nırlandırılmış olup, alınlığın yan kısımla-
rına da birer adet korkuluk taşı konul-
muştur.
Çeşmede süsleme olarak; kemer ve saçak 
kısmındaki profilli silmeler, ayna taşı ü-
zerindeki dekoratif silme kuşaklarıyla bu 
kuşakların çevresindeki bitkisel yaprak 
motifleri, çeşme nişi içerisindeki kahve-
rengi taşta bulunan akant yaprakları, ay-
na taşı üzerinde bulunan kahverengi ta-
şın üzerindeki akant yaprakları, su yalağı 
üzerindeki silmeler ile kitabenin sağ ve 
soluna simetrik olarak yerleştirilen ve ü-
zerleri açılmış çiçek motifleriyle bezen-
miş gülbezeklerden bahsedilebilir.
Çeşme nişi içerisinde bulunan kitabenin 
tarihsiz olması, eserin kesin inşa tarihini 
bilmemizi engellemektedir. Ancak, 
Talas’taki üçgen alınlıklı çeşmelerden 
Meydan Çeşmesi* 1887, Salih Ağa Çeş-
mesi ise 1926 yılında inşa edilmiştir. 
Harman Camii Çeşmesi üzerinde bulu-
nan akantyapraklı motiflerle büyük ben-
zerlik gösteren Lise Çeşmesi de*, 1919-21 
tarihinde yapılmıştır. Yukarıda verilen 
örneklerle büyük benzerlik gösteren 
Harman Camii Çeşmesi, muhtemelen 
XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın baş-
larında inşa edilmiş olmalıdır.

Kaynakça: Kerim Türkmen, “Talas’ta Türk 
Devri Yapıları”, Vakıflar Dergisi, S 26, Ankara 
1996, s. 181; Denktaş,  Su Yapıları, s. 128.

MUSTAFA DENKTAŞ

HARMAN HANI  
Talas* ilçesinde, Harman Camii’nin* do-
ğu tarafında, caddenin solunda yer al-
maktadır. Küçük bir handır. Kimin tara-
fından hangi tarihte yaptırıldığı bilinme-
yen bu han, günümüzde kahve olarak 
kullanılmaktadır. Dışarıdan bakıldığı za-
man han olduğu belli olmayan bu yapı-
nın, doğu yönde yer alan arka bölümü 
depo olarak kullanılmaktadır.

KERİM TÜRKMEN

HARPUTLU, ALİ 
Milletvekili, hekim (Kayseri, 1916 – İstan-
bul, 20 Şubat 1969). İstanbul Üniversite-
si Tıp Fakültesinden mezun olduktan 
sonra İç Hastalıkları Mütehassısı oldu. 
Daha sonra sırayla; Bilecik Olağanüstü 
Sıtma Mücadele Tabibi, Beyoğlu Beledi-
ye Hastanesi Dâhiliye Mütehassısı, Sü-
merbank Defterdar Fabrikası Daire Mü-
tehassısı, İşçi Sigortaları Eyüp Dispanseri 
ve Sultanahmet İşçi Sigortaları Hastanesi 
Baştabibi, Türk Hekimler Birliği Merkez 
Konsey ve Yüksek Haysiyet Divânı Üye-
si, Hekim Hakları Koruma Derneği Baş-
kanı ve İstanbul Belediye Encümen Azası 
görevlerinde bulundu. Demokrat 
Parti’den XI. Dönem (1957-1960) İstan-
bul Milletvekili seçildi. Evli ve iki çocuk 
babasıydı.

Kaynakça: TBMM Albümü, C II, s. 722.
YAYIN KURULU

HARSANOS  KALESİ
Felahiye* ilçesinde bulunan tarihî kale 
kalıntısıdır. Bu ilçenin Silahtar (halk ağ-
zında Ziliftar) köyü hudutlarında, Kızılır-
mak kenarında sarp bir mevkide bulunan 
kale, ırmağın derinleştirdiği vadinin ke-
narında, çevresine göre birden 100 m 
kadar yükselen, yaklaşık 300 m çapında 
dairevi bir kaya platformunun üzerinde 
idi. Bu blok üzerinde bugün, kale yapısın-
dan hemen hemen hiçbir şey kalmamış-

Harman Hanı planı 
(çizim: K. Türkmen)

Harman Hanı (K. Türkmen)

Ali Harputlu 
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tır. Köylülerin “Harsınıs Kalesi” dedikle-
ri bu platforma tırmanmak imkânsız gibi 
gözükmektedir. Kale olarak kullanılırken 
muhakkak ki bir gizli geçidi ve ırmağa, 
suya inen yine gizli bir kanalı bulunmak-
ta idi. Bu kalenin, hemen 500 m kadar 
yakınında, kalıntıları aşağıda ırmak sevi-
yesinde bulunan ve girişi ırmakla yüksek 
kaya bloku ortasında mağara şeklinde 
olan Zırha* (vakıf kayıtlarında Sariha) 
Kalesi ile herhalde bir irtibatı bulunuyor-
du ve muhtemelen bu kaleye, uçurumda 
bulunan o kalenin mağara girişinden ge-
çiliyordu.
Kalenin adına ilk defa Kültepe*’de MÖ 
1900 yıllarındaki Asur Ticaret Kolonile-
ri* Dönemi’ne ait çivi yazılı iki tablette 
rastlanmaktadır. Kalenin adı burada, 
Kültepe’nin kuzeyinde ve çok uzakta ol-
mayan “Harsamna” olarak geçmektedir. 
Roma ve Bizans dönemlerinde “Harşa-
na” ismiyle anılan kalenin, X. yüzyılda 
İslam-Bizans mücadelelerinde de ismi 
geçmektedir. Suriye hükümdarı Hamda-
niler’den Seyfüddevle, 950 yılında Bi-
zans üzerine yaptığı seferde Zamantı 
(Melik Gazi) Kalesi’nden Harşana (char-
sianan) Kalesi’ne geldi. Bu kaleyi birçok 
araştırmacı Yozgat’taki Aladağ ve Yıldız 
Dağı arasındaki Müşalim Kalesi zannet-
mişlerdir. Kalenin adı daha açık ve sarih 
olarak, 1213 tarihli, Selçuklu emirlerin-
den (Sipahsalar) Yavaş Aslan bin Simbat 
tarafından yaptırılan, Sivas’ta Kızılırmak 
üzerindeki Kesik Köprü’ye ait vakfiyede 
geçmektedir. Vakfiyede, vakıf arazisi 
içinde olan Kayseri’de Harşana (Harşe-
ne) Kalesi’nin Sariha (Zırha, Çukur) yakı-

nında olduğu kaydedilmiştir. Bu kayıttan 
meşhur Zırha (Çukur) Kalesi’nin asıl is-
minin Sariha olduğu da ortaya çıkmakta-
dır.
Kalenin, Orta Anadolu’da XIV. yüzyıl 
ortalarında kurulan Eretna* Devleti’nin 
son zamanlarında ve Kadı Burhaneddin’-
in* saltanatı yıllarında da önem kazanmış 
olduğu görülmektedir. Kadı Burhaned-
din Dönemi’nde (1381-1398) Kayseri va-
lisi olup, sık sık bu sultana karşı isyan 
eden Emir Ömer Bey (Vakfı*) oğlu Cü-
neyd Bey*, Kızılırmak üzerindeki bir ma-
ğarayı müstahkem bir kale (Harsana Ka-
lesi) hâline getirip bu bölgede yağma ve 
tahriplere başlamıştır (1382). Devrin kay-
nağı Bezm ü Rezm*’deki ifadelerden, 
Cüneyd Bey’in Zırha ve Harsana Kalele-
rini yeni baştan tahkim ettiği anlaşılmak-
tadır. Cüneyd Bey, Kayseri’de her isya-
nında üzerine gelen Kadı Burhaneddin’-
in karşısında, yine zaptı imkânsız olan 
Harsana (devrin kaynağında Harsenos) 
Kalesi’ne kaçıp sığınıyordu. Onun her-
halde geçişini sağlayan Kermelik ve İma-
ret köyleri yakınındaki Kesik Köprü is-
miyle anılan ‘yıkık köprü’nün, bugün 
Yemliha Barajı*’nın su toplama bölgesi 
altında kalan kalıntıları çok az görülebil-
mektedir. Kadı Burhaneddin daha sultan 
olmadan Eretna Devleti’nin son hüküm-
darı küçük yaştaki II. Mehmed’in naibi 
Kılıç Arslan’dan “doğup büyüdüğü yer 
olan vatanı Kayseri’deki Harsenos 
Kalesi’nin (herhalde Cüneyd’den) zapte-
dilip kendisine teslim edilmesini ve kim-
senin müdahalesi olmadan orayı dilediği 
gibi idare etmeyi talep etmiştir. Ancak 
Kılıç Arslan, Kadı Burhaneddin’e kaleyi 
kendisine teslim edeceğine iki defa söz 
verdiği halde bu sözünü yerine getirme-
diği gibi, kale sahibine (Cüneyd Bey) de 
‘ben orayı teslim et dediğimde sakın tes-
lim etme’ diye gizlice tenbihatta bulun-
muştur.” Kılıç Arslan’ın bu davranışının 
sebebi, saltanat mücadelesinde bulundu-
ğu Kadı Burhaneddin’in böyle bir müs-
tahkem mevkinin eline geçmesini iste-
memesi olduğu anlaşılmaktadır.
Harsanos Kalesi’nin Osmanlılar Döne-
mi’nde bir köye ismini verdiği görülmek-Harsanos Kalesi planı (çizim: M. Denktaş)
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tedir. 1484 tarihli tahrir defterinde “Hor-
sanos Kalesi Köyü” olarak geçen ve ti-
mar olduğu belirtilen köyde o tarihte ya-
şayanların listesi verilmiştir. Kalenin da-
ha sonra değerini kaybettiği ve tahrip edi-
lerek bugünkü kayalık hâline geldiği tah-
min edilebilir.

Kaynakça: Nezahat Baydur, Kültepe (Kaneş) 
ve Kayseri Tarihi Üzerine Araştırmalar, İstan-
bul 1970; E. Honigman, Bizans Devleti’nin 
Doğu Sınırı, (çev. F. Işıltan), İstanbul 1970; Fa-
ruk Sümer, Yabanlu Pazarı, İstanbul 1985; Re-
fet Yinanç, “Sivas Abideleri ve Vakıfları (2)”, Va-
kıflar Dergisi, S XXIII, 1994; Aziz B. Erdeşir-i 
Esterâbâdî, Bezm ü Rezm, (çev. Mürsel Öztürk), 
Ankara 1990; Yaşar Yücel, Kadı Burhaneddin 
Ahmed ve Devleti, Ankara 1970; Mehmed İnba-
şı, 1484 (H 888) Tarihli Kayseri Tapu-Tahrir 
Defteri, Kayseri 2009.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

HAS ÇELİK VE HALAT SAN. TİC. A.Ş.
1989 yılında telefon kablosu askı teli ima-
latı amacıyla kuruldu. Kısa sürede ürün 
yelpazesini  genişleterek Çelik Halat, En-
düstriyel Yaylık Tel, yatakçı yayı ve kar-
gas imalatına, 1994 yılında da AAC ve 
ACSR Aluminyum  iletken ve 0,6-1 kV 
aluminyum kablo imalatına da başladı.  
2004 yılında Metal Matris San. ve Tic. 
A.Ş. olarak ikinci firma Kayseri Organize 
Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçti.  Metal 
Matris yatakçı yayı, kargas, torbalı yay i-
malatı konusunda yoğunlaştı. 2005 yılın-
da ise üçüncü firma Coreal Aluminyum 
Kablo San. ve Tic. A.Ş. olarak Kayseri 
Serbest Bölgesi’nde faaliyete geçti. Has 
Çelik, kapasite artırımı yönünde yatırım-
larını devam ettirmekte olup, 2007 yılın-
da İstanbul’da bulunan ve aynı sektörde 
faaliyet gösteren Cihan Metal’in alumin-
yum imalatı makine parkını satın aldı. 
Makinalarını, Kayseri Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yeni kurduğu tesise transfer 
etti. Yeni tesis 2008 yılı mart ayında tam 
olarak devreye girdi. Firma , bir taraftan 
mevcut ürün portföyünde kalitesini artı-
rarak, daha teknolojik ürünlerin imalatı-
na yoğunlaşarak gelişmesini sürdürür-
ken, diğer taraftan da kapasite artırımı ile 
büyümeyi devam ettirmektedir. Ülkemiz 
sanayisinde ilk 500 firma arasındadır.   

SERDAR OZKAYA

HAS, KADİR
İş adamı (Kayseri, 10 Eylül 1921 – İstan-
bul, 22 Mart 2007). Babası önceleri “Ha-
cıağazadeler”, sonra da “Hasağalar” ola-
rak anılan aileden Nuri Has*, annesi de 
yine aynı aileden Bakkal Mustafa Ağa’nın 
oğlu halıcı Hacı Ali Ağa’nın kızı Zekiye 
Has’tır (1891–1969). Babası önceleri 
Kayseri’de halı ticaretiyle uğraşırken, 
1926 yılında Adana’ya taşındı.  Beş yaşın-
da iken 1926 yılında ailesiyle birlikte 
Adana’ya gelen Kadir Has, babasının 
Kayserili ve Adanalı, tüccar ve sanayici-
lerden oluşan çevresi içinde büyümeye 
başladı. 1933 yılında Adana Gazi İlkoku-
lu’ndan mezun oldu. Kendisi okuma yaz-
ma bilmediği için çocuklarının okuması-
nı çok isteyen Nuri Has’ın teşvikiyle Ada-
na Ticaret Lisesi’nde orta öğrenime baş-
ladı. Daha sonra da İstanbul Bebek’teki 
Boğaziçi Lisesi’ne devam etti. Son sınıfta 
iken eğitime birkaç yıl ara verdikten son-
ra 1942 yılında Kayseri Lisesi’nden me-
zun oldu. Aynı yıl  Rezan (Germirli) Ha-
nım ile evlendi.
Askerlikten döndükten sonra, 1950 yılın-
da Adana’da kendi işini kurarak beyaz 
eşya, oto yedek parçaları, oto acenteliği 
yapmaya başladı ve böylece otomotiv 
sektörüne girdi. 1960 yılında da işini ve 
evini İstanbul’a nakletti. 1964 yılında Co-
ca Cola Fabrikası’nı, 1966 yılında da 
Mercedes Fabrikası’nı kurdu. 1968 yılın-
da Mercedes otobüslerinin üretimine 
başladı. 1986 yılında Aksaray’da Merce-

Harsanos Kalesi

Kadir Has
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des Kamyon Fabrikası’nı kurdu. Bursa’da 
Peugeot marka minibüs üreten ‘Karsan’ 
Fabrikası’nın kurucu ortakları arasında 
yer aldı. En son olarak da Fransız Miche-
lin Lastikleri’nin Türkiye mümessilliğini 
yaptı. İş hayatını 1990’lı yılların başından 
itibaren bıraktı. Spora da meraklı olan 
Kadir Has, 1966-69 yılları arasında Fe-
nerbahçe Spor Kulübünün yöneticiliğini 
yaptı.
Eşi Rezan Has ile birlikte 1991 yılında 
‘Kadir HAS Vakfı’nı kurdu ve kendini 
tümüyle eğitim öncelikli hayır işlerine ve 
toplum hizmetine adadı. Eşi ve kendisi, 
ölüme bağlı olarak tüm varlıklarını bu 
vakfa bağışladılar. Kadir Has’ın doğru-
dan ve kurduğu vakıf marifetiyle tamam-
ladığı hayır işleri ile katkıda bulunduğu 
hayır işleri tarih sırasıyla şöyledir: 
Nuri-Zekiye Has İlköğretim Okulu –
Adana(1958), Nuri Has İlköğretim Oku-
lu- Kayseri  (1958), Nuri Has Camii-
Kayseri (1963), Kadir Has Anadolu 
Lisesi-Küçükyalı-İstanbul  (1986), Rezan 
Has Lisesi-Küçükyalı-İstanbul (1986), 
Marmara Üniversitesi Kadir Has 
Hastanesi-Maltepe-İstanbul (1993), 
Kadir-Rezan Has İlköğretim Okulu-
Küçükyalı- İstanbul - (1993), Marmara 
Üniversitesi Rezan Has Acil Merkezi-
İstanbul (1994), Marmara Üniversitesi 
Kadir Has Hemodializ Merkezi-İstanbul 
(1996), Kasev Kadir-Rezan Has Öğret-
men Dinlenme Evi-Pendik-İstanbul 
(1996), Kızılay Kadir-Rezan Has Tıp 
Merkezi-Malepe-İstanbul (1996), Tubi-
tak Gebze Teknopark Merkez Binası-
Gebze-Kocaeli (1997), Erciyes Üniversi-
tesi Nuri-Zekiye Has Enstitüler Binası-
Kayseri (1997), Nuri Has Camii İmam 
Lojmanı-Kayseri (1998), Kayseri Müftü-
lüğü Diyanet Sitesi-Kayseri (1998), Kadir 
Has İlköğretim Okulu –Küçükyalı-
İstanbul  (1998), Kadir Has İlköğretim 
Okulu  -Kayseri  (1998-1999), Kadir Has 
Ünversitesi-Selimpaşa-İstanbul (1999), 
Erciyes Üniversitesi Mahmut Has Medi-
ko Sosyal Merkezi-Kayseri (1999), Rezan 
Has İlköğretim Okulu-Kayseri  (1999), 
Kadir Has Ünversitesi-Bakırköy-İstanbul 
(2000), Kadir-Rezan Has İlköğretim 

Okulu-Kayseri (2000), Maçka Ticaret 
Meslek Lisesi-Trabzon (2000), Erciyes 
Üniversitesi Kadir-Rezan Has Merkez 
Kütüphanesi-Kayseri (2001), Zekiye Has 
İlköğretim Okulu-Kayseri (2001), Kadir 
Has Ünversitesi-Cibali-İstanbul (2002), 
Kadir Has Kent ve Mimar Sinan Müzesi-
Kayseri (2003), Dünya Ticaret Merkezi-
Kayseri (2004), Kadir Has Kongre 
Merkezi-Kayseri (2004), Kadir Has İlk-
öğretim Okulu-Ağrı (2005), Mete Has 
İlköğretim Okulu-Şanlıurfa (2005), 
Kadir-Rezan Has İlköğretim Okulu- 
Erciş-Van (2005), Nuri-Zekiye Has İlk-
öğretim Okulu-Diyarbakır (2006), Celal 
Bayar Lisesi-Kayseri  (2007), Hasan Po-
latkan İlköğretim Okulu-Kayseri (2007), 
Kadir Has Üniversitesi - Rezan Has 
Müzesi-Cibali-İstanbul (2007), Küçük-
mustafapaşa  Sağlık  Ocağı-Fatih-İstanbul 
(2008), Kadir Has Anadolu  Lisesi- Kay-
seri (2008), Adnan Menderes İlköğretim 
Okulu-Kayseri (2008), Fatin Rüştü Zor-
lu İlköğretim Okulu-Kayseri (2008), Ka-
dir Has Anadolu Lisesi -Hizan-Bitlis 
(2008), Kadir-Rezan Has Kız Yatılı İlk-
öğretim Bölge Okulu-Hasköy-Muş 
(2008), Kadir Has Spor Tesisi - Fatih –
İstanbul (2008), Mehmet-Şehime Ger-
mirli İlköğretim Okulu-Kayseri  (2009), 
Kadir Has Stadyumu – Kayseri (2009), 
Kadir Has Üniversitesi Erkek Öğrenci 
Konukevi – Cibali-İstanbul (2010), Kadir 
Has Üniversitesi Kız Öğrenci Konukevi 
– Cibali-İstanbul (2011), Hakkari Üniver-
sitesi Sosyal Tesis Binası- Hakkari  (2011).
10 Mayıs 1996 tarihinde Erciyes Üniver-
sitesinde yaptığı bir konuşmada hayır iş-
lerinin felsefesini “öğünmek değil doğdu-
ğumuz topraklarla ödeşmek” olarak ö-
zetlemiştir. Kadir Has’ın en önemli eseri 
hiç şüphesiz ki 1997 yılında İstanbul’da 
kurulan Kadir Has Üniversitesidir.  
Kadir Has’a, Türk toplumuna yaptığı bu 
hizmetlerden dolayı 1997 yılında Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke Avrupa 
Üniversitesi, yine 1997 yılında Marmara 
Üniversitesi, 1998 yılında Çanakkale On-
sekiz Mart Üniversitesi, 1999 yılında Er-
ciyes Üniversitesi tarafından ‘onursal 
doktora’ unvanları verildi. 1997 yılında 

Kadir Has’a verilen devlet 
üstün hizmet madalyası ve  
beratı
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da Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Devlet 
Üstün Hizmet Madalyası’ ile ödüllendi-
rildi.
Kadir Has açık sözlü, içi dışı bir, lafı evi-
rip çevirmeden dümdüz konuşan, verici, 
hayırsever, ağa ve delikanlı karakterli bir 
insan olarak dolu dolu yaşadı.  

Kaynakça: Kadir Has, Vatan Borcu Ödüyo-
rum  (hzl. Hulûsi Turgut), Kadir Has Vakfı, İs-
tanbul 2006.

MEHMET ŞAHİN

HAS, NURİ
İş adamı (Kayseri, 1880 – 1962). Eskiden 
“Hacıağazadeler”, sonra da “Hasağalar” 
olarak anılan bir aileye mensuptur. Nuri 
Has’ın dedesi Hacıağa, babası ise kasap 
Mahmut Ağa’dır.  Annesi babasından 
ayrıldığı için, çocuk denecek yaşta ev ge-
çindirmek yükümlülüğü altına girdi ve 
babasının kasap dükkânında çırak olarak 
çalışmaya başladı. Daha sonra da, dipde-
desinden akrabası olan, Hacıağazadeler 
sülalesinden Bakkal Mustafa Ağa’nın oğ-
lu Hacı Ali Ağa’dan halı alıp satmaya 
başladı. Genç yaşta ticarette büyük başa-
rı gösterdi ve bu sayede Hacı Ali Ağa’nın 
gözüne girerek kızı Zekiye ile evlendi. 
Nuri Has kırklı yaşlarına geldiği zaman, 
Osmanlı Devleti yıkılarak topraklarının 
büyük bir kısmını kaybetmişti. On yılı 
aşkın bir süre, neredeyse kesintisiz olarak 
devam eden harpler sonunda Milli Mü-
cadele kazanılmış, 1922 yılında silahlar 
susmuştu. Ancak ülke fevkalade derece-
de fakir düşmüş, iğneden ipliğe kadar her 
şeye muhtaç hâle gelmişti.
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde 
sermaye ve müteşebbis sınıfın neredeyse 
tamamı gayrimüslimlerden oluşuyordu. 
Bunların bir kısmı Birinci Dünya Harbi 
yıllarında, bir kısmı da Milli Mücadele’nin 
kazanılmasıyla birlikte ülkeyi terk etmiş-
ti. Bu nedenle, zaten çok zayıf olan sanayi 
üretimi tümüyle durmuştu. Müslüman 
genç nüfusun çok büyük bir kısmı ise 
harplerde telef olduğu için, esnaf tipi üre-
tim ile tarımsal üretim de en alt düzeylere 
inmişti. Dolayısıyla, Milli Mücadeleyi ka-
zanan Ankara Hükümeti’nin çok acil 
olarak ekonomiyi yeniden ayağa kaldır-

ması gerekiyordu. 
Gayrimüslimlerden geriye kalan atıl 
hâldeki küçük ölçekli sanayi tesislerin-
den birkaç tanesi de Adana’da bulunu-
yordu. Kayserililerin ticarete yatkınlığını 
ve güvenilirliğini bilen Ankara Hüküme-
ti, Milli Mücadele yıllarında Kayseri me-
busu olan Nuh Naci (Yazgan*) Bey’i 
Adana’ya gitmekle ve oradaki atıl sanayi 
tesislerini ayağa kaldırmakla görevlen-
dirdi. Bunun üzerine Nuh Naci (Yazgan) 
Bey mebusluğu bırakıp Adana’ya gitti.  
Hem oradaki varlıklı toprak sahibi Ada-
nalıları ve daha önce Adana’ya gelip 
toprak sahibi olmuş Kayserilileri hem de 
Kayseri’deki önde gelen tüccarları bir a-
raya getirmeye çalıştı.
Adana’da 1906 yılında Aristidis Simyo-
noğlu ve Ortakları tarafından kurulan 
Simyonoğlu Bez Fabrikası da Birinci 
Dünya Harbi yıllarında uzun müddet atıl 
kalan tesislerden biriydi. Bu fabrika An-
kara Hükümeti tarafından devletleştirile-
rek satışa çıkarılmış, ancak ülkede müte-
şebbis ve sermayedar bulunmadığı için 
uzun süre satılamamıştı. Neticede, 
Kâtipzâde Nuh Naci (Yazgan), Hasağa-
zâde Nuri (Has), Mirzazâde Mustafa (Öz-
gür) ve Hamamcızâde Seyit (Tekin) Efen-
dilerden oluşan Kayserili girişimciler 
1927 yılında bu fabrikayı satın aldılar. 
Hızla yenilenerek ayağa kaldırılan fabri-
kanın adı ‘Millî Mensucat Fabrikası’ ola-
rak değiştirildi. Bu tesis, âdeta, Cumhuri-
yet’ten sonra kurulan yerli sanayinin ön-
cüsü, bu tesisi ayağa kaldıranlar da yerli 
sermaye ve müteşebbis sınıfın öncüsü 
oldular.  
Daha önce Kayseri’de halı ticaretiyle uğ-
raşan ve Nuh Naci (Yazgan)’nin teşvikiy-
le 1926 yılında Adana’ya yerleşen Nuri 
Has, ‘Millî Mensucat Fabrikası’ ile birlik-
te sanayiciliğe adım attı. Buradan elde e-
dilen başarı sayesinde, başka şirketlerin, 
işletmelerin ve fabrikaların da kurucusu, 
teşvikçisi veya ortağı oldu. Bunların en 
önemlisi 1947 yılında kurulan Akbank’tır. 
Nuri Has, bu bankanın altı büyük kurucu 
ortağından biridir. Nuri Has’ın bir başka 
büyük eseri de, 1950’li yıllarda Antakya’-
da kurduğu Akiş İplik Fabrikası’dır.

Nuri Has 
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Nuri Has ve ailesi 1926 yılında Adana’ya 
göçmüş olmakla birlikte Kayseri ile irti-
batını hiç kesmedi. Adana’da iş yapan 
diğer Kayserili aileler gibi, Nuri Has aile-
si de soğuk kış aylarını Adana’da, sıcak 
yaz aylarını da Kayseri’de geçirdi.
“Nuri Ağa” unvanıyla anıldı. “Bir okul 
yaptırmak, bin kişiyi hapishaneye düş-
mekten kurtarır” diyen Nuri Has, hem 
Adana’da hem de Kayseri’de hayır işle-
rinde bulundu (Hayırseverler*). Kayse-
ri’de bir semte ‘Nuri Has Mahallesi’ adı 
verildi.
Nuri Has, okuması yazması olmayan, fa-
kat prensiplerine sımsıkı bağlı, itibarına 
çok önem veren, sözü senet kabul edilen, 
tasarrufa çok dikkat eden ve israftan asla 
hoşlanmayan, işinden başka bir şey dü-
şünmeyen ailesine bağlı bir işadamıydı. 
Bu vasıfları dolayısıyla, “okumam yaz-
mam yok ama Kayseriliyim” tabirinin ti-
pik bir temsilcisidir.
Kadir Has*’la birlikte altı çocuğu vardı.

Kaynakça: Kadir Has,Vatan Borcu Ödüyo-
rum, (hzl. Hulûsi Turgut), Kadir Has Vakfı, İstan-
bul 2006.

MEHMET ŞAHİN

HASAN AĞA
Âşık (Sarız/Deştiye [Tekneli], 1840 – 
1905). Afşarların Torun Aşireti’ne men-
suptur. Bu aşiretin ağalarından Terkeşli-
oğulları’ndan Mehmet Ağa’nın oğludur. 
Hasan Ağa, yaşadığı bölgenin tanınmış 
simalarından biri oldu ve okuma-yazma 
bilmediği hâlde bulunduğu yerde on yıl-
dan fazla Fahri Müdürlük yaptı. Fahri 
Bilge Mecmuaları*’nda orta boylu, etine 
dolgun, buğday benizli, kısa ak sakallı, 
hoşsohbet ve savruk biri olarak tanıtılan 
Hasan Ağa, şiirlerinde ‘Kader’ mahlasını 
kullandı. Şiirlerinin çoğu Fahri Bilge 
Mecmuaları’nda bulunan Hasan Ağa, bu 
şiirlerinde günlük yaşamıyla ilgili çeşitli 
hadiseleri; kadın, güzel ve sevgili gibi ko-
nuları dile getirdi. Şiirlerinden bir örnek 
verirsek:

Bir boranda ayrı düştüm yoldaştan
Zanneyledim hayal gibi düşümüş
Şükrettim de şu gönlümü avuttum
Fikrettim ki yalan dünya boşumuş

Boşumuş gönülde sürdüğün demler
Karını alınca aşılmaz beller
Çağırır Mevlâ’ya sıkılan kullar
Bu günlerden geçen günler boşumuş

Yoldaşı sensinde sür yolu doğru
Kendin ‘saklavi’ de şol cinsin belli
Aşılmaz dağların başı boranlı
Eser poyraz tipi boran kışımış

Der Kader’im biz de burdan gidelim
Hızır bize yoldaş olsun edelim
Bir zaman da bu ikrarı güdelim
Bu gönülde bir acayip işimiş

Kaynakça: Ahmet Zeki Özdemir, Öyküleriyle 
Halk Şiirleri, Ürün Yayınları, Ankara 1998, s. 
13-16; Erhan Çapraz, Fahri Bilge Defterleri I-
şığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri, Laçin 
Yayınları, Kayseri 2008, s. 87-88, 205-212, 
292-293.

ERHAN ÇAPRAZ

HASAN AĞA VAK’ASI 
bk. AKBIYIKOĞLU HASAN AĞA VAK’ASI

HASAN ÂŞIK
Âşık (Bünyan/Karakaya, 1914 – 2000). 
Karakayalı Mehmet Ağa ile Firdevs Ha-
nım’ın oğludur. Babasının sesi çok güzel 
olduğu için “Âşık” soyadını almıştır. 
7-8 yaşına gelince köy imamından 
Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğrendi. 13-14 
yaşlarında ise köye gelen bir öğretmen 
sayesinde yeni harflerle tanıştı. 17-18 yaş-
larında köyünden Nimet Hanım ile ev-
lendi ve bu evlilikten dört çocuğu oldu. 
1950’li yılların sonuna doğru köyünden 
Hedik adında bir kadına âşık olmuş; bu 
yüzden evini, eşini ve çocuklarını terk 
etmiş. Bu dönemde Hedik’in sevgisi ve 
derin bir yalnızlık duygusu ile şiirler söy-
leyen âşık, Hedik’in kendisini terk etme-
sinden sonra tamamen içine kapanmış 
ve ömrünün sonuna kadar da çileli bir 
hayat sürmüştür. 
Âşık Hasan, şiir söyleme yeteneğini baba-
sından almış ve şiir söylemeye de uyku-
sundan sert bir sesle uyanarak başlamıştır. 
İlk şiirlerinde “Âşık” mahlasını, daha son-
ra yazdığı şiirlerde ise sırasıyla “Meçhulî” 
ve “Gıyabî” mahlaslarını kullanmıştır. 
Tasavvufî konulara ilgi duyarak kendini 
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tasavvufa vermiş ve bu yolda şiirler söyle-
miştir. Şiirlerinde daha çok aşk, sevgi, 
yalnızlık gibi konuları işlemekle birlikte, 
taşlama sahasında da önemli şiirler söyle-
miştir. Şiirleri bir kitap hâline getirilerek 
basıldı. Şiirlerinden bir örnek verirsek:

Gel kardeşim de de püf noktasını
Zâhirî insanda hâl başka başka
Ara enfüsünde varsa nesini
Durmayıp giderler yol başka başka

Herkes âleminde koyulmuş yola
Bilmem ayrı gayrı vermez el ele
Yollar uzanınca sonuçsuz çöle
Dalda değil çölde gül başka başka

O gülün renginden örnek veremem
Çilem gibi gerçek bir dost bulamam
Bundan açık başka bir söz bilemem
Sözüm bir damlacık göl başka başka

Âşık Gıyabî’nin meçhul doğuşu
Geçti sonbaharı geliyor kışı
N’oldu siyim siyim gözünün yaşı
Zavallı soluştan sol başka başka
Kaynakça: Emir Kalkan, Çağlar Boyunca 
Kayseri Şairleri, Kayseri İli Özel İdare Müdür-
lüğü ve Kayseri Belediyesi Birliği Yayınları, Kay-
seri 1988, s. 114-115; S. Burhanettin Akbaş, Bün-
yan ve Yöresi Halk Edebiyatı Folklor ve Et-
nografyası, Bizim Gençlik Yayınları, Kayseri 
1994, s. 40; Ali Rıza Navruz, Hasan Âşık / 
Gıyabî (1914 – 2000) / Hayatı ve Şiirleri, Şa-
fak Ofset, Kayseri 2002.

ERHAN ÇAPRAZ

HASAN BABA
Âşık (XIX. yy.). Kayseri’nin Çakaloz 
Mahallesi’ndendir. Hangi aileye mensup 
olduğu bilinmemektedir. Geçimini eski-
cilik yaparak temin etti. Fahri Bilge 
Mecmuaları*’nda kalın sesli, iri vücutlu, 
uzun sakallı ve esmer biri olarak tanıtılan 
Hasan Baba, askerlik görevini yerine ge-
tirirken Beloz’da esir düştü ve bu yüzden 
harp destanları yazdı. Fahri Bilge 
Mecmuları’nda üç destanı ile koşma tar-
zında yazılmış bir şiiri bulunmaktadır. Bu 
destanlardan ikisinde, Kayseri’deki Er-
menilerin hükümet aleyhindeki faaliyet-
leri anlatılmıştır. Kiraladığı bir eşek için 
söylediği destan aşağıya alınmıştır:

Öyle bir canı ağır asla yürümez
Bunun ile bir tipide kalasın
Yüğrük atlar ile yarışmak ister
Yedi günde alamazsın ‘Talas’ın

Üstüne binersen istemez beşik
Asla yoktur sadasında yakışık
Gözleri çapaklı kulağı düşük
Alıp getirmezsen kırda bulasın

Benden başka kimse bilmez huyunu
Aslı merkep yine benzet soyunu
Hemen doldur da ver mantı suyunu
İster isen tencereyi yalasın

Bunu kim taşırsa istemez silah
‘Ve-lâ-havle’ dersen bulursun felah 
Kafasına vurup [da] işleme günah
Dürt kıçına her bir yeri kanasın

Her nereye varsa arpada gözü
Tükenmiş dermanı kalmamış özü
Topuknan vurursun hiç tutmaz dizi
Yektirdikçe hemen orda gülesin

Verdim Haçın’a [da] kurtuldum dilden
Böyle temiz tabiatlı ayrılmaz külden
Dedim yahu bunu çıkarma elden
Arasan da bulman bundan âlâsın

Hasan’ım da der ki bir nâçârıdı
Daha da bir yandan gayretkârıdı
İki gün de bizde emektârıdı
Hâlâ ben de alamadım hevâsın
Kaynakça: Erhan Çapraz, Fahri Bilge Defter-
leri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri, 
Laçin Yayınları, Kayseri 2008, s. 88-89, 141-
144.

ERHAN ÇAPRAZ

HASAN DAĞI
Kayseri’nin güneyinde, Erciyes Dağı*’nın 
kuzey eteklerinde, bir kısım yazlık bağla-
rın bulunduğu tepeler. Hasan Dağı, Hacı-
lar yolundaki Kayseri’nin meşhur bağ 
semti Eğri Bucak*’tan başlar, Kergah bağ 
semtini güneyden çevreler ve Belbaşı’nda 
son bulur. Buralardaki irili ufaklı tepeler 
üzerinde Kayserililerin ve Hacılar halkı-
nın, birçoğunda hâlâ basit kemerli ağzı 
şehire doğru açık tonoz (yer köşkü) ve 
mutfaktan (tokana, tokhâne) ibaret bağ 
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evleri bulunmaktadır. Bu bağların bugün 
büyük bir kısmı terk edilip bakımsız (ho-
zan) hâle gelmiş, evler yıkılmış, az bir kıs-
mına ise yeni bağ evleri yapılarak şenlen-
dirilmiştir. Hasan Dağı’nın Kergah 
Bağları’na doğru olan eteklerinde ise Kay-
seri eşrafından birçoklarının (Saçlılar, 
Hüsrevoğulları, Dozdozlar, Mülazımlar 
gibi), yine çoğu yıkılmış bağ konakları bu-
lunmaktadır. Bu bağlar da terk edilmiştir. 
Yine Hasan Dağı’nın eteklerinde, yer yer 
kayalar arasında, Erciyes’in fay çatlakla-
rından üfleyen soğuk havanın çıktığı so-
ğukluklar (yer kulakları) bulunmaktadır. 
Eskiden çevre bağlardaki halk, yazları e-
lektrik ve soğutucu olmadığından, et,süt, 
yoğurt, meyve, sebze gibi bir müddet sak-
layacakları yiyeceklerini buralarda bekle-
tirlerdi. Hasan Dağı ve etekleri tamamen 
susuz olduğu için yazın buradaki bağlara 
göçecek olan halk, kıştan bağ kuyularına 
(sarnıç) doldurdukları karın erimesiyle el-
de ettikleri suları idareli kullanırlardı. An-
cak yazın ortasına kadar kalan karlarla 
karışık olan bağ aşırmaları (küçük kova) 
ile kuyudan çekilen su, yazın sıcağında 
çok sevilirdi. Hasan Dağı’nın bugüne ka-
dar gelen tabii ağacı, halkın dağdağan de-
diği çitlenbik ağacı ve kuşburnu gibi bir 
kısım çalılardı. Yine bu dağlarda, eskiden 
Kayseri’nin meşhur ticari bitkisi olup bo-
ya elde edilen “cehri*” (halk ağzında cîri) 
bitkisi yetiştirilirdi. Bugün bu bitkiden he-
men hemen hiç kalmamıştır. Bunların ya-
nında bağlarda halkın yetiştirdiği, susuzlu-
ğa dayanıklı, badem, kayısı (zerdali), dut 
ve üzüm çubuğu en yaygın meyve ağaçla-
rındandı. Günümüzde sondajlarla çıkarı-
lan su şebekelerle buralara dağıtıldığı için, 
bağlarda artık her türlü meyve ağacı ve süs 
bitkisi yetiştirilmektedir.

Hasan Dağı’nın Kayseri folklorunda da 
yeri bulunmaktadır. Burada bulunan Ha-
san Baba isimli bir veli ve yatırdan bahse-
dilmektedir. Hatta bu Hasan Baba ile Ali 
Dağı*’nda bulunduğuna inanılan Ali Ba-
ba, halkın muhayyilesinde keramet yarı-
şına çıkarılır. Bu iki keramet sahibi veli 
birbirlerini yaz sıcağında mendillerinde 
erimeyen kar ve yakmayan kor ateşle zi-
yaret ederek ermişlikteki derecelerini 
göstermek isterler.
Kayseri’de “Hasan Dağı’nın kekliği” diye 
bir deyim bulunmaktadır. Hasan Dağı’n-
da bulunan yaşlı bir keklik, avcıların kur-
şunlarından uzun süre kurtularak o ka-
dar tecrübe edinmiştir ki, artık avcıların 
onu vurması imkânsız hâle gelmiştir. Bu 
sebeple halk arasında, başından bin bir 
olay geçmiş ve çok tecrübe sahibi olduğu 
için kandırılması imkânsız hâle gelmiş 
olan insanlara, “o artık Hasan Dağı’nın 
kekliği gibi oldu” denmektedir.

MEHMET ÇAYIRDAĞ  

HASAN EFENDİ (İMAM)
Osmanlı bürokratı (Kayseri, ?– İstanbul, 
1772).  1753 senesinin sonundan itibaren 
dokuz sene başmukataacı (devlete ait ge-
lir getiren yerlerin kiraya verilmesi işine 
bakan) oldu. Daha sonra yeniçeri kâtibi 
vekili iken vefat etti. Ayrılık Çeşmesi’ne 
defnedildi.

Kaynakça: KYTSB1, s. 268; M. Süreyya, SO2, C 
II, s. 623.

YAYIN KURULU

HASAN EFENDİ 
Müderris (Kayseri, ?– ?, 1687). Müderris-
lik ve Konya mollalığı yaptı. 

Kaynakça: M.Süreyya, SO2, C II, s. 618.
  YAYIN KURULU

HASAN EFENDİ 
Müderris, kadı (Kayseri, ? – 1718). “Kay-
serili Hasan Efendi” olarak ün yaptı. 
Genç yaşta geldiği İstanbul’da  tahsilini 
tamamladıktan sonra (1703), sırasıyla 
Tâsia-i Saray-ı İbrahim Paşa, Maktul Ha-
san Paşa, Yusuf Paşa ve Bazergânbaşı 
Medreselerinde müderrislik yaptı. Erzu-
rum Kadılığına getirildi (26 Ekim 
1715-Haziran 1717).  

Kergah Bağları’ndan Hasan Dağı (H.Yüksel)
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Kaynakça: M. Süreyya, SO2, C II, s. 618; 
KYTSB2, s. 341.
  YAYIN KURULU

HASAN FERİT BEY bk. PEKER, HASAN 
FERİT

HASAN HULKİ EFENDİ 
Hukukçu, muallim (Kayseri, 1865 – ?). 
Babasından ders gördü. Mekteb-i 
Nüvvab’ı (kadı yardımcısı yetiştiren okul) 
bitirerek 4. sınıf niyabet şehadetnamesi 
(kadı yardımcılığı diploması) aldı. Develi 
(1893-1896), Sungurlu (1897-1899) ve 
Nevşehir (1900-1902) Niyabetleri (Kadı 
Vekillikleri) ile Hukuk Mahkemeleri Re-
isliklerinde bulundu. 1903’te Hademe-i 
Hassa-i Şahane ile Mûsika-i Hümayun’a 
Arapça muallimi olarak atandı. 1909 yı-
lında 3. Rütbeden Osmanlı Nişanı veril-
di. Aynı yıl Emlak-ı Hümayun (Saray 
Mülkleri) Komisyon Azalığına getirildi. 
1910’da Beyoğlu Bidayet (Asliye) Mahke-
mesine, 1911’de ise Dersaadet Bidayet 
Mahkemesi Azalığına atandı. Ertesi yıl 
Evkaf Nezareti Hukuk Müşavirliği göre-
vini üstlendi. 1915’te Fetva Eminliği Mua-
vinliğine tayin olundu. 1917’de Haremeyn-
i Muhteremeyn rütbesi ile ödüllendirildi. 
1920’de İstanbul Paye-i Refii verildi. Aynı 
yıl Meclis-i Tetkikat-ı Şeriye Azalığına 
getirildi ve Temyiz Mahkemesi Azası 
olarak atandı. 

Kaynakça: Albayrak, SDOU, C II, s. 94.

  YAYIN KURULU

HASAN PAŞA
Kayseri Mutasarrıfı (? – Edirne, 1827). 
Kapıcıbaşılık ve mîrimiranlık yaptı. Kay-
seri Mutasarrıflığına atandı. 1821’de İne-
bolu Muhafızlığına getirildi. İzmir Valisi 
ve İğne Adası Muhafızı oldu. Görevden 
ayrılarak Edirne’deki çiftliğine çekildi ve 
orada vefat etti. 

Kaynakça: M. Süreyya, SO2, C II, s. 634.

  YAYIN KURULU

HASAN VE HASUM BEY VAKFI
XIV. yüzyılda Kayseri’de tekke-zaviye ya-
pan iki kardeşin vakfı. Bu vakfın, Vakıflar 

Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 734 nolu 
defterin 165. sayfasında Türkçe tercümesi 
bulunan H 7 Muharrem 776 (M 18 Hazi-
ran 1374) tarihli vakfiyesi bulunmaktadır. 
Türk Tarih Kurumuna Kayseri Kitabele-
ri isimli bir yazma defter teslim eden 
Kayseri Müzesinin eski müdürlerinden 
Naci Kum*, Kayseri’de bir şahsın elinde 
gördüğü, herhalde yine Türkçe tercüme 
olan vakfiyenin tarihini yanlış (belki ora-
da yanlıştı) H 677 (M 1278/79) vermiştir. 
Devrin âdeti gereği Arapça olan bu vakfi-
yeyi Hasan Bey, kardeşi Hasum Bey’le 
birlikte yazdırmıştır. Tarih ve yer itibariyle 
Eretnalı Devleti*’nin (üçüncü hükümdarı 
Alaaddin Ali Bey*) devrine tesadüf eden 
vakfiyenin girişinde; Cenab-ı Hakk’a 
hamd ve Hz. Peygamber’e salat ve selâm 
edildikten sonra Kayseri’nin köylerinden 
Mamalar ve Yediağaç sakinlerinden Sarı 
Kürklü Cematı’ndan Seyyid Şeyh 
Selvi’nin oğlu Seyit Şeyh Hasan, kardeşi 
Hasum Bey’le, eski sultanlar tarafından 
sülalelerine temlik edilmiş bulunan isim-
lerini saydıkları arazilerin gelirlerini vak-
fettikleri belirtilmiştir. Bunlar, Kayseri’-
nin Erciyes Dağı* yakınında Karpuz Seki-
si, Hisariye Kalesi, Boyalı İni’nden inen 
umumi yol, Sesli, Uçuk (Küçük) Kartın, 
Taş Denizi, Büyük Yokuş Başı ve Kızıl 
Ağıl’dan geçen sınır içinde, Çora Memle-
hası (tuzluk, tuz çıkarılan yer) ve Göller 
isimli meralarını, Beş Kuyu isimli yaylak-
larını, Kızıl Viran (Kızılören) köyünün 
malikâne (vergi) gelirleri ve Sarılar (Salur) 
köyünün dörtte bir malikâne geliridir. 
Bütün buralardan alınacak gelirlerden 
kardeşi Hasum Bey’e ait yarı hisseyi (her-
halde Kayseri merkezinde yaptırdıkları) 
zaviyelerinin masraflarına ve buraya gelip 
gidenleri yedirip içirmek için, kendisine 
ait hisseyi de nesiller boyunca öz evlatla-
rına, evlatları kalmaz ise Mekke-Medine 
fukarasına vakfetmişlerdir. Kurulmuş bu-
lunan bu vakfa Hasan Bey hayatta iken 
kendisini, ondan sonra oğlu Mehmet’i, 
daha sonra da öz evlatlarını mütevelli (i-
dareci) tayin etmiştir. Vakfiye’de Hasan 
ve Hasum Beyler vakfettikleri zaviyeden 
bahsetmedikleri hâlde, babalarının seyit 
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ve şeyh unvanlarından, zaviyelere gelip 
gidenlerin doyurulması şartından, vakfın 
bir zaviye-tekke vakfı olduğu anlaşılmak-
tadır. Nitekim 1500 tarihli Osmanlı Vakıf 
ve Emlak tahrirlerinde “Vakf-ı Zaviye-i 
Hasan Bey” ismi ile bu vakıftan bahsedil-
mekte ve vakfiyede belirtilen arazilerin 
gelir miktarları yazılmaktadır. XVI. yüzyıl 
başında yapılmış Karaman Eyaleti Vakıf 
Tahriri’nde vakıf, “Vakf-ı Zaviye-i Hasan 
Bey ve Türbehan-ı O” başlığı ile kaydedil-
miştir. Burada zaviyenin yanında belki 
Şeyh Selvi, Hasan ve Hasum Beylerin ve 
ondan sonra gelen aile büyüklerinin bir 
türbelerinin de bulunduğu anlaşılmakta-
dır.
Vakfın bugün devam eden sülalesi, Kay-
seri eşrafından Feyzioğlu Ailesi’dir*. Vak-
fın zaviyesi de belki bu ailenin Kayseri’-
deki eski mahalleleri olan Kalenderhane*-
Cürcürler*, Şeyh Seyfullah, Şeyh Fethul-
lah (Zekayi Bey) Mahallesi’nde bulun-
makta idi. Ancak aile yüz sene kadar ön-
ce vakfı terk etmiş olduğundan, vakfın 
bugüne intikal eden zaviye-tekkesi ve 
türbesi olmadığı gibi, herhangi bir arazi 
ve geliri de bulunmamaktadır. Son za-
manlarda aile fertleri tekrar vakfı canlan-
dırmak ve evlat olmak için mahkemeler-
de davalar açmışlardır.

Kaynakça: Naci Kum, Kayseri Kitabeleri, 

Türk Tarih Kurumu Elyazmaları Bölümü, No. 

564, 1940, s. X;   Kemal Göde, Eretnalılar 

(1327-1381), TTK, Ankara 1994, s. 102-114; 

Yasemin Demircan Özırmak, Tahrir ve Evkaf 

Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları, Kayseri 

1992, s. 20, 21; Mehmet İnbaşı, 1500 (H 906) 

Tarihli Kayseri Tapu Tahrir Defteri, Kayseri 

Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri 

2009, s. 86; Seyit Ali Kahraman, XVI.Yüzyıl 

Başlarında Karaman Vilayeti Vakıfları, Kay-

seri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 

Kayseri 2009, s. 226-227.    

      MEHMET ÇAYIRDAĞ

HASANARPA (HASANALP)
Kocasinan* ilçesine bağlı merkeze 20 km 
uzaklıktaki eski bir yerleşim yeri. Köyün 
eski adı arşiv kayıtlarında “Hasan Alp” 
olarak geçmektedir. “Alp”, Osmanlı Dev-

leti’nin kuruluş yıllarında gaza ve cihad 
faaliyetlerine katılan gönüllü savaşçılara 
verilen isimdir. 
Köy ile ilgili ilk kayıt, 1484 tarihli defterde 
“Karye-i Hasan Alp timar” şeklindedir. 
1500 tarihli defterde ise “Sahra nahiyesi-
ne bağlı olarak Karye-i Hasan Alp, tîmâr-
ı merdân-ıkal‘a-i Ahmedek-i Kayseriyye” 
şeklinde kaydedilmiştir. Köyün gelirinin, 
1500 tarihinde Kayseri iç kalesi muhafız-
larına timar olarak verildiği ifade edil-
miştir. 1484 tarihinde köyde 37 nefer nü-
fus ikamet etmekteydi. 1500’de 21 hane, 
10 mücerred ve 7 cabadan ibaret 38 ne-
fer, 1520’de 30 hane ve 15 mücerred nü-
fus ikamet etmekteydi. 
1570 tarihli defterde “Karye-i Hasan Alp 
malikâne vakf-ı evlad-ı Ali Beğ Ağa veled-
i Emir Ömer bermuceb-i defter-i atik di-
vani ve örfiyye timar” şeklinde kaydedi-
len köyün malikâne gelirinin Ali Beğ ev-
ladına vakfedildiği, divani gelirinin ise ti-
mara tahsis edildiği anlaşılmaktadır. Bu 
tarihte köyde 43 nefer ikamet etmektey-
di. 1584 tarihli defterde “Karye-i Hasan 
Alp malikâne vakf-ı Evlâd-ı Ali Bey Ağa 
veled-i Emir Ömer, divani ve örfiyyeti-
mar, tâbi‘ Sahra” şeklinde kaydedilmiş 
olup 54 hane nüfus vardı.
Köyde buğday, arpa, çavdar ve burçak 
gibi tahıl ürünlerinin üretimi yaygındı. 
Bunun yanında bağ, bostan, sebze, mey-
ve ve ceviz üretimi ile arıcılık ve hayvan-
cılık da yapılmaktaydı. Ekinlik olarak 
“Sazyeri” isimli bir mezraanın da bulun-
duğu köyde, bir tane de bezirhane vardı. 
Vergi hasılı 1484’te 6278 akçe, 1500’de 
4852 akçe, 1520’de 4885 akçe, 1570’te 
7525 akçe ve 1584’te ise 9445 akçe olarak 
kaydedilmiştir.

Kaynakça:1484 (H 888) Tarihli Kayseri 
Tapu-Tahrir Defteri, (hzl. Mehmet İnbaşı), 
Kayseri 2009, s. 44-45; 1500 (H 906) Tarihli 
Kayseri Tapu-Tahrir Defteri, (hzl. Mehmet 
İnbaşı), Kayseri 2009, s. 53-54; TD. 387, s. 317; 
1570 (H 976) Tarihli Kayseri Tapu-Tahrir 
Defteri, (hzl. Mehmet İnbaşı), Kayseri 2009, s. 
33-34; Kayseri İli Tahrir Defterleri 
(992/1584), (hzl. Refet Yinanç-Mesut Elibüyük), 
Kayseri 2009, s. 57-58; İnbaşı, 16.YBKayseri, 
Kayseri 1992, s. 84.

MEHMET İNBAŞI
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HASANFAKİH  MAHALLESİ
Kayıtlarda Hasan Fakı olarak da zikredil-
mektedir. Mahalle ile ilgili ilk kayda, 
1700-1730 tarihli sicil kayıtlarında rast-
lanmaktadır. Bu tarihte mahallede 40 
hane ikamet etmekteydi. 1834 tarihli 
temettuât kayıtlarına göre Hasan Fakih 
Mahallesi’ne tabi olarak 80 haneli Emir 
Ağa Cemaati ve 79 haneli Küçük Ali Ce-
maati adında iki cemaat olmak üzere 
toplam 159 hane ikamet etmekteydi. 1872 
tarihli nüfus defterinde Hasan Fakı Kü-
çük Ali Mahallesi adı altında kaydedilen 
mahallede 92 hane ile Çavdarcı, Debbağ, 
Çavdarcı Çıkmazı, Hamal, Çıkmaz, Kah-
raman ve İmam Sokakları adı altında ye-
di sokak vardı. Hasan Fakı Emir Ağa 
Mahallesi’nde ise 114 hane ikamet etmek-
te olup Çavdar, Karaca, Uzun, Hacı Ağa, 
Terazi, Kibar ve Kahramanoğlu adı altın-
da yedi sokak bulunmaktaydı. Bugün ay-
nı isimde bir mahalle yoktur.

Kaynakça: Mehmet Karagöz, XVIII. Asrın 
Başlarında Kayseri (1700-1730), Erciyes Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanma-
mış Doktora tezi), Kayseri 1993, s. 64; Kayseri 
Temettuât Defteri, (1250/1834 Tarihli), (hzl. 
İsmet Demir), Kayseri 1998, s. 273-285; Cö-
mert, 19.Y.Kayseri, s. 123-126; Çayırdağ, KTA, 
s. 370-378.

MEHMET İNBAŞI

HASBEK KİRİŞÇİ (KİTÇİ) MESCİDİ
Dilaver Paşa Mahallesi, Kirişçi Sokak ü-
zerinde bulunan mescit, 1966 yılında 
duvarlarının eğilmesi sonucu tamamen 
yıkılarak ortadan kalkmıştır.
Caminin duvarlarında moloz taş, köşele-
re gelen birleşme noktalarında ise kesme 
taş malzeme kullanılmıştır. Son cemaat 
mahallinde yer alan giriş kapısı üzerinde-
ki kemerde iki renkli taş dönüşümlü ola-
rak uygulanmıştır.
Yapı kemeri üzerinde, H 1322-1324 (M 
1904/1906) tarihlerini taşıyan bir Bes-
mele ve hadis yazılı bir kitabe mevcuttur. 
Kapının her iki yanında bire pencereye 
yer verilmiştir. Kapının üzerinde de kü-
çük bir pencere yer almaktadır. Harim 
kısmı mihrap duvarına dik uzanan iki sı-
ra teşkil eden dört ahşap sütun ile üç 
sahna ayrılmıştır. Harimde yer alan mih-

rap, sivri silindirik bir şekilde oldukça 
basit düzenlenmiştir. Mihrap üzerinde 
0,30x1 m ölçülerinde, XIV. yüzyıla ait bir 
mezar taşı dekoratif bir amaçla yerleşti-
rilmiştir. Ahşap minber harimin batı cep-
hesinin güney cephesinde yer almakta-
dır. Harim güney cephede iki, yan duvar-
larda da iki olmak üzere dört adet pence-
re ile aydınlatılmaktadır.
Son cemaat mahallinin sağ tarafında avlu 
duvarına bitişik taş basamaklı bir merdi-
ven vasıtasıyla çıkılan minber minaresi 
yer almaktadır. Mescidin inşa tarihi ve 
banisi hakkında bilgilere ulaşılamamıştır. 
Ancak cümle kapısı klasik Osmanlı izleri 
taşımaktadır.

CELİL ARSLAN

HASBEK KÜMBET ÇEŞMESİ
Düvenönü* Mahallesi, Hastane Caddesi 
üzerindeki Hasbek Kümbeti*’nin (H 
580/M 1184) batısında yer alan çeşme 
günümüzde kullanılmamaktadır. Adını 
da doğusunda bulunan bu kümbetten al-
maktadır. Çeşmenin inşa kitabesi yoktur. 
Ancak  H 1339 (M 1920) tarihli tamir ki-
tabesi mevcuttur. Eserin tamamında düz-
gün kesme taş malzeme kullanılmıştır.

Yıkılmış yapılardan Hasbek Kirişçi (Kitçi) Mescidi giriş-1966 (C.  Arslan)
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Kayseri’de günümüze ulaşabilen hazneli 
çeşmelerden birisi de Hasbek Kümbeti 
Çeşmesi’dir. Bağımsız ve tek kemerli 
olarak inşa edilen eserin arkasında bü-
yükçe bir su haznesi bulunmaktadır. Çeş-
menin yüksekliği 3,82 m, genişliği 3,80 
m, derinliği de 2,70 m’dir. Çeşmenin ha-
fif basık profilli yuvarlak kemeri, yanlar-
da yığma ayaklara gömülü olan sütunla-
rın başlıkları üzerine oturmaktadır. Sü-
tun başlıklarının üzeri volütlerle ve volüt-
ler arasına işlenen çarkıfelek motifine 
benzeyen rozetlerle bezenmiştir. Çeşme 
nişi içerisinde bulunan ayna taşı üzerin-
deki orijinal delikler iptal edilmiştir. Bu 
deliklerin tam üzerine sonradan açılan 
iki delikten birisi yine iptal edilmiş, diğe-
rine ise bir adet musluk bağlanmıştır. 
Çeşme nişi içerisinde iki adet kitabe bu-
lunmaktadır. Üstteki kitabe 0,60x0,28 
m ölçülerinde olup üzerinde sadece 
“Maşaallah” yazılıdır. Bunun altındaki i-
kinci kitabe 0,36x0,20 m ölçülerinde o-
lup üzerinde “Sene 1339” yazılıdır. Çeş-

menin kenar silmeleri zeminden başlaya-
rak, dikdörtgen alınlığı tamamen dolaş-
maktadır. Eserin her iki yanına, boydan 
boya 0,55 m genişliğindeki duvarlar ilave 
edilmiştir. Çeşmenin üst kısmı, yağmur 
ve kar sularının daha kolay akması için 
önden arkaya doğru meyilli olarak yapıl-
mıştır. Kenar, saçak ve kemer üzerindeki 
profilli silmeler dışında sütun başlıkları 
üzerindeki volütcükler ve rozetler birer 
dekoratif öğe olarak değerlendirilebilir. 
Gabriel’in çektiği fotoğrafa bakıldığında, 
yan duvarların üzerinde bulunan kulecik-
ler ile çeşme üzerinde bulunan tepeliğin 
günümüze kadar ulaşmadığı görülmekte-
dir. Çeşme nişi içerisinde bulunan H1339 
(M 1920) tarihli kitabe, tamir kitabesi ol-
malıdır. Çeşmenin yuvarlak kemerinin 
yan kısımlarda duvar içerisine gömülü 
sütunlara oturmasını, Kayseri’deki Mıh-
lım I (1771) ve Kara İmam (XVII. yüzyıl 
sonları ile XVIII. yüzyıl başları) çeşmele-
rinde görmekteyiz. Yukarıda adı geçen 
çeşmelerle büyük benzerlik arz eden 
Hasbek Kümbeti Çeşmesi büyük bir ihti-
malle XVIII. yüzyılın sonları ile XIX. 
yüzyılın başlarında inşa edilmiş olmalı-
dır. 1920 yılında yapılan onarımlar esna-
sında çeşmeyi yanlardan sınırlandıran 
duvarlar esere ilave edilmiş olabilir. Çün-
kü çeşme ile bu duvarlar arasındaki dila-
tasyondan anlaşılacağı üzere, bu yan du-
varlar esere kesin olarak sonradan eklen-
miştir.
Kayseri’deki diğer çeşmelerden farklı 
olarak bu çeşmede dikkatimizi çeken 
hususlar, kenar silmelerinin zeminden 
başlaması ile eserin arkasında büyük bir 
su haznesinin bulunuyor olmasıdır.

Hasbek Kümbet Çeşmesi 
plan (çizim: M. Denktaş)

Hasbek Kümbet Çeşmesi (M. Denktaş)

Hasbek Kümbet Çeşmesi onarım kitabesi 
(M. Denktaş)
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Kaynakça: Albert Gabriel, Monuments Turcs 
d’Anatolie, C I, Paris 1931, Plan: XXIII, Fot. 4; 
Denktaş, Su Yapıları, s. 99-100.

MUSTAFA DENKTAŞ

HASBEK KÜMBET MESCİDİ
Kocasinan* ilçesi, Hacısaki Mahallesi*, 
Hastane Caddesi üzerinde yer almakta-
dır. Mescid günümüzde de sağlam bir 
şekilde ayakta durmaktadır. İbadete açık 
olan mescidin üzerinde inşa ya da ona-
rım kitabesi bulunmamaktadır. Yapıda 
inşa malzemesi olarak, kapı ve pencere 
sövelerinde kesme taş, beden duvarların-
da moloz taş, üst örtüde ise ahşap malze-
me kullanılmıştır. Kuzey-güney yönde 
dikdörtgen bir plana sahip olan mescidin 
girişi kuzey yönde yer almaktadır. Mesci-
din batı cephesi üzerinde iki, doğu cep-
hesi üzerinde ise bir adet dikdörtgen 
formlu pencere açılmıştır. Giriş kapısının 
batısında ve doğusunda da basık kemerli 
birer dikdörtgen pencere bulunmaktadır. 
Mescidin harim kısmına, hafif basık ke-
merli giriş kapısından geçilerek girilmek-
tedir. Harim kuzey-güney yönde uzan-
makta olup, ortada yer alan iki bağımsız 
sütun tarafından mihraba dik üç sahna 
bölünmüştür. Harimin ahşap üst örtüsü 
kuzey-güney yönde atılan yuvarlak ke-
merler tarafından taşınmaktadır. Harim 
doğu, batı ve kuzey yönde yer alan şevli 
pencerelerle aydınlatılmaktadır. Mesci-
din mihrabı taştan yapılmış olup, olduk-
ça sade tutulmuştur. Minber orijinal de-
ğildir. Harimin kuzeyinde ahşap kadınlar 
mahfili yer almaktadır.

Kaynakça: Özkeçeci, Cami ve Mescidler,  
s.94; Özbek-Arslan, KTKVE, s. 287.

SULTAN MURAT TOPÇU

HASBEK KÜMBETİ
Kümbet, Kayseri Merkez Hastane Cad-
desi üzerinde, Saat Sokağı’nın girişinde 
yer almaktadır. Yapı, üzerinde yer alan 
inşa kitabesine göre H 580 (M 1184) tari-
hinde Aksaray’da öldürülen Şehid Nisa-
noğlu Ali’nin oğlu Mesut için yaptırılmış-
tır. Yapı tamamen kesme taş malzeme-
den inşa edilmiştir. Sekizgen gövdeli tür-
benin üzeri içeriden kubbe ile örtülmüş-
ken, dışarıdan külahla kapatılmıştır. Se-

kizgen gövdenin her cephesi kademeli 
kemerlerle hareketlendirilmiştir. Doğu, 
batı, güneydoğu ve güneybatı cephelerde 
sağır kemerlerin hemen altında yuvarlak 
formlu ikiz pencerelere yer verilmiştir. 
Kümbetin kuzey, kuzeydoğu ve doğu 
duvarlarında üstte kemer üzengilerinin 
aralarına gelecek şekilde kitabe kuşağı 
bulunmaktadır. 
Anlamı:
“Bu türbe 580 (1184/1185 senesinde 
Aksaray’da zulmen öldürülen Şehid Ni-
sanoğlu Ali’nin oğlu Mes’ud’un şehitliği-
dir. Allah onu ve şehid olan bütün Hz. 
Muhammed (salat onun üzerine olsun) 
ümmetine rahmet etsin.”
Türbe içerisine, kuzeyde bulunan düz at-
kılı dikdörtgen kapı ile girilmektedir. Gi-
rişin karşısındaki kenar ortasında bir 
mihrap nişi bulunmaktadır. Mihrap beş 
sıra mukarnaslı kavsaraya sahiptir. 

Hasbek Kümbet Mescidi içi

Hasbek Kümbet Mescidi planı 
(çizim: İ. Özkeçeci)

Hasbek Kümbet Mescidi  
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Kaynakça: H. Edhem, Kayseri, (Göde); Orhan 
Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri, C III, An-
kara 1992; Hakkı Önkal, Anadolu Selçuklu 
Türbeleri, Ankara 1996; Çakmakoğlu Kuru, 
Kayseri Mimarisi.

SULTAN MURAT TOPÇU

HASBEK MAHALLESİ
Adını, Hastane Caddesi civarındaki 
“Hasbek Kümbeti*” olarak bilinen Mesut 
Gülzar’ın türbesinden almıştır. Mahalle-
nin adı 1500 tarihli defterde “Mahalle-i 
Has Beğli tâbi‘ Kapu-yı Meydân” olarak 
kaydedilmiştir. Mahallede bu tarihte 57 
hane, 10 mücerred, imam, fakih, sipahi-
zade ve 20 hane de birunî nüfus meskûn 
idi. Mahalle, 1520 tarihinde “Haslu Ma-
hallesi” adı altında kaydedilmiş olup, 25 
hane, 8 mücerret nüfus ikamet etmektey-
di. Jennings*’in kaydına göre Hasbeğli 
Mahallesi, sur dışında bulunan en büyük 
Müslüman mahallelerindendi. 1570 tari-
hinde ise “Mahalle-i Hasbeğlü” adı altın-
da kaydedilmiş olup 164 hane nüfus var-

dı. 1584 tarihli tahrir kaydında “Mahalle-i 
Mescid-i Cebelu Fakih nâm-ı diger Has 
Beğlü” adı altında kaydedilen mahallede 
227 hane oturmaktaydı. 1700-1730 tarih-
li sicil kayıtlarında “Hasbeğoğlu nâmı di-
ger Cebelü Fakih” adı altında kaydedilen 
mahallede 45 hane nüfus ikamet etmek-
teydi. 1834 tarihli temettuât kayıtlarına 
göre mahallede, Dilaver Paşa, Hoca Ha-
san, Kümbet, Kiççi, Molla İsmailoğlu, 
Hacı Saki, Kendirci ve Dadı Cemaati ad-
larında sekiz cemaat grubu meskûn idi. 
Mahallenin toplam hane sayısı ise 239 
idi. 1872 tarihli nüfus kaydına göre, Has-
bek Hacı Saka Mahallesi’nde Hacı Saka 
ve Bahçe Sokağı isminde iki sokağı ve 25 
hanesi vardı. Hasbek Kendirci bölgesin-
de Kendirci Camii, Kümbet Çeşmesi, 
Boyacıkapısı, Hoca Hasan ve Ada Sokağı 
adlarında 5 sokağı ve 43 hanesi; Hasbek 
Mahallesi Hoca Hasan bölgesinde Küm-
bet Camii, Hoca Hasan Camii, Çıkmaz, 
Karataş ve Dördükkânönü (Düveönü*) 
Sokaklarında ikamet eden 50 hane nüfus 
bulunmaktaydı. Hasbek Mahallesi Küm-
bet bölgesinde ise Kendirci ve Kümbet 
Çeşmesi sokakları ile burada meskûn 24 
hane vardı. Günümüzde bu isimde bir 
mahalle bulunmamaktadır.

Kaynakça: 1500 (H 906) Tarihli Kayseri 
Tapu-Tahrir Defteri, (hzl. Mehmet İnbaşı), 
Kayseri 2009, s. 13-14; TD. 387, s. 199; 1570 (H 
976) Tarihli Kayseri Tapu-Tahrir Defteri, 
(hzl. Mehmet İnbaşı), Kayseri 2009, s. 20-21; 
KKA. TD. 136, vr. 16a-16b; Mehmet Karagöz, 
XVIII. Asrın Başlarında Kayseri (1700-1730), 
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
(Yayımlanmamış Doktora tezi), Kayseri 1993, s. 
55; Kayseri Temettuât Defteri, (1250/1834 
Tarihli), (hzl. İsmet Demir), Kayseri 1998, s. 
119-136; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 107-111; İnba-
şı, 16.YBKayseri, s. 43-44; Çayırdağ, KTA, s. 
370-378.

MEHMET İNBAŞI

HASBEKİTÇİ ÇEŞMESİ
Çeşme, Hacı Saki Mahallesi*, İnönü Cad-
desi üzerinde bulunan Hasbekitçi Ca-
mii’nin avlusunun batı duvarına bitişik 
olarak inşa edilmiştir. Çeşme günümüz-
de de kullanılmaktadır. Çeşme nişi üze-
rinde bulunan kitabeye göre eser, H 1135 
(M 1722) yılında Matbah Emini Hacı Ha-

Hasbek Kümbeti ve Çeşmesi-1925 (Albüm TBMM)

Hasbek Kümbeti plan 
(Çizim: H. Önkal)
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lil* Ağa tarafından inşa ettirilmiş olup, H 
1331 (M 1912) yılında da Mutasarrıf Ah-
med* Bey tarafından onartılmıştır. Çeş-
menin kitabesinde mermer, diğer bölüm-
lerin tamamında ise düzgün kesme taş 
malzeme kullanılmıştır.
Çeşme 2,65 m yüksekliğinde 2,55 m ge-
nişliğinde 1,13 m derinliğindedir. Çeşme, 
cephe kompozisyonu bakımından Kay-
seri bölgesindeki tek örnektir. Çeşme ni-
şinin derinliği 0,75 m’dir. Nişin üzerini 
örten atkı taşı, yanlarda kesme taştan ö-
rülmüş ayaklara oturmaktadır. Antik ka-
rakter arz eden atkı taşının üzeri, ön ve 
yan cephelerde profilli silme kuşaklarıyla 
hareketlendirilmiştir. Bu atkı taşının üze-
ri dairevi alınlıkla nihayetlendirilerek, ü-
zerine de yakın bir tarihte köşk minare 
konulmuştur. Yandaki duvarların ön 
cephesinin üst kısmı ile iç kısımlarının 
yine üst bölümüne, kabartma olarak bi-
rer adet gülbezek yerleştirilmiştir. Çeşme 
nişi içerisinde bulunan tek delikli ayna 
taşının etrafı, basit bir silme kuşağıyla 
hareketlendirilmiştir. Günümüzde kulla-
nılmayan ayna taşının altında da basit bir 
su yalağı dikkat çekmektedir. Çeşme nişi 
içerisinde yer alan yedi satırlık inşa kita-
besi l,06x76 m ölçülerinde olup ta’lîk 
hatla yazılmıştır.

Okunuşu:
Habbezâ nev-çeşme-i âb-ı hayât 
Kevsere teşbîh iderdim lezzetin   
Sâhibü’l- hayrın tereşşuh eyledi   
Sûr-emîni hem emîn-i matbah ol    
Oldu istihkâk-ı zâtıyla bekâm   
Devr-i Sultân Ahmedî’de eyledi   
Dâimâ hayrâta sâ’î olmağın      
Teşneler sir-âb-ı lutfı oldular     
Yine hubbü’l- vatan oldu ‘ayân             

Maskat-ı re’s-i dir-i hüccâca               
Cümle on iki birâderden                       
Maksadı içün budur hayrâtdan 
Kevser-i Peygamberi nûş eyleye          
Teşnegâne dedi târîh Refîk                
Menba’-ı Cennet zî-havz-ı selsebîl
Olsa şürbünde mizâc-ı zencebîl
Cûy-i bâr-ı himmetinden bu sebîl
Zü’l-himem emîn-i kerem Hacı Halîl
Mevlâ rif’at ü kadrin celîl
Hizmet-i devlette çok sa’y-ı cemîl
Yaptı bu ‘ayn-ı cedîdi bî ‘adîl
Olmuş iken suları gâyet kalîl
Kayseri olmağla ol zât-ı celîl
Olduğun iş’âr ider nâm-ı Halîl
Hüdâ Yûsuf-âsâ eylemiş ânı celîl
Bu şanla yâd ola vakt-ı rahîl
Ola Cennet’de delîli Cebrâil
Aynı zemzemden içen âb-ı Halîl.
  Sene 1135 (M 1722)

Anlamı:
Bilhassa bu abıhayat olan yeni çeşme ki 
içinde selsebil havuzu olan cennet onun 
kaynağıdır.
Lezzetini Kevser’e benzetirdim. Onun 
içiminde zencebil mizacı vardır.
Hayır sahibi bu sebilin himmetin ırma-
ğından ferahladı.
Sur emini ve mutfak emini olan Hacı 
Halil himmet, eminlik ve cömertlik sahi-
bidir.
O, bizzat hak ederek maksadına ulaştı ve 
böylece Mevla onun yüksek mevkiini ve 
kadrini daha da yüceltti.

Hasbekitçi Çeşmesi planı 
(çizim: M. Denktaş)

Hasbekitçi Çeşmesi (M. Denktaş)

Hasbekitçi Çeşmesi kitabe (M. Denktaş)
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Sultan Ahmed’in zamanında devlet hiz-
metlerinde çok güzel gayretleri görüldü.
Daima iyiliğe çalıştığı için bu yeni çeşme-
yi de benzersiz yaptı.
Susamışların suyu  çok çok azalmışken, 
lütfunun seline kapıldılar.
Bu asil zat Kayserili olmakla birlikte va-
tan sevgisi onda apaçıktır.
Hacılar kapısı doğduğu yerdir ve bu du-
rum Halil namından haber verir.
Allah, on iki biraderin içinden Hz. 
Yusuf’u yücelttiği gibi onu da yüceltti.
Hayrat yapmaktan maksadı, ölüm vak-
tinde bu şanla yâd olunmaktır.
O, cennette Peygamber’in Kevserini içsin 
ve delili Cebrail olsun.
Refik susuzlar için şöyle tarih düşürdü: 
‘Zemzem pınarından Halil’in suyundan 
içen.’

İnşa kitabesinin üzerinde bulunan 
1,13x0,27 m ölçülerindeki tek satırlık o-
narım kitabesi Nesih Ta’lîk yazıyla yazıl-
mıştır.
Mutasarrıf Ahmed Efendi’nin himmetiy-
le tahrîr edilmiştir. H 1331 (M 1912).
Çeşmede süsleme olarak lento üzerin-
deki profilli silmelerle duvarların üst 
kısmı ve çeşme nişinin yan duvarlarının 
üst kısmındaki gülbezekler dikkat çeker. 
Bunların dışında inşa kitabesinin üst 
kısmındaki rûmi süslemelerden de söz 
edilebilir. Günümüzde yol kotunun 
yükselmesinden dolayı 0,40 m toprağa 
gömülü olan eser, H 1135 (M 1722) yılın-
da inşa edilmiştir. Üzerindeki tamir ki-
tabesine göre, çeşme 1916 yılında ona-
rım görmüştür. 1970’li yıllarda yapılan 
restore çalışması esnasında, çeşme nişi-
nin üzerini örten dairevi alınlığın üzeri 
betonla sıvanmış ve üzerine de köşk 
minare yerleştirilmiştir. Eserin inşa kita-
besi 1994 yılının Şubat ayında birkaç 
yerden kırılmıştır. Kitabenin kırılan bö-
lümleri, beton sıva ile çirkin bir şekilde 
sıvanmıştır.

Kaynakça: Denktaş, Su Yapıları, s. 75-78.
MUSTAFA DENKTAŞ

HASBEKLİ HAFIZ MÜMİN HOCA 
bk. AKAN, MÜMİN

HASBENLİ, ABDULLAH 
Öğretim üyesi, zoolog (Kayseri, 1961-). 
İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de ta-
mamladı. 1986 yılında Ankara Üniversi-
tesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden 
mezun oldu. 1987 yılında G.Ü. Fen Bi-
limleri Enstitüsüne araştırma görevlisi 
olarak atandı. 1990 yılında Fen-Edebiyat 
Fakültesi Biyoloji Bölümüne geçti. 
1989’da yüksek lisansını, 1994 yılında 
doktora tezini tamamladı. 1997 yılında 
aynı bölümde Zooloji Anabilim Dalına 
yardımcı doçent olarak atandı. 2000 yı-
lında Hayvan Sistematiği alanında do-
çent unvanını aldı ve 2007 yılında profe-
sörlüğe atandı. Hâlen bu görevini sürdür-
mektedir. Yerli ve yabancı dergilerde 
makaleleri yayımlanmış olup pek çok bi-
limsel eseri vardır. Evli ve iki çocuk sahi-
bidir.  

YAYIN KURULU

HASETÇİ, ALİ 
Millî boksör, boks hakemi ve antrenörü 
(Kayseri, 15 Ekim 1957-). İlk ve orta okulu 
Ankara’da okudu. Lise öğrenimini ise 
Kayseri Endüstri Meslek Lisesi’nde ta-
mamladı.Anadolu Üniversitesi İşletme 
Fakültesi mezunudur. Endüstri Meslek 
Lisesi’nin 1. sınıfında boks sporuyla tanış-
tı. Kayseri Beden Terbiyesi Boks 
Salonu’nda Antrenör Mustafa Ünal neza-
retinde antrenmanlara başladı. Boksa 
başladığı ilk yıl içinde Kayseri Okullar 
Arası, Grup Şampiyonası ve Okullar Ara-
sı Türkiye Şampiyonalarında birincilikler 
kazandı. Bir süre sonra ise Kayseri Hava 
İkmal Bakım Merkezi Komutanlığında i-
şe başladı. Hava Gücü Boks Takımı for-
masını giyerek, boks hayatını burada sür-
dürdü. 1976-1982 yılları arasında Türkiye 
Şampiyonalarını kazandı. 1976 yılında 
Romanya’da yapılan Balkan Şampiyona-
sı’nda Balkan Gençler Boks Şampiyonu 
oldu. Boks hayatı boyunca hiçbir maçın-
da nakavt ve abandone ile yenilmedi. 
1983-1992 yılları arasında antrenörlük 
yaparak genç boksörlerin yetişmesi için 
çalıştı. 1986 yılında açılan hakem kursu-
na katılarak hakem oldu. 1991 EABA 
(Avrupa Boks Birliği Hakemi), 1994’te 

Ali Hasetçi

Abdullah Hasbenli
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AİBA’yı (Dünya Boks Birliği Hakemliği) 
kazandı. Üç Dünya Şampiyonası, dört 
Avrupa Şampiyonası ve birçok uluslar-
arası turnuvada görev yaptı. Final maçla-
rı yönetti. 1993 yılında Türk Harb-İş Sen-
dikasının Kayseri Şube Başkanlığı göre-
vine seçildi ve iki dönem bu sendikanın 
Kayseri Şube Başkanlığını yaptı. 2008’de 
Genel Başkan Yardımcılığından emekli 
oldu. Evli ve beş çocuk babasıdır. 

Kaynakça: http://www.alihasetci.net. 

YAYIN KURULU

HASETÇİ, FARUK
Millî boksör, boks hakemi ve antrenörü 
(Kayseri, 10 Kasım 1963-). İlk, orta ve lise 
öğrenimi Kayseri’de tamamladı. İlahiyat 
Fakültesi ön lisans mezunu olup 1973 yı-
lında boksa başladı. 1983-84 ordular ara-
sı 51 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Ay-
rıca 2 kez 54 kiloda ferdi Türkiye şampi-
yonu oldu. Boğaziçi boks turnuvası ikin-
ciliği de bulunmaktadır. Ulusal ve ulus-
lararası 87 boks maçında oynadı. 1985 
yılından itibaren tekstille uğraşmıştır. 
1996 yılında Türkiye Boks Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 
2000-2004 yılında da yeniden boks fe-
derasyonu üyeliğine getirildi. 17 Kasım 
2007’de Kayseri’de bir jübile maçı yaptı. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.

YAYIN KURULU

HASÎB
Şair (XVIII. yy.). “Hasîb” mahlaslı şairin 
hayatı hakkındaki bilgiler, Ahmet Emin 
Güven*’in   naklettiği Râgıp Bey Mecmu-
ası’nda şöyle yer almaktadır:
İşbu nazım târihinin sâhibi Hasîb Efendi 
ve 95. sahîfede mezkûr es-Seyyid Abdul-
lah Hüsnî Efendi ve 93. sahîfede mezkûr 
Ahmed Lebîb Efendi, eâzım-ı küttâb-ı 
şer’iyye ve erkân-ı mahkeme-i Kayseriy-
ye olup zamanlarında kazâ, kitâbet, şi’r, 
inşâd gibi birçok hidemât-ı mebrûre ve 
meşkûreleri olduğu gibi yukarıdaki  med-
hiye muhâtabı, zamânın Kayseri kadısı 
İbrâhîm-i Arabî hazretleri dahi, Kayseri 
nâibliğine, cedd-i e’azz-ı emcedim Hüsnî 
es-Seyyid Abdullâh Efendi’yi ta’n ettiği 
mürâsele-i şer’iyyesinde müstebân ol-

muştur ki, birinci cildimizde “Hüsnî es-
Seyyid Abdullâh Efendi tercüme-i hâli 
meyânında zikr ü beyân kılınmıştır. 
Rahmetullâhi ‘aleyh.” 
Anlaşıldığına göre Hasîb, tıpkı Abdullah 
Hüsnî ve Ahmed Lebîb Efendi gibi, Kay-
seri mahkemesinin önde gelen kâtiple-
rindendir. Hasîb; kadılık, kâtiplik ve 
Kur’an okuma üzerine önemli hizmetleri 
olmuş, hatta yukarıdaki şiiri kendisine 
yazdığı Kayseri kadısı İbrâhîm-i Arabîyye 
vekâleten kadılık görevi bile yapmıştır. 
Ne zaman vefat ettiği ve nerede defnedil-
diği belli değildir.
Elimizde, beyitlerden oluşan bir şiiri bu-
lunmaktadır:

KUDÛMİYYE
Hudâ bu devha-i şer’-i şerîfe bir gül 

açdı kim
Kulûb-ı nâsa sertâpâ meserret eyledi 

teşmîm

Felekde böyle bir fâzıl yegâne görmedi 
kimse

Kem oldı beldemizde makdem-i pâki ile 
tecrîm

Fazîletle idince Kayseriyye şehrini teşrîf
Mübârek bâd âzimler melekler cümle 

bi’t-ta’zîm

Nezâfet ma’deni kenz-i kerâmet 
menkabet-güster

Yem-i irfâna gûyâ bir sadefdür eylemiş 
tedvîm

Serefrâz-ı mevâlîdür nişîn-i sadr-ı 
âlîdür

Cenâb-ı hazret-i Mevle’l-mevâlî Seyyid 
İbrâhim

Beyân itmek ne mümkin vasf-ı bî-
pâyânını el-hak

Du’â kıl devletine eyle pây-ı 
dâmenin teslîm

Veliyyü’n-ni’metâvâlâ-tebârâ âtıfetkârâ
Şerî’at mesnedinde dâ’im ol bi’l-

izzive’t-tekrîm

Faruk Hasetçi 
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Hasîbâ makdem-i pâkine tahrîr eyle bir 
târih

Mübeyyen eyledi şer’-i mübîni 
Hâcı İbrâhim

 H 1120 (M 1708)

Kaynakça: Güven, Kayseri’de Mecmualar, s. 
48-50; Köksal, KDŞ, s. 117-118. 

ATABEY KILIÇ

HASİNLİ CAMİİ
Hasinli Mahallesi*’nde bulunan cami 1714 
yılında inşa edilmiştir. Giriş kapısının ü-
zerinde yer alan kitabede, Sahibu’l Hay-
rat ve’l Hasenat Es-seyyid el-hac Der-
viş Mehmed Ürgübî sene 1126 yazılıdır. 
Kitabede “hayır ve iyilikler sahibi Es-
seyyid Ürgüplü Derviş Mehmed’in 1714 
yılında camiyi yaptırdığı” bilgisi yer al-
maktadır. Caminin inşasında kuzey cep-
he, pencere lentoları, mihrab ve minber-
de kesme taş, geri kalan beden duvarla-
rında ise moloz taş malzeme kullanılmış-
tır. 
Cami, kare planlı harim ve dikdörtgen bir 
son cemaat mahallînden ibarettir. Küçük 
bir avludan geçilerek, caminin son cema-
at mahallîne girilir. Son cemaat mahallî 
üst örtüsünü, harimin kuzey cephesine 
paralel sıralanmış üzeri yastıklı altı adet 
ahşap sütun taşımaktadır. Ahşap sütunla-
rın üzerine doğu-batı doğrultuda yerleşti-
rilmiş kirişin üzerine, güney-kuzey yönde 
atılmış mertekler yerleştirilmiş, böylelik-
le üst örtü kapatılmıştır. Üst örtüyü taşı-

yan ayaklardan iki adedi mahallîn batı-
sında, dört adedi ise doğusunda bulun-
maktadır. Bu dizilişin sebebi,mahallîn 
doğu tarafta harimden çıkıntı yapmasın-
dan kaynaklanmaktadır. 
Harim giriş kapısının iki yanında kesme 
taştan yapılmış mihrabiyeler bulunmak-
tadır. Simetrik olarak yapılmış mihrabi-
yeler beş köşeli bir plana sahip olup, ü-
zerleri beş dilimli, sivri kemerli kavsara 
ile örtülüdür. Kenarları oluklu ve profilli 
kaval silmelerle çevrelenmiş mihrabiye-
nin diğer bordürlerini Türk üçgeni motif-
li ve mukarnaslı bir süsleme frizi dolaşır. 
Kum saati başlıklı burmalı sütuncelerin 
üzerindeki kemer köşeliğine ise, vazoda 
karanfil motifi simetrik olarak işlenmiş-
tir. 
Harime geçiş, tamamen kesme taş mal-
zemeden yapılmış basık yuvarlak kemer-
li bir kapı ile sağlanmaktadır. Taçkapı 
şeklinde düzenlenmiş kapının etrafını o-
luklu ve profilli silmeler üç yandan ku-
şatmaktadır. Silme kuşağının yanındaki 
bordürler, altta vazodan çıkan altı kollu 
yıldızla bezenmiş olup, üst kısımda birer 
servi ağacı motifi ile nihayetlenir. Kapı-
nın üstünde yer alan sivri kemer, kum 
saati başlıklı burmalı sütunceler üzerine 
oturmaktadır. Kemer köşeliklerinde bir 
madalyon içerisinde altı kollu yıldızlar 
yer alırken, kemerin içerisinde çiçek 
motifi olan bir madalyon bulunmakta-
dır. Ayrıca basık kemerin üzerinde, içeri-
si geometrik bezemelerle doldurulmuş 
süsleme kartuşları yer almaktadır. Bu 
kartuşların kenarlarında ise, simetrik 
olarak yerleştirilmiş lale ve karanfil mo-
tiflerinin işlendiği bitkisel süslemeler 
vardır. Aynalık kısmına ise, yukarda a-
çıklaması verilen kitabe hakkolunmuş-
tur. 
Harimin üst örtüsünü, ortada bulunan 
dört adet bağımsız ahşap sütun taşımak-
tadır. Sütunların üzerinde bulunan ahşap 
kirişler kuzey-güney yönünde atılmış ve 
harim üç sahna bölünmüştür. Kirişlerin 
üzerinde yer alan mertekler ise doğu-batı 
yönünde yerleştirilerek, üzerleri toprak 
düz damla kapatılmıştır. Merteklerin ara-
ları çıtaların kesiştirilmeleriyle oluşturul-Hasinli Camii içi (Özbek-Arslan, KTKVE)
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muş, dekoratif amaçlı geometrik şekiller-
le doldurulmuştur. Damın üzeri sonra-
dan yapılan bir kırma çatı ile kapatılmış-
tır. 
Harimin güney cephesinin ortasında, 
kesme taştan yapılmış yedi köşe planlı, 
üzeri yedi dilimli sivri kemerli bir kavsara 
ile örtülü mihrap yer almaktadır. Kenar-
ları oluklu ve kaval profilli silmelerle üç 
yandan kuşatılmış mihrabın bordürleri 
üzerinde vazodan çıkan altı kollu yıldız 
motifleri ve Türk üçgenleriyle bezenmiş 
süslemeler bulunmaktadır. Mihrabın 
kavsara köşeliklerinde simetrik olarak 
işlenmiş, vazodan çıkan lale ve karanfil 
motifleriyle bezeli kompozisyon yer al-
maktadır. Bu kompozisyonlar içerisinde 
simetrik işlenmiş gülbezek motifleri bu-
lunmaktadır. Mihrap alınlığında, Besme-
le-şerif ve Ali-İmran Suresi’nin 37. ayeti 
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 
Zekeriya mihraba her girdiğinde.” yazılı-
dır. Mihrabın batısında, kesme taştan ya-
pılmış minber yer almaktadır. Minberin 
köşk kısmı, sekizgen kesitli dört ayak ü-
zerinde yükselen ve kare bir taban üzeri-
ne oturan piramidal külahdan ibarettir. 
Yekpare taş bloklardan meydana gelen 
korkuluk üzerinde, baklava dilimleri şek-
linde bölünmüş içleri geometrik bezeme-
li kompozisyonlar yer almaktadır. Kor-
kuluğun altında yer alan aynalık üzerin-
de, ortada içerisi bitkisel bezemelerle 
doldurulmuş bir madalyon motifi ve et-
rafında, geometrik geçmelerle elde edil-
miş altı kollu yıldız motifleri işlenmiştir. 
Aynalığın altında yer alan pano dört bö-
lüme ayrılmış ve her biri sağır nişler şek-
linde düzenlenmiş dekoratif kemerler-
den oluşmaktadır. Kemerlerin yanların-
da, taç kapı ve mihrapta da gördüğümüz 
vazodan çıkan lale, karanfil demetleri ve 
servi motifleri yer almaktadır. Profil sil-
melerle hareketlendirilmiş minberin ba-
sık kemeri üst kısımda, tepe noktasına 
lale motifi yerleştirilmiş yedi dilimli taç 
ile sonlanır. Dilimli kemerin ortasına 
yerleştirilmiş çarkıfelek kompozisyonu-
nun iki yanı vazodan çıkan lale ve karan-
fil motifleriyle doldurulmuştur. Kapı ke-
merinin üzerinde yer alan ve iki yanında 

servi motifleri bulunan alınlık üzerinde, 
Kelime-i Tevhid La İlahe İllallah 
Muhammed’en Resûlullâh “Allah’tan 
başka İlah yoktur ve Muhammed O’nun 
elçisidir” yazılıdır. 
Harim, güneyde üç, batıda iki, doğuda iki 
ve kuzeyde altta iki, üstte üç olmak üzere 
toplam on iki pencere tarafından aydınla-
tılmaktadır. Şevli olarak yapılan pencere-
ler dikdörtgen olup, içten yuvarlak, dıştan 
basık kemerlidir. Harimin kuzey cephe-
sinde, ahşap sütunları da içine alan beto-
narmeden yapılmış kadınlar mahfili bu-
lunmaktadır. Caminin kuzeybatı köşesin-
de, kesme taştan yapılmış, son cemaat 
mahallî duvarına bitişik, kare bir oturtma-
lık üzerinde yükselen dairevi bir gövdeye 

Hasinli Camii (R. Aydın)

Hasinli Camii kesiti (Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi)

Hasinli Camii planı 
(çizim: İ. Özkeçeci)
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sahip tek şerefeli minare bulunmaktadır. 
Süsleme açısından Kayseri’deki birçok 
yapıyı geride bırakan cami, tek başlarına 
veya vazodan çıkar şekilde betimlenmiş; 
lale, karanfil, servi, gülbezek, çarkıfelek, 
madalyon, altı kollu yıldız, profilli silmeler 
ve geometrik bezemeleriyle inşa edildiği 
Lale Devri’nin özelliklerini taşrada yansı-
tan nadir örneklerden biridir. 

Kaynakça: Özbek-Arslan, KTKVE, s. 183-188; 
Remzi Aydın, Kayseri Mihrabları, Selçuk Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanma-
mış Yüksek Lisans tezi), Konya 2006, s. 112-115; 
Özkeçeci, Cami ve Mescidler, s. 96-99; A. 
Nazif, Mir’ât, (Palamutoğlu), s.39.
 REMZİ AYDIN

HASİNLİ CAMİİ ÇEŞMESİ
Çeşme, Melikgazi ilçesinde Hasinli Ma-
hallesi*,  Demir Sokak’ta yer almaktadır. 
Kısmen yıkık ve harap durumdaki çeş-
me, işlevini yitirmiştir. Çeşmenin üzerin-
de kitabe bulunmadığı için inşa tarihi bi-
linmemektedir. 
Düzgün kesme taş malzemeden bağımsız 
olarak inşa edilen çeşme nişi, eyvan şek-
linde düzenlenmiştir. Çeşme nişini örten 

profillendirilmiş yuvarlak kemer, yığma 
ayaklar üzerinde bulunan profilli yastık 
taşları üzerine oturmaktadır. Yastık taşları 
üzerindeki profilli silmeler eyvan duvarına 
kadar uzanmaktadır. Çeşme duvarı üze-
rinde de yine bir silme kuşağı görülmekte-
dir. Yalak ve ayna taşı bulunmayan çeşme 
üzerinde iki adet lüle deliği yer almakta-
dır. Ancak üzerlerinde bulunması gereken 
lüleler günümüze ulaşmamıştır. Çeşme 
eyvanının içerisinde ayrıca orijinal olup 
olmadığı anlaşılamayan sekiler mevcuttur. 
Kısmen çimento esaslı harçla sıvalı olan 
çeşmede silmeler dışında herhangi bir 
süsleme öğesi bulunmamaktadır.

REMZİ AYDIN

HASİNLİ MAHALLESİ
Mahalle ile ilgili ilk kayıt 1570 tarihli def-
terde “Mahalle-i Hisayinlü tabi‘ Lala” 
şeklinde kaydedilmiştir. Bu tarihte ma-
hallede 85 hane Müslüman nüfus ikamet 
etmekteydi. 1584 tarihli defterde yine ay-
nı adla kaydedilen mahallede 367 Müs-
lüman hane, 6 gayrimüslim hane nüfus 
meskûn idi. 1834 tarihli temettuât kayıtla-
rına göre, Hasinli adı altında kaydedilen 
mahallede 113 hane nüfus ikamet etmek-
teydi. 1872 tarihli nüfus defterinde yine 
Hasinli adıyla kaydedilmiş olan mahalle-
nin 152 hanesi ve Yenicami, Deveci, Sar-
kürklü, Hacıosmanağa, Büyüksöğütönü, 
Küçükçeşme, Hamam, Tutkalcı Çıkmazı 
ve Büyükmahalle Sokağı adlarında do-
kuz adet sokağı bulunmaktaydı. Günü-
müzde bu isimde bir mahalle yoktur.

Kaynakça: 1570 (H 976) Tarihli Kayseri 
Tapu-Tahrir Defteri, (hzl. Mehmet İnbaşı), 
Kayseri 2009, s. 24; KKA. TD. 136, s. 28a-30a; 
Kayseri Temettuât Defteri, (1250/1834 Tarih-
li), (hzl. İsmet Demir), Kayseri 1998, s. 224-225; 
Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 173; Çayırdağ, KTA, s. 
370-378.
     

MEHMET İNBAŞI

Hasinli Camii kitabesi (R. Aydın)

Hasinli Camii Çeşmesi (R. Aydın)  
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HASKEBABÇI, AYDIN
Yazar, iktisatçı (Kayseri, 1970-). İlk ve 
ortaöğrenimini Kayseri’de tamamladık-
tan sonra 1989 yılında Boğaziçi Üniversi-
tesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İ-
lişkiler Bölümüne girdi. Lisans eğitimi 
(1994) sonrası Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat da-
lında yüksek lisans yaptı (2001). Eğitim 
hayatı sonrası çeşitli özel sektör kuruluş-
larında çalıştı. 2004 yılında Devlet Baka-
nı Ali Babacan’ın danışmanı olarak Hazi-
ne Müsteşarlığında göreve başladı. Beş 
yıl boyunca bu görevde stratejik plan ha-
zırlıklarından IMF, Dünya Bankası gibi 
uluslararası kuruluşlarla ilişkilere kadar 
farklı çalışmalarda bulundu. Hazine tem-
silcisi olarak kamu adına TÜVASAŞ’ta 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak dört yıl 
görev yaptı. 2009 yılında Sermaye Piya-
sası Kurulu’nda yeni kurulan Kurumsal 
İletişim Dairesi Başkanlığına getirildi. 
Hâlen SPK’da uluslararası ilişkiler ve fi-
nansal eğitim alanında çalışmakla  bera-
ber Basın Sözcülüğü görevini de sürdür-
mektedir. Bugüne kadar çeşitli dernek ve 
sivil toplum çalışmalarına aktif olarak 
katıldı. 2010 yılından bu yana 
Kayserider’in başkanlığını yürütmekte-
dir. Evlidir.
Eserleri: Bir Düş Hep Vardır - Başarı-
lı İşadamları Anlatıyor (2001); Gizemli 
Patron (2002).
  YAYIN KURULU

HASKİLİT, NAZMİ
Şair (Kayseri, 1930 – Kayseri, 1980). İl-
kokulu Kayseri’de bitirdi. Çocuk yaştay-
ken iş hayatına atıldı. Küçük yaşta şiir 
yazmaya başladı. Kayseri Belediyesi İtfa-
iye Teşkilatında çalıştı. Genellikle millî 
ve ahlaki konularda şiirler yazdı. Evli ve 
üç çocuk babasıydı.
Eserleri: Sevgiyle Gelen (1979). 

Kaynakça: Kalkan, KŞ, s. 179; Sıvacı, KG, s. 
340. 
 YAYIN KURULU

HASOĞLU, MEHMET 
Şair (Talas/Süleymanlı, 20 Ocak 1959-). 
İlkokulu köyünde, orta ve lise öğrenimini 
Kayseri’de tamamladı. Yüksek tahsil için 

Almanya’ya gitti fakat tahsilini tamamla-
yamadan geri döndü. Reklamcılık yap-
maktadır. 
Sosyal hayatı bir kenara itmeden, insanı 
biçimlendirebilecek duygu yoğunluğuyla 
özgün bir şiir iklimi estirmeyi başarmış-
tır.  
Eseri: Benim Dünyam (1999).  
 NURKAL KUMSUZ

HASRETÎ  
Âşık  (Kars, 1929 – 2000).  Asıl adı Sadi 
Değer’dir. Babası Mustafa, annesi ise 
Mesme Hanım’dır. Babası, Tiflis’in Kür 
Irmağı boyundaki Işıklı köyünden Kars’ın 
İncesu köyüne göç etti ve bu köyde çiftçi-
likle meşgul oldu. Babasının dördüncü 
çocuğu olan Sadi, çocukluğunu ve genç-
liğini ekonomik sıkıntılar içerisinde ge-
çirdi.
Çocukluğunda sesinin güzelliği ile dikka-
ti çeken Sadi, âşıklık geleneğine ilgisin-
den dolayı küçük yaştan itibaren Kars 
yöresinin âşık meclislerine izleyici olarak 
katıldı ve bu meclislerde âşıklık geleneği-
nin icaplarını öğrendi. On yedi yaşında 
gördüğü bir rüya neticesinde de âşıklığa 
başladı. Şenliklere ve âşık fasıllarına ka-
tılmak için diyar diyar gezdi. 
İlk eşi Senem ile de on yedi yaşında evle-
nen âşık, önceleri “Sadi” mahlasını kulla-
nırken, sonraları, eşi Senem ile aralarının 
açılması ve Senem’in hasretini çektiği için 
“Hasretî” mahlasını kullanmaya başladı. 
İkinci evliliğini İpek Hanım’la yaptı. Bu 
evlilikten dokuz çocuğu oldu. 1969 yılın-
da Kayseri’ye göç etti ve burada bir kahve-
hane işletti. Kayseri’de âşıkların yetişmesi 
için büyük çaba sarf etti ve Kayseri Halk 
Şairleri Kültür Derneği üyesi oldu. 
Âşıklık geleneğinin XX. yüzyıldaki önem-
li ustalarından biri olan Hasretî; irticalen 
söylemede ve atışmada ön plana çıkmış-
tır. Ayrıca âşık makamları ve halk hikâye-
leri konusunda geniş bilgiye sahip olmuş; 
usta âşıkların tasnif ettiği hikâyeleri anlat-
makla birlikte kendisi de hikâye tasnif 
etmiştir. Şiirlerinde geleneksel konuların 
yanında milli duyguları da işleyen ozan, 
Atatürk’ün doğumunun 100. yılında TRT 
tarafından açılan şiir yarışmasında birin-
ci; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açmış 

Nazmi Haskilit 

Aydın Haskebapçı 
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olduğu “Türk İstiklâl Savaşı Destanı” adlı 
yarışmada da ikinci oldu. Örnek olması 
açısından bir şiirini aşağıya alıyoruz. 

Dünya fani ömür kısa
Bilemedim heyvah bana
Lezzetini alamadım
Almadım heyvah bana

Boşa devroldu çağlarım
Kazele döndü bağlarım
Eller güler ben ağlarım
Gülemedim heyvah bana

Okuttular künyesini
Geri alsın dünyasını
Kırık gönül aynasını
Silemedim heyvah bana

Hasretî koydum adımı
Kırdın döktün kanadımı
Bu dünyada muradımı
Alamadım heyvah bana

Eserleri: Karslı Âşık Hasretî (1973), 
Işıklı Pınar (1989).

Kaynakça: Sadi Değer, Karslı Âşık Hasretî, 
Esengür Matbaası, Ankara 1973; Tuncer Gülen-
soy, “Âşık Hasretî”, I. Kayseri Kültür ve Sanat 
Haftası Konuşmaları ve Tebliğler (7-13 Ni-
san 1986), Kayseri Belediye ve Özel İdare Birli-
ği Yayınları, No: 3, Kayseri 1987, s. 129-132; E-
mir Kalkan, Çağlar Boyunca Kayseri Şairleri, 
Kayseri İli Özel İdare Müdürlüğü ve Kayseri 
Belediyesi Birliği Yayınları, Kayseri 1988, s. 167-
168; Âşık Hasretî, Işıklı Pınar, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, Ankara 1989; Bayram Dur-
bilmez, “Âşık Veysel’in Kayseri’de Yaşayan O-
zanlara Etkileri”, Folklor/Edebiyat, S 19, 1999, 
s. 155-179.

ERHAN ÇAPRAZ

HASSA MİMARI MUSTAFA AĞA bk. 
MUSTAFA AĞA (MİMAR)

HASTANELER
Memleket Hastanesi 
Gültepe (Kumtepe) Parkı*’nın ve Arkeo-
loji Müzesi*’nin güneyinde iki katlı, çatılı 
çok güzel bir taş binadır. Zemin katı 1910 
yılında tamamlanmıştır. 1910 yılında 
Kayseri’de çıkarılan ilk Türk gazetesinin 
(Erciyes*) imtiyaz sahibi ve sorumlu mü-
dürü olan Turanlı Yunus Bekir*, hastane-
nin yapılışında halktan yardım toplama 
kampanyasını idare etmiştir. Mutasarrıf 

Memleket Hastanesi-1924 (N. Karakaya-Anımsamalar)

Memleket Hastanesinin, bugün Acıbadem Hastanesi olarak kullanılan 
binası-1999 (H.Yüksel)
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Ahmed Muammer Bey*’in himayesinde, 
hastanenin birinci katı bitirilip hizmete 
girince de Yunus Bekir burada bir süre 
yönetici ve cerrah yardımcısı olarakta 
görev yapmıştır. Zemin katı 1910’da, bi-
rinci katı 1924 yılında tamamlanmış olan 
hastane, 14 Ekim 1924 tarihinde Cumhur-
başkanı Mustafa Kemal tarafından 
“Memleket Hastanesi” olarak hizmete a-
çıldı. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Ke-
mal şu konuşmayı yaparak açılışı gerçek-
leştirdi: 
“Burada çalışan ve çalışacak olan değerli 
Türk doktorlarının çalışmalarında başa-
rılı olacaklarını, bu yolda milletin sağlık 
ve iyiliğini esaslı hizmetler yerine getire-
rek vicdani bir memnuniyet duyacakları-
nı, bu hizmetlerin yalnız Kayseri halkıyla 
kısıtlı olmayıp, bütün Türk Milletinin ih-
tiyacı olan kutsal hizmetleri yerine getire-
ceklerinden tamamen emin bulundukla-
rını ve bundan insanlığı yaratan ve koru-
yan Yüce Allah’ın da memnun olacağını” 
belirterek kurdeleleri kesti ve içeri girdi.
İlk açılışta 25 yatak kapasitesi, ameliyat-
hanesi ve doğum salonu bulunmaktaydı. 
1938 yılı kayıtlarında ise 50 yatak kapasi-
tesi bulunan bu hastanede; dâhiliye, hari-
ciye ve röntgen uzmanları bulunduğu, 
ayrıca bir eczacı, üç hemşire, iki idare 
memuru ve yirmi bir hizmetlinin görev 
yaptığı, ayrıca Askerî Hastanenin göz, a-
sabiye ve KBB uzmanlarından da fayda-
lanıldığı anlaşılmaktadır. Bu bina, Devlet 
Hastanesi (1943) faaliyete geçene kadar 
hizmet vermiştir. Daha sonra, uzun za-
man amacı dışında tekel deposu olarak 
kullanılmış ve 1996 yılında Büyükşehir 
Belediyesine devredilmiştir. Belediye, bi-
nayı yeniden hastane yapılması şartıyla 
Dedeman Grubu’na satmış; onlar da bi-
nayı bir başka gruba devretmiştir. Eski 
hastane binası restore ettirilmiş, yanına 
da gayet modern bir hastane binası yapıl-
mıştır. Eski Memleket Hastanesi binası 
günümüzde, Acıbadem Hastanesi adıyla 
sağlık hizmeti vermektedir. 

Askerî Hastane
Uzun yıllar Osmanlı ordusunun Redif 
teşkillerinden başka toplu birlik bulun-

durmayan Kayseri, I.Cihan Savaşı’nda 
batıdan doğu ve güneydoğu cephelerine 
gönderilen kuvvetlerin geçiş ve konakla-
ma yeri olmuş; bu bakımdan askerî öne-
mi de artmıştır.  
İlk askerî sağlık kuruluna çekirdek olan 
hastane, Doktor Binbaşı Hilmi Bey idare-
sinde 1914’te Zincidere* Amerikan 
Hastanesi’nde* kurulmuştur. 70 yataklı 
“Fırka-i Askeriye Hastanesi” adı verilen 
kurum 1915’te 200 yatağa çıkarılmış, ay-
rıca İncesu Amele Taburu ihtiyacı için 
hastaneye bağlı 30 yataklı bir şube açıl-
mıştır.  1915’te hastane, mevcut persone-
liyle İstanbul’da Fenerbahçe’ye gönderil-
miş, burada 5. Kuvve-i Seferiyye’nin Sıh-
hiye Bölüğünü teşkil etmiştir.   
Bu yer değiştirmeden sonra Kızılay’ın  
Zincirdere’de bulunan hastanesi, asker 
hizmetine verilerek, İstanbul’dan getiri-
len Lavten Şleger marka etüv cihazıyla 
birlikte bir de temizleme evi kurulmuş-
tur. 
Kadrosu büyütülerek 3.Ordu 1.000 ya-
taklı menzil hastanesi karakterini aldık-
tan sonra, Kızılay Hastanesi serbest bıra-
kılarak Talas’a intikal etmiştir. 
Şehir içinde kiralanan evlere ek olarak 
ayrı bir yerde Şifa Yurdu adı ile bir de 
sanatoryum-nekahethane açılmış mer-
kez ve büyük kısmı ile lise ve yanındaki 
binalarda yerleştirilen hastanede çalış-
malar bilhassa Erzincan’ın sükûtundan 
sonra yapılan tahliyelerin triyajı (yaralıla-
rın sınıflandırılması) ile uğraşmış, müta-
reke uygulamaları sırasında çalışmasını 

Askerî Hastane (eski redif binası) - XX. yüzyıl başı
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durdurmakta iken Milli Mücadele’nin 
başlaması ile yeniden faaliyete geçiril-
miştir. 
Başhekim Operatör Ahmet Ali Bey’den 
sonra Dr. Süleyman (Elebakan) Bey’in 
muavinliğine Dr. Yzb. Niğdeli Behçet 
Hasan Bey atanmış, hastane bir aralık 
Niğde’ye intikal ettirilmiştir.
Büyük Zafer’den sonra 100 yataklı olarak 
yeniden kurulmuştur. 1928’de Tokat’taki 
VI. Kolordu Kayseri’ye intikal edince, lağ-
vedilen Tokat Hastanesi mevcut personeli 
ile Kayseri’ye gönderilmiş, böylece Tokat 
Hastanesi, Kayseri Merkez Hastanesi adı 
ile kuruluşa geçmiştir. Ancak Kayseri’de 
Merkez Hastanesi olmaya uygun bir bina 
bulunmadığından, 30 km uzaklıktaki Gesi 
Nahiyesi yakınında Efkere Manastır bina-
ları bu işe tahsis edilmiştir. 
1930 yılında hastane Efkere’den kaldırı-
larak, Kolordu Karargâhının yanındaki 
eski Redif binasına yerleştirilmiş, başhe-
kimliğe de Kastamonulu Yarbay Ferit 
Kurdoğlu atanmıştır. 
1948 yılında 1.000 yataklı hastane lağve-
dilerek, bir ara Samsun Hastanesi, Kay-
seri Hastanesi adı altında çalıştırılmış, 
resmî mühür ve idari hizmet damgaları 
bile yaptırılmış. 1950 yılında Merzi-

fon’daki VIII. Kolordu’nun Kayseri’ye 
intikali ile hastane yeniden faaliyete so-
kulmuştur.  
Kayseri Askerî Hastanesi 1989 yılından 
itibaren şimdiki binasında olup 100 ya-
takla sivil halka da hizmet vermektedir.

Devlet (T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Eğitim Ve Araş-
tırma) Hastanesi
1937 Ağustos ayı içinde Şehir Hastanesi-
nin temeli bir törenle atılmıştır. Betonar-
me binanın Eylül 1939 tarihinde çatısı ve 
sıvası tamamlanabilmiş ve 29 Ekim 1943 
tarihinde inşaat bitirilerek törenle hizme-
te sokulmuştur. Memleket hastanesi, bu 
tarih itibariyle 100 yatak kapasitesi ile 
bugünkü başhekimlik binası olarak kul-
lanılan binaya taşınmıştır. 1968 yılında 
inşaatı tamamlanarak hizmete sokulan 
cerrahi servisler binası ile yatak kapasite-
si 560’a kadar yükselmiştir. Bu tarihlerde 
17 uzman hekim, 5 sağlık memuru, 6 
hemşire, 11 yardımcı hemşire, 6 memur, 
108 müstahdem görev yapıyordu. 
30 Ocak 1988’de, Kayserili hayırsever 
Mehmet Akköse’nin yaptırttığı Nükleer 
Tıp Merkezi hizmete girmiştir. Kayserili 
iş adamları Mehmet, Emin, Yaşar ve Ah-
met Hattat tarafından  1990 yılında inşa-
atına başlanan ve Mehmet Hattat tarafın-
dan tamamlanan “Elmas-Cemal Hattat 
Hastanesi” 26 Kasım 1998 tarihinde, 
Kayseri Devlet Hastanesinin bir ünitesi 
olarak hizmete sokulmuştur. 1998’de A-
tatürk Sağlık Meslek Lisesi’nin kapatıl-
masıyla boşalan bina da, hastane bünye-
sine dâhil edilmiş ve yatak kapasitesi 
700’e çıkartılmıştır. Bu bina, hâlen fizik 
tedavi-rehabilitasyon merkezi olarak hiz-
met vermektedir. 5283 sayılı kanunla 
SSK Bölge Hastanesi 19 Şubat 2005 tari-
hi itibariyle hastaneye dâhil edilmiş ve 
yatak kapasitesi 1045’e çıkmıştır.Devlet 
Hastanesi Sağlık Bakanlığının 12 Aralık 
2005 tarih ve 9759 sayılı kararı ile Kay-
seri Eğitim ve Araştırma Hastanesi hâline 
dönüştürülmüştür.  

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
Fakülte 1975 yılında Kayseri Devlet Has-
tanesi Cerrahi Bloğuna taşınmış, böylece ERÜ Gevher Nesibe Hastanesi (H.Yüksel)

Devlet Hastanesi (Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi)-2012
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Kayseri’de Erciyes Üniversitesinin ilk 
nüvesi dört doçent, 23 öğretim görevlisi 
39 asistan ve üç uzmanla atılmıştır.
1978 tarihinde Kayseri Üniversitesinin 
kurulmasıyla kurucu Fakültesi olarak 
Hacettepe Üniversitesinden ayrılmıştır.  
1982 tarihinde de Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi adını almıştır.
Fakülte hastanesi ilk olarak Gevher Nesi-
be Hastanesi ismiyle hizmet vermeye 
başlamıştır.  Hâlen,  Gevher Nesibe Has-
tanesi, Yılmaz-Mehmet Öztaşkın Kalp 
Hastanesi, Mehmet Kemal Dedeman 
Hematoloji-Onkoloji Hastanesi, Semiha 
Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi, 
Mustafa Eraslan ve Fevzi Mercan Çocuk 
Hastanesi, Gülşah - Mert Tatar Ağız - Diş 
- Çene Cerrahisi Hastanesi olarak hizmet 
vermektedir. Yılda 600 binin üzerinde 
hastanın tedavi gördüğü hastaneler he-
kim harici 2 717 çalışanı ve 1303 yatak 
kapasitesi ile 3. kademe hizmet veren 
Orta Anadolu’nun en büyük hastanele-
rinden biridir.

Nimet Bayraktar Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
Sağlık Bakanlığına bağlı bir kuruluştur. 
2005 yılında Hüseyin Bayraktar tarafın-
dan yapılan binada açılmıştır.

Geriatri Merkezi
Devlet Hastanesine bağlı olarak Türkiye’-
nin ilk geriatri merkezi 29.04.2005 tari-
hinde Abdullah Gül* tarafından hizmete 
açıldı. 65 yaş ve üzeri hastalara çok yönlü 
tedavi ve rehabilitasyon hizmeti vererek, 
yaşlı hastaların yaşam kalitelerinin artırıl-
ması hedeflenmiştir. 24 saat 38 yataklı 
hizmet vermekle birlikte, hastane bünye-
sinde; dâhiliye, göz, fizik tedavi ve reha-
bilitasyon, cildiye, üroloji, ortopedi ve 
kulak burun boğaz poliklinikleri hizmet 
vermektedir.  

Kayseri Kadın Doğum ve Hastalıkları Hastanesi
1982 yılında Devlet Hastanesi Nisaiye 
Servisi ayrılarak, başlangıçta 125 yataklı 
hastane oluşturuldu. Yatak sayısı daha 
sonra 200’e çıkarılmıştır. Hastanede 
toplam 32 doktor görev yapmakta olup, 
Kadın Doğum ve Hastalıkları, Çocuk 

Cerrahisi, Çocuk Hastalıkları, Çocuk En-
dokrin, Çocuk Psikiyatri, Çocuk Gelişim, 
Çocuk Kardiyoloji, Menopoz ve Gebe 
Eğitimi, Diyet Poliklinikleri hizmet ver-
mektedir. 

Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesi
1950 yılında hayırsever işadamı Nuh Na-
ci Yazgan* tarafından yaptırıldı. Bugünkü 
İl Sağlık Müdürlüğü binasında hizmete 
açıldı. 1987 yılında Talas yolu üzerinde 
Travmatoloji Hastanesi olarak inşa edi-
len yeni binasına taşındı. Hâlen 125 ya-
takla hizmet vermektedir.

Kayseri Bölge Hastanesi
10 Eylül 2011 tarihinde Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın temelini attığı, kamu- 
özel sektör ortaklığı ile yaklaşık 500 
milyon Euro’ya mal olacağı belirtilen ve 
3 yılda bitirilmesi hedeflenen 1.580 ya-
taklı, 385 bin m² kapalı, 750 bin m² açık 
alana sahip olacak olan Kayseri Bölge 
Hastanesidir. Türkiye’nin ilk bölge araş-
tırma hastanesi olacaktır.   Projede yapıl-
ması planlanan kampus içerisinde uz-
manlaşmış ihtisas hastaneleri, yüksek 
teknolojiye sahip laboratuarlar, araştır-
ma merkezleri, sağlık teknoparkları, sos-
yal tesisler, otel ve medikal oteller, alışve-
riş merkezleri, kafeler, merkezi acil bi-
rimleri, yoğun bakım üniteleri, merkezi 
eczaneler, depo yapıları, kapalı otopark-
lar ile peyzaj alanları bulunmaktadır. Ye-
ri Şehirlerarası Otobüs Terminali arka-
sındadır. 
Yukarıda sayılan Kayseri’nin ilk/devlet 
hastaneleri dışında Kayseri’de; Bünyan, 
Develi, Felahiye, İncesu, Pınarbaşı, Sarız, 
Yahyalı ve Yeşilhisar’da birer devlet has-
tanesi bulunmaktadır.

Özel Hastaneler 
Acıbadem Kayseri Hastanesi
NATO Caddesi üzerinde tekel deposu 
olarak kullanılan eski Memleket Hasta-
nesi Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. 
A.Ş tarafından restore ettirildikten sonra, 
hemen yanına ek bir hizmet binası yaptı-
rılarak 19.03.2009 tarihinde özel hasta-
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ne olarak hizmete sunulmuştur. 89 yatak 
kapasitesi ile tüm branşlarla birlikte On-
koloji dalında da hizmet vermektedir. 

Anakalp Hastanesi:
2007 yılında Hastane Caddesi’nde ku-
ruldu. Kurucuları: Mustafa Kırman, Bur-
hanettin Kıranatlı, Göksel Bahadır’dır. 
Kalp hastalıkları yanında acil servisi ve 
26 yatak kapasitesi ile hizmet sunmakta-
dır. 

Avrupa Hastanesi
2008 yılında kuruldu. Gevher Nesibe 
Mahallesi’nde bulunmaktadır. Kurucula-
rı: Erol Bedir, Mehmet Dönmez, Zahide 
Genç, İbrahim Demir, Zeliha Göktaş, 
Muzaffer Yılmaz, Erdal Mert, Özhan İn-
ce, Veli İnce, Mehmet Soysaraç, Ahmet 
Sarıalp, Ümit Demirci, Veli Özer, Berat 
Balcı, Ali Nihat Erdoğan, Haziran 
Yalçınkaya’dır. Hemen hemen tüm 
branşlarda hizmet vermektedir. Yatak 
kapasitesi 78’dir.

Dentalpark Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Mustafa Latifoğlu, Sedat Dağlıoğlu, Du-
ran Tekin, Fatih Ulubaş, M. Akif Türk-
men, M. Vehbi Candan tarafından 2007 
yılında kurulan bu merkez  Atatürk Bul-
varı (Hastane Caddesi) üzerinde hizmet 
vermektedir. 

Dr. Seyfi Şahin Kulak Burun Boğaz Merkezi
2007 yılında Atatürk Bulvarı (Hastane 
Caddesi) üzerinde kurulmuştur. Kurucu-
ları: Seyfi Şahin, Mehmet İlhan Şahin ve 
Seyit Soykarafakılı’dır. KBB, göz ve acil 
hizmeti vermektedir. 

Erciyes Hastanesi
İlk olarak 2001 yılında Özel Güven Tıp 
Merkezi olarak Hastane Caddesinde ku-
rulmuştur. 2005 tarihinde Talas Caddesi 
üzerinde yaptırılan yeni binasına taşına-
rak Erciyes Hastanesi adını almıştır. 49 
yatak kapasitelidir. Kurucuları: Rakip Tu-
ran, Mehmet Gemici, Orkun Anadut, 
Remzi Uğraş, Zerrin Gezgin, Rafet Efe, 
Halil Saraçoğlu, Hilmi Altuğ, Salih 
Keleş’tir    

Erciyes Kartal Hastanesi
2011 yılında Taceddin-i Veli Mahallesin-
de hizmete girmiştir. Kurucuları Rakip 
Turan, Günay Küçük, Erdal Karaca, Er-
gün Özkul’dur. Genel branşlarda  61 ya-
tak kapasitesi ile hizmet vermektedir. 

Güneş Hastanesi
1994 tarihinde Düvenönü’nde kuruldu. 
Daha sonra İnönü Bulvarı’nda yeni bina-
sına taşınmıştır. Kurucuları: İsmail Ta-
mer, Hüseyin Darçın, Ömer Akbeyaz, 
Kübra Darçın, Sevil Kaya Sarıpınar, Fik-
ret Erdal’dır. Hastane, 2010 yılı itibariyle 
Kayseri Şeker Fabrikası bünyesine geç-
miştir. Genel branşlarda 25 yatak kapasi-
tesi ile hizmet vermektedir.

Hacettepe Fizik Tedavi Merkezi
2006 yılında Atatürk Bulvarı (Hastane 
Caddesi) üzerinde kurulmuştur. Kurucu-
ları: Mehmet Ünal, Doğan Boylu, Cihan 
Ünal, Gamze Endirlik, Nejlet Özoğul’dur. 
Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti 
vermektedir. 

Hüma Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi
2004 tarihinde Kiçikapı’da kuruldu. Da-
ha sonra Kartal mevkiindeki yeni binası-
na taşınmıştır. Kurucusu: Erşad Batmaz’-
dır. Kadın doğum ve hastalıkları branşın-
da 29 yatak kapasitesi ile hizmet vermek-
tedir.

İbni Sina Hastanesi   
1993 tarihinde Gökkuşağı İbni sina Sağ-
lık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından 
Cumhuriyet Mahallesinde kuruldu. Kay-
seri’nin ilk kurulan özel hastanelerinden 
biridir. Daha sonraki yıllarda Düvenönü 
şubesini açmış, Yoğunburç mevkiine ye-
ni binasını yaptırarak iki ayrı yerde hiz-
met sunmaya devam etmiş. Düvenö-
nü’ndeki şubesini 2012 yılında kapatmış-
tır. İlhan Demiryılmaz yönetiminde genel 
branşlarda ve 19 yatak kapasitesi ile 
Yoğunburç’taki binasında hizmet verme-
ye devam etmektedir.

Kayseri Göz Hastanesi
2002 tarihinde Özel Kayseri Lazer Mer-
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kezi olarak kuruldu. 2004 tarihinde Özel 
Kayseri Göz Merkezi adını alarak Saha-
biye Mahallesi’nde hizmet veren hastane, 
Taceddi-i Veli Mahallesi’nde kendi bina-
sını yaptırarak 2011 yılında buraya taşın-
mıştır. Kurucusu Fatih İnan ve Kenan 
Uğurlu’dur. Göz hastalıkları yanında acil 
servisi ve 25 yatak kapasitesi ile hizmet 
vermektedir.

Kızılay Hastanesi (Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri 
Kızılay Hastanesi)
2007 yılında Tacettin Mahallesi’ndeki 
yeni binasında, Özel Türkiye Tekstil Sa-
nayii İşverenleri Sendikası Kızılay Hasta-
nesi olarak hizmet vermeye başladı. Yeni 
bina faaliyete geçmeden önce uzun yıllar 
Millet Caddesi’nde Kızılay Sağlık Merke-
zi olarak poliklinik  hizmeti verdi. Şu an-
da tam teşekküllü bir hastane olarak ge-
nel branşlarda 45 yatak kapasitesi ile faa-
liyet göstermektedir.

Kayseri Maya Göz Merkezi
2005 yılında Taceddin-i Veli Mahallesi’-
nde kurulmuştur. Kurucuları Sait Hafiz 
Mutlu ve Ziya Alp Köse’dir. Talas Cad-
desi üzerinde yeni hastane binasını yap-
tırmış olup 2012  Mart ayından itibaren 
burada Göz Hastanesi olarak hizmet 
sunmaya devam etmektedir. 

Melikgazi Hastanesi 
Melikgazi Hastanesi, sağlık vakfına bağlı 
olarak 1997 yılında hizmete girdi. Hasta-
ne binasını hayırsever Ahmet Çeşmebaşı 
yaptırdı. Hastanede, genel branşlarda 49 
yatak kapasitesi ile hizmet sunulmakta-
dır.

Modern Dünya Hastanesi
2011 yılında Hacı Saki Mahallesi’nde ku-
rulmuştur. Kurucuları, Avrupa Hastanesi 
ile aynıdır. Tüm branşlarda 144 yatak ka-
pasitesi ile hizmet vermektedir.  

Ömür Hastanesi
1963 tarihinde kuruldu. Kurucuları: Sa-
lih Gazioğlu, Mehmet Ali Kayacık, Er-
dal Mutlu, Servet Doğan, Orhan Beh-
ret, Fikret Gözübüyük, Ömer Çeliko-
yar, Nihat Cankatan, Mehmet Biberci, 
Ahmet Atalay’dır. 2011 yılında Örne-
kevler Mahallesi’nde hizmet vermekte 
olduğu eski binalarının yanına, çok kat-
lı yeni bir bina yaptırılarak burada ge-
nel branşlarda hizmet verilmeye devam 
edilmektedir. Ekim 2012 tarihi itibariy-
le Türkiye genelinde hizmet veren Me-
morial Sağlık Grubuna devredilmiştir.

Sevgi Hastanesi  
2004 tarihinde Melikgazi Mahallesi’nde 
kurulmuştur. Kurucu ortakları Kınaş Ya-
pı Endüstri  A.Ş., Özdörtler, Aksoy Oto-
motiv, Özdamarlar, Lassa Aksoy Otomo-
tiv, Kılıçkaya Hukuk Bürosu ve Hastane 
Doktorları’dır. 45 yatak kapasitesi ile tüm 
branşlarda hizmet vermektedir. 

Tekden Hastanesi 
2002 yılında Kemal Tekden, Nihat Tek-
den, Mehmet Hasbülbül, Rasim Ünal ve 
Ahmet Şahin tarafından Düvenönü’nde 
kurulmuştur. 2006 tarihinde Gevher 
Nesibe Mahallesinde bulunan yeni bina-
sına taşındı. Aynı zamanda Denizli’de de 
bir şubesi bulunmaktadır. 142 yatak ka-
pasitesi ile tüm branşlarda hizmet ver-
mektedir

Uzmandent Diş Merkezi
Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 
olarak 2006 yılında hizmete başlayan 
merkez, 2012 yılında 17 ortaklı olarak 
Uzmandent Diş merkezi olarak Atatürk 
Bulvarı (Hastane Caddesi) üzerinde hiz-
mete devam etmektedir. 

HALİT ERKİLETLİOĞLU,  HASAN YÜKSEL

HATIROĞLU CAMİİ bk. KATIROĞLU 
CAMİİ

Kızılay Hastanesi (H.Yüksel)
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HATİCE HATUN
Hatice Hatun, 1567 yılında Kayseri-Sivas, 
Malatya, Maraş yolu üzerinde, Barsama* 
(Çavuşağa) köyü yakınına Barsama Ca-
mii* adıyla bir cami ve rivayete göre bu 
cami yakınına bir han yaptırmıştır.
Bugün şerefeye kadar minaresi ve yıkılmış 
dört duvarı kalan caminin kitabesi Kayseri 
Müzesinde bulunmaktadır. Kitabeye göre 
camiyi, Sultan Süleyman’ın oğlu Sultan Se-
lim Han zamanında, H 974 (M 1566/67) 
yılı zilkade ayında merhum Musa Paşa’nın 
kızı, Memiş Bey’in zevcesi Mahupeyker 
Hatice Hatun yaptırmıştır.Hatice Hatun’un 
babası olan Musa Paşa, Kayseri’ye Kurşun-
lu Camii*’ni külliye olarak Mimar Sinan’a 
yaptıran Doğancı Hacı Ahmet Paşa*’nın, 
1544 yılında vefat etmiş olan kardeşi (Erzu-
rum Beylerbeyi) Kızıl Ahmedli Musa Paşa 
olmalıdır. Bu bilgiden, Hatice Hatun’un da 
camiyi amcası gibi Mimar Sinan’a yaptır-
mış olabileceği çıkarılabilir. 
Hatice Hatun ve kocası Memiş Beğ hak-
kında malumat bulunamamıştır. 1577-
1588 tarihlerinde Kayseri’de vakıf kur-
muş olan ve Sarımsaklı’da (Bünyan) his-
sesi bulunan Keser İsa Beyoğlu Memiş 
Bey’in bahsi geçen Memiş Bey’le aynı 
şahıs olup olmadığı da belli değildir. Ha-
tice Hatun yol boyunda, yolcuların ihti-
yacı için bu camii ve yanında yıkılıp yok 
olduğu söylenen hanı yaptırmıştır. 
1920’li yıllarda camiyi görüp de tarifini 
yapan Albert Gabriel*’in resimlerinde 
dahi bina bugüne göre daha sağlam gö-
rünmektedir. Caminin sanatlı mihrabı da 
yakındaki bir köyün yeni yapılan camiine 
taşınmıştır.

Kaynakça: Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de 
Kitabelerinden 15 ve 16.Yüzyıllarda Yapıldığı 
Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar 

Dergisi, S XIII; Albert Gabriel, Kayseri Türk 
Anıtları (çev. Tütenk); Mehmet Süreyya, Sicill-i 
Osmanî, (çev. Seyit Ali Kahraman), C IV, s. 1123; 
Refet Yinanç-Mesut Elibüyük, Kayseri İli 
Tahrir Defteri, Kayseri 2009, C I, s .191.
  MEHMET ÇAYIRDAĞ

HATİCE (MISIR) HATUN
Dulkadıroğulları’ndan Nasreddin Meh-
med Bey’in zevcesi olan Hatice Hatun a-
dına Kayseri’de XV. yüzyılda Hatuniye 
Medresesi* yapılmıştır.
Memluklu Sultanı Melik Müeyyed* Şeyh, 
daha önce anlaşmış olduğu Dulkadıroğlu 
Nasreddin Mehmed Bey’in Osmanlılara, 
I. Mehmed’e (Çelebi) yaklaşmasından 
kuşku duyarak, 1414 yılında ordusuyla 
Dulkadırlı topraklarına girip Antep ve 
Darende’yi ele geçirdi. Ancak Memluklu-
ların Şam valisi Kanibeğ, Sultan’a isyan e-
dince, Mehmed Bey ondan intikam almak 
için bu isyanı desteklemek üzere oğlunu 
yardıma gönderdi. Fakat Memluklu Sulta-
nı bu isyanı bastırdığı gibi, Mehmed Bey’in 
oğlunu da esir alıp Kahire’ye götürerek 
hapsetti. Nasreddin Mehmed Bey oğlunu 
kurtarmak için eşi Hatice Hatun’u Mısır’a 
gönderdi. Kahire’de büyük ilgiyle karşıla-
nan Hatice Hatun’dan, Dulkadırlıların 
Memluklulara sadık kalacağına dair söz 
alınarak oğlu teslim edildi (1417). 
Nasreddin Mehmed Bey’in kardeşi Ala-
addin Ali 1426 yılında ölmüş; Maraş’a, 
oğlu Hamza yerleşmişti. Nasreddin Meh-
med Bey, oğlu Süleyman Bey’i Maraş üze-
rine harekete geçirerek Memluk taraftarı 
yeğeni Hamza’yı buradan çıkartmıştı. Bu-
nun üzerine Hamza da, yardım almak 
için durumu anlatarak 1430’da annesini 
Kahire’ye göndermişti. Memlukluların 
Halep valisi korkmaz, Maraş üzerine ha-
rekete geçti ve 1434 yılında şehri ele geçi-
rip burada bulunan Nasreddin Mehmed 
Bey’in oğlu Feyyaz’ı esir alarak Maraş’ı 
tekrar Hamza’ya teslim etti. 1435 yılında 
bu defa Karamanoğlu İbrahim Bey Mem-
luklu Sultanı Barsbay’a, eskiden kendile-
rine ait olup sonradan Dulkadırlılara veri-
len Kayseri’nin tekrar kendilerine veril-
mesi için büyük vergi teklifinde bulundu. 
Bunun üzerine Barsbay, Halep valisine, 
İbrahim Bey’in isteğinin yerine getirilmesi Hatice Hatun’un yaptırdığı Barsama Camii (A. Gabriel)
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talimatını verdi. Bu haber üzerine Nas-
reddin Mehmed Bey Kayseri’nin kendi-
sinde bırakılması ve esir olan oğlunun da 
serbest bırakılması için, zevcesi Hatice 
Hatun’u tekrar Mısır’a gönderdi. Hatice 
Hatun kocasının itaatini göstermek için 
Barsbay’a Kayseri’nin anahtarlarını tak-
dim ettiği gibi, şehrin senelik vergisinin de 
gönderileceğini bildirdi. Bu sözler üzeri-
ne ikna olan Barsbay, Hatice Hatun’un 
bütün isteklerini yerine getirerek Feyyaz’ı 
serbest bırakıp Maraş’a, Nasreddin Bey’in 
diğer oğlu Süleyman Bey’i de Kayseri’ye 
tayin etti. Hatice Hatun bu arada kocası 
Mehmed Bey’in Kudüs’te, Mescid-i 
Aksa’nın kuzeyinde yaptırmış olduğu 
Medrese’yi (Kadiriye Medresesi) de tamir 
ettirdi. Hatice Hatun bu anlaşmayı yap-
masına rağmen Karamanoğlu İbrahim 
Bey Kayseri’ye hücum ederek şehri ele 
geçirdi. Şehir, 1463 yılında Fatih Sultan 
Mehmed zamanında Osmanlılara geçene 
kadar da Karamanlılar’da kaldı. Nasred-
din Mehmed Bey Kayseri’de 1432 yılında, 
harap olmuş devşirme sütunlara sahip 
eski bir Danişmendli medresesi kalıntıları 
üzerine kendi adıyla (Nasıriyye) yeni bir 
medrese yaptırdı. Bu medrese, sürekli 
Kayseri’de kalan ve herhalde onun adına 
idarede bulunan Hatice Hatun’dan dolayı 
Hatuniye Medresesi olarak anılmıştır. Bu-
gün özel şahıslar elinde tamir edilmiş 
olan medresenin orijinal kitabesi, dört 
parçaya kırılmış halde Kayseri Müzesin-
dedir. Bu kitabenin buradan alınıp yerine 
monte edilmesi gerekmektedir.
Devletler arası elçiliklerde bulunan ve 
daha önce Eretna Devleti kurucusu Ala-
addin Eretna’nın hanımı Doğa Hatun gi-
bi uzun süre Kayseri’de oturduğu anlaşı-
lan bu Türk hanım sultanı, herhalde Mı-
sır’a yaptığı bu seyahatler dolayısıyla Mı-
sır (Mısrî) Hatun ismiyle de anılmıştır. 
Aynı ismi oğlu Süleyman Bey de kızına 
vermiştir.

Kaynakça: Refet Yinanç, Dulkadır Beyliği, 
Ankara 1986; H. Edhem, Kayseri (Göde); 
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden 
15 ve 16.Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk 
Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Dergisi, S 13; 
Çayırdağ, KTA.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

HATİPOĞLU, MEHMET EFENDİ
İmam-Hatip (Kayseri, 1881 – Kayseri, 
1958). Lale Mahallesi*’nde doğdu. Babası 
Hacı Süleyman Ağa, annesi Ayşe Ha-
nım’dır. Mahalle mektebinde okuduktan 
sonra Hasinli Medresesi’ne kaydoldu. 
Çevrilli Mehmed Efendi ve Nisarîzade 
Hacı İbrahim Efendi’den ilim öğrendi. 
“Konyalı Hafız’ın (Osman Nuri) kayınbi-
raderi” olarak da bilinirdi.
Medrese tahsili sonunda “seferberlik” 
ilan olunduğunda askere gitti. İstiklal 
Harbi sonunda Kayseri’ye döndü. Müftü 
Ahmed Remzi Efendi (Akgöztürk*) ve 
Müftü Hacı Hüseyin Aksakal*’dan ders 
aldı. Kayseri ve Yozgat’ın ilçelerinde 
imam-hatiplik yaptıktan sonra memleke-
ti Kayseri’ye döndü. Evinde ve bazı cami-
lerde, isteyenlere Arapça ve fıkıh dersi 
okuttu. Lale Mahallesi’ndeki evinde vefat 
etti ve Şehir Mezarlığına defnedildi.

Kaynakça: Koçer, Ulemâ, s. 110-111.
MUSTAFA IŞIK

HATİROĞLU ŞEREFEDDİN MESUD
Kayseri’de, Anadolu’yu işgal eden Mo-
ğollara (İlhanlı) karşı 1276’da isyan başla-
tan ve isyanı Moğollar tarafından bastırı-
lıp işkencelerle öldürülen Selçuklu emiri.
Şerefeddin Mesud, kardeşi Ziyaeddin 
Mahmud’la beraber, Anadolu Selçuklu 
sultanlarından II. Keykavus ve IV. Kılıç 
Arslan Dönemi’nde önemli görevlerde 
bulunmuş Emir Hatirüddin Zekeriya’nın 
oğullarıdır. Moğolların Selçuklular nez-
dindeki adamları olan meşhur Vezir Per-
vane Muineddin Süleyman*’ın yanında 
kâtip olarak göreve başlayan Şerefeddin, 
1262’de merkez Beylerbeyi ve Niğde ser-
leşkeri (vali) oldu. Moğolların onayı ile 
Selçuklu sultanlarından II. Keykavus’un 
tasfiye edilmesi, IV. Kılıç Arslan’ın genç 
yaşta işkenceyle öldürülmesinde ve 
Pervane’nin yanında birçok talihsiz ve 
zalimane olaylarda aktif olarak görev al-
dı. Yine bir kısım devlet işlerinde Moğol-
lara tabi olarak birçok karışık işlerde bu-
lundu.
Moğolların mutemet adamları olmaları-
na rağmen onların vahşice baskılarına 
daha fazla tahammül edemeyerek başta 

Mehmet Hatipoğlu Efendi
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Vezir Muineddin Süleyman olmak üzere 
bir kısım Selçuklu devlet adamı ile birlik-
te, Mısır Memluklu Sultanı Baybars*’a 
gizlice haberler gönderip onu Anadolu’-
yu kurtarmak üzere davet etme ve bu şe-
kilde Anadolu’ya gelirse kendisine burayı 
teslim etme teşebbüslerine giriştiler.
Pervane, 1276’da başta Hatiroğlu Şere-
feddin ve kardeşi Ziyaeddin olmak üzere 
Selçuklu emirleri ile yaptığı gizli toplantı-
da aldıkları karar gereğince Baybars’ı 
Anadolu’ya davetlerini yenilediler; ancak 
Baybars’tan, bir müddet sonra iklimin 
müsait hâle gelmesi ile bu sefere çıkabile-
ceği haberini aldılar. Başta Pervane ol-
mak üzere Moğol zulmünden bıkan Sel-
çuklu devlet adamlarının bu teşebbüsle-
rinden Moğollar da haberdardılar; ancak 
şimdilik bu duruma ses çıkarmıyorlardı.
Moğol hükümdarı (İlhan) putperest Aba-
ka, Selçuklu veziri Pervane’yi sık sık 
İran’daki merkezlerine çağırıyor, ancak 
Baybars’ı bekleyen vezir, çeşitli bahane-
lerle bu çağrıya uymuyordu. Nihayet A-
baka, oğlu Argun’la evlendirmek istediği 
Selçuklu hanedanından Selçuk Hatun’u 
getirmesini kesin olarak emredince, Per-
vane daha fazla dayanamayarak küçük 
yaştaki sözde Sultan III. Keyhüsrev ve bir 
kısım idareciyi Kayseri’ye yerleştirdikten 
sonra kızı da alıp bazı emirlerle yola çıktı. 
Ancak onun bu kararına, başta Hatiro-
ğulları olmak üzere beraber hareket ettiği 
emirler de karşı çıktı. O da tedbirli dav-
ranmak gerektiğini ve Baybars’ın ne za-
man geleceğinin belli olmadığını söyledi. 
Hele Hatiroğulları’nın kendisine karşı çı-
kışlarında kararlı olduklarını görünce, 
Kayseri subaşısı Emir Taceddin Giv ve 
Konya subaşısı Fahreddin Arslan doğ-
muş oğlu Sinaneddin’e, gizlice onlara 
göz kulak olma talimatını verdi.
Hatiroğlu Şerefeddin, Pervane ve gelin a-
layı gittikten sonra Kayseri’den Pınarbaşı’-
na gelip, buradan Baybars’a onu derhal 
Anadolu’ya davet ettiğine dair bir mektup 
gönderdi. Baybars da 1276 Haziran’ında 
Anadolu’ya bir elçi göndererek durumu 
tahkik ettirdi. Elçi Elbistan’a gelince, ora-
daki Selçuklu emirleri Moğol askerlerini 
öldürüp kendisine iltica ettiler.  Selçuklu 

emirleri Kayseri’ye dönmeye karar verdi-
ler ve yolda Karatay Kervansarayı*’nda 
konakladılar. Burada Kayseri subaşısı Ta-
ceddin Giv ve Konya Subaşısı Sinaneddin 
gizlice Hatiroğlu’nu kervansarayda bıra-
kıp gizlice Kayseri’ye dönerek, durumu 
burada bulunan Moğollara anlattılar ve 
Hatiroğulları’nı ortadan kaldırmak üzere 
tedbirler almaya başladılar. Ancak bunları 
bir adamı vasıtasıyla öğrenen şehirdeki 
Hatiroğlu Ziyaeddin, durumu ağabeyine 
bildirip şehre girmemesini bildirdi. Ziya-
eddin, ertesi gün Şerefeddin’in şehre yak-
laştığını öğrenince, o gelmeden, kendisi-
nin durumu öğrendiğinden habersiz olan 
Taceddin ve Sinaneddin’i ani bir hareketle 
ortadan kaldırdı.
24 Temmuz 1276 Cuma günü halkın cu-
ma namazında olduğu bir esnada yaşa-
nan bu hadiseler üzerine Kayseri’de karı-
şıklıklar başladı. Şehirdeki Moğollar tev-
kif edildi. Halk bunlara karşı galeyana 
geldi. Hatiroğlu Şerefeddin, Meşhed 
Ovası*’nda (Keykubad Dağı’nın kuzeyi ve 
doğusundaki alan) adamlarıyla birlikte 
isyan başlattı. Kardeşi Ziyaeddin’i şehre 
göndererek, emirlerden Selçuklu Sultanı 
III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in kendilerine 
teslim edilmesini istedi. Şehir kapısında 
(herhalde Meydan Kapısı, Selçuklu Sara-
yı Devlethanesi de buraya yakın) uzun 
münakaşalardan sonra emirler karşı ko-
yamayarak Sultan’ı, Ziyaeddin’e teslim 
ettiler ve beraberce şehrin 10 km batısın-
da Cemal Taşı (Deve Taşı*, bu taş bugün 
de yerinde durmakta) mevkiine gelip Ha-
tiroğlu Şerefeddin’le buluştular. Şerefed-
din, Sultan’a olan saygısını yeri öperek 
gösterdi. Nihayet Kayseri halkına, Mo-
ğollara karşı Baybars’ın hâkimiyetine gi-
rilmiş olduğu ilan edildi. Ertesi gün Şere-
feddin, Sultan’ı alarak kendi vilayeti (ik-
taı) olan Niğde’ye döndü. Baybars’a du-
rumu anlatmak üzere kardeşi Ziyaeddin’i 
de Niğde’den gönderen Şerefeddin, diğer 
Selçuklu emirlerinden kendisiyle beraber 
hareket edeceklerine dair imzalı senet 
aldığı gibi, her birinin bir çocuğunu veya 
kardeşini de rehin alarak kardeşiyle bir-
likte Baybars’a yolcu etti. Heyet, Suriye 
Humus’ta 1 Ağustos 1276’da Baybars’ın 
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huzuruna çıktı. Baybars’a durumu anla-
tıp hemen Anadolu’ya yetişmesini söyle-
yen Ziyaeddin’e Sultan, onların acele et-
tiklerini, kendisinin Pervane ile 1277 ba-
harında Anadolu’ya sefer yapmak üzere 
anlaşmış olduğunu, şimdi ordusunun da-
ğınık olduğunu ve yanındaki az bir kuv-
vetle Anadolu’ya, Moğollar üzerine var-
masının doğru olmayacağını bildirdi ve 
Ziyaeddin’e hemen memleketine dönüp 
sağlam kalelere çekilerek kendisini bek-
lemelerini söyledi. Ziyaeddin, endişe ile 
kardeşi ve Sultan’ın tehlikede olduğunu, 
hiç olmazsa onları kurtaracak küçük bir 
teşebbüste bulunmasını istediyse de, 
Sultan’a bunu kabul ettiremedi. Bu arada 
Niğde’de bulunan Şerefeddin Baybars’ın 
kesin olarak geleceğine inandığından, as-
kerlerini Anadolu’nun bütün Türkmen 
bölgelerine yayıp başta Karamanoğulları 
olmak üzere bütün kuvvetleri Moğollara 
karşı isyana çağırıyordu. Karamanoğulla-
rı ve diğerleri kendisine katılıyor ve Ana-
dolu’da yakalanan Moğollar ortadan kal-
dırılıyordu. Sık sık Develi’ye kadar adam-
lar gönderip Baybars’tan bir haber olup 
olmadığı hakkında yollar gözleniyordu. 
Bu arada bir sevindirici haber alınmıştı. 
Ziyaeddin’in ricaları üzerine Baybars ön-
ce Şerefeddin ve Sultan’ı yanına almak 
üzere önden küçük bir kuvvet gönderi-
yor, arkadan da kendisi büyük bir ordu 
ile geliyordu. Habere sevinen Şerefeddin, 
eyaletlerden Sultan için vergi toplanması 
hususunda fermanlar çıkarmıştı. Ancak 
gelen öncü kuvvetler, Pervane’nin İran’-
dan büyük Moğol güçleri ile döndüğünü 
öğrenince geri çekilerek Anadolu’dakile-
ri kaderleriyle baş başa bırakmışlardı. 
Bunlardan habersiz, Niğde’de ümitle 
bekleyen Şerefeddin’i aniden saran Mo-
ğol kuvvetleri onun küçük bir kuvvetle 
dostunun bulunduğu Lülüe Kalesi’ne 
(Ulukışla yakınında) kaçmasını önleye-
mediler fakat, Moğollardan çekinen kale 
muhafızı, Şerefeddin’i bağlayıp Pervane’-
ye teslim etti.
Moğol kumandanları Gedük Menzili-
Hanı’nda (Sivas-Kayseri arasında, 
Gemerek’e yakın) kurdukları mahkemede 
Sultan ve emirleri de sorgulamaya başla-

dılar. Hatiroğlu ile birlikte olanları derhal 
idam ettiler. Sultan çocuk olduğunu söy-
lerken, diğer emirler de Hatiroğulları’-
ndan çekindikleri için bu harekete iştirak 
ettiklerini anlattılar. Moğollar, büyük fid-
yeler karşılığı bunların canını bağışladı. 
Sıra, Şerefeddin’in sorgulanmasına geldi. 
Şerefeddin önce, bu hareketi Pervane’yle 
planladıklarını anlattıysa da Pervane’nin 
gizlice ona bu ifadeleriyle her ikisini de 
gereksizce mahvedeceğini, bunları değiş-
tirmesini söylemesi üzerine, ifadesini de-
ğiştirip kendisinin yalnız olduğunu belirt-
miştir. Soruşturma sonunda, ona ne yapa-
caklarını İlhan’a sordular. Şerefeddin, İ-
ran’dan haber gelinceye kadar on beş gün 
boyunca sürekli kırbaçlandı. İdam emri 
gelince de öldürülüp vücudu parçalara 
ayrılarak ibret olsun diye her bir parçası 
bir Anadolu şehrine gönderildi. İşkencele-
re karşı tek başına büyük cesaret göster-
miş olan Şerefeddin’le birlikte birçok za-
vallı Türk halkı da Moğollar tarafından 
katledildi. Bu katliamdan, Baybars’ın yanı-
na giden Ziyaeddin ve yanındakiler kur-
tulmuş oldular. Ertesi yıl (1277) Kayseri’ye 
kadar gelen Baybars, bunların intikamını 
Elbistan Muharebesi’nde Moğollardan 
fazlasıyla aldı. Bunun üzerine de Moğol-
lar, Vezir Pervane’yi Aladağ’a (Van yakı-
nındaki yazlıkları) götürerek onu da bura-
da işkencelerle öldürdüler.
Kayseri’de Katıroğlu Camii*’nin asıl is-

Hatiroğlu Şerefeddin Çeşmesi- Niğde (S. Doğan)



[1112] 152 / HAT  KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

minin Hatiroğlu olduğu ve Hatiroğlu 
Şerefeddin’e ait bulunduğu söylense de, 
aslında bir XVI. yüzyıl yapısı olan cami, 
Kayseri eşrafından Katıroğlu’na ait olup 
bu isim bugün de değişik şekillerde Kay-
seri’de yaşamaktadır (katır, Türkçede 
güçlü, kuvvetli manasında olup, Dulka-
dır, Durkatır ismi de bu mana ile alakalı-
dır). Hatiroğlu’nun sadece bir çeşmesi 
Niğde’de bulunmaktadır.

Kaynakça: İbn Bîbî, el-Evamir; Kerimüddin 
Mahmud Aksarayî, Müsameretü’l-Ahbar, 
(çev.Mürsel Öztürk); Nejat Kaymaz, Pervane 
Muineddin Süleyman, Ankara 1970; Turan, 
SZT.  

MEHMET ÇAYIRDAĞ

HATTAT AİLESİ
Kayseri’de son zamanlarda çeşitli iş kolla-
rında isim yapmış eski ailelerden birisidir. 
Halk arasında “Hattatî” olarak da anılırlar. 
Ailedeki bazı şahısların soyunun Selçuklu 
sultanlarından Alaaddin Keykubad’a* ka-
dar uzandığı ve onun yardımcılığını yapan 
şahıslar arasında Şıh Hattat isimli bir zatın 
bulunduğu rivayet edilmektedir. Yine Ala-
addin Keykubad’ın oğlu II. Gıyaseddin 
Keyhüsrev’in*,  Taceddin Emir Tac isimli 
şeyhin tekkesi olan Kızıl Köşk’e* Hisarcık 
Suyu’nun* tahsisi için tanzim edilen vakfın 
mütevellileri oldukları, bu suyun suladığı 
araziye de sahip bulundukları rivayet edi-
lir. IV. Murad’ın Kayseri’ye geldiğinde ai-
lenin onu misafir ettiğine dair hatıralar da 
vardır.
Ailenin elinde bulunan beratlardan, Şıh 
Hattat’ın oğlu İbrahim Dede’nin I. Mah-
mud tarafından 1755 yılında Kayseri Be-
zirciler Camii imamlığına (Bu cami şimdi 
Kazancılar Çarşısı güney nihayetinde bu-
lunan Efendi Ağa Çarşısı’nın yerindeydi,   
bk. Bezircioğulu Ailesi), o vefat edince 
oğlu Hafız Halil Dede’nin, III. Mustafa 
tarafından 1770 yılında aynı caminin i-
mamlığına, o da vefat edince oğlu Abdül-
kadir Dede’nin III. Selim tarafından yine 
aynı caminin imamlığına tayin edilmiş 
olduğu anlaşılmaktadır.
Abdülkadir’in oğlu Şaban Dede ise 1877 
yılında müteahhitlik yapıyordu. Şaban 
Dede’nin oğlu Kadir ticaret yaptı. Jan-
darmalık yaparken de şehit oldu.

Ailenin yakın dönemdeki önemli reisi 
Cemal Hattat 1901 yılında doğup 1988 
yılında vefat etti. Kayseri Sultanisi*’nden 
(lise) mezun olan Cemal Hattat, Mustafa 
Kemal Paşa 19 Aralık 1919’da Sivas 
Kongresi’nden sonra Kayseri’ye geldi-
ğinde, onu karşılayanlar ve hizmet eden-
ler arasındaydı. Cemal Hattat genç yaşın-
da Millî Mücadele’ye katılıp Saimbeyli’-
deki (Haçın) Ermeni isyanının bastırıl-
masında ve Kılıç Ali Bey’in Adapazarı, 
Düzce, Hendek mücadelelerinde ve 
Maraş’ın kurtarılmasında görev aldı. Kı-
lıç Ali buna karşılık olarak kendisine 
takdirname verdi. 
Cemal Hattat askerlikten sonra müteah-
hitlikle ve ticaretle uğraştı. Kayseri Tica-
ret Odası Meclis Başkanlığı, Cumhuriyet 
Halk Partisi İl İdare Heyeti Üyeliği ve İl 
Başkanlığı yaptı. İsmet İnönü Kayseri’ye 
geldiğinde Cemal Bey’in evinde misafir 
oldu. 1950’den sonra ise Cumhuriyet 
Halk Partisi’nden ayrıldı.
Cemal Bey’in 1935 doğumlu Yaşar Hattat 
ve 1936 doğumlu Emin Hattat, 1942 do-
ğumlu Ahmet Hattat ve 1945 doğumlu 
Mehmet Hattat olmak üzere dört erkek 
çocuğu olmuştur. Yaşar Hattat ve Ahmet 
Hattat yol müteahhitliği, Emin ve Meh-
met Hattat Sivas’ın su işini yaptılar.  Daha 
sonra ise bütün kardeşler birleşip yol 
müteahhitliği yapmışlardır. Yaşar Hattat 
bilahare Kayseri Hattat Oteli’ni bina edip 
işletmiştir. Diğer kardeşler ise sanayi işiy-
le uğraşmışlardır. Tekirdağ Çerkezköy’de 
Hidrolik Pompa Fabrikası’nı, Ankara 
Polatlı’da Hema Dişli ve Takograf 
Fabrikası’nı kurmuşlardır. Kayseri’de de 
Ford Traktör Fabrikası’nı kurup imalata 
geçirdiler. Emin Hattat, Marmaris İçme-
ler mevkiinde üç koyda 2.000 kişilik bir 
tatil köyü kurmuş, Ankara Dikmen’de ise 
inşaat işlerine girmiştir. Ahmet Hattat da 
Marmaris ve Bodrum’da tatil köyleri, 
Ankara Çankaya’da Ankara’nın en yük-
sek otelini kurma girişiminde bulunmuş-
tur. Mehmet Hattat ise Kumburgaz ve 
Güzelce’de tatil köyleri, İstanbul 
Maslak’ta Türkiye’nin en büyük turizm 
kompleksini yapmıştır.
Mehmet Hattat’ın 17 şirketini birleştire-Cemal Hatat (Y. Hatat Arşivi)
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rek kurduğu Hattat Holding ve Hema 
Holding,  otomotiv dalında motor ünite-
leri, aktarma organları, traktörler, zırhlı 
muharebe araçları ve traktör parçaları i-
mal etmektedir. Ayrıca Amasra, Bartın, 
Kandilli ve Zonguldak’ta taş kömürü, 
metan gazı, petrol, doğalgaz ve elektrik 
santralleri üzerine yatırımlar yapmakta-
dır.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

HATTAT, HALİM
Öğretim üyesi, ürolog (Kayseri, 5 Mart 
1943-). İlkokul ve liseyi (1963) Kayseri’de 
okuduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakül-
tesinden mezun oldu (1969). 1973 yılında 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Üroloji İh-
tisasını tamamlayarak, 1978 yılında do-
çent, 1989 yılında profesör oldu. 1984’te 
Institute of  Urology of  London’da Üro-
Androloji alanında çalışmalar yaptı.   
1986’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ürolo-
ji Kliniğinde Cinsel Fonksiyon Bozuk-
lukları Araştırma Birimi’ni kurdu. 1989 
yılında da İstanbul Üniversitesi bünye-
sinde Aile Planlaması ve İnfertilite Araş-
tırma Merkezlerini kurmuş ve o tarihten 
bu yana bu merkezlerin başkanlığını yap-
maktadır. Türkiye’nin ilk özel üro-
androloji hastanesi olan Hattat Hastane-
si’ni 1997’de, ardından Hattat Polikliniği-
ni ise 2011’de hizmete açtı. 
Türk Üroloji Derneği, Dünya Androloji 
Derneği, Uluslararası İmpotans Derneği 
üyesidir.   1992 yılında Türk Androloji 
Derneği’ni kurdu. Avrupa İmpotans A-
raştırma Derneği (European Society of 
Impotence Research-ESSIR) bünyesinde 
Yönetici Komitede yer aldı. Avrupa And-
roloji Okulu ve Avrupa Cinsel Fonksiyon 
Bozuklukları Birliği-ESDA’nın kurucu ü-
yesidir. Temmuz 2002’den bu yana 
ESDA’yı Türkiye’de Aile Sağlığı Araştır-
ma Derneği adı altında faaliyete geçirdi 
ve başkanlığını üstlendi. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
Eserleri: Erkekliğin Yol Haritası 
(2010); Campbell Üroloji (çeviri editör-
lerinden); ayrıca Cinsel Fonksiyon Bo-
zuklukları alanında uluslararası birçok 
çalışması mevcuttur. 

YAYIN KURULU

HATUNİYE MEDRESESİ
Melikgazi ilçesi, Cami-i Kebir Mahalle-
si*’ndedir. Büyük bölümü sağlam olup 
inşaat malzemeleri deposu olarak kulla-
nılan medrese, tek katlı, açık avlulu ve iki 
eyvanlı olarak tasarlanmıştır. Yapıyı Dul-
kadıroğulları’ndan* Nasıreddin Mehmet 
inşa ettirmiş olup mimarı belli değildir. 
Mülkiyeti özel şahısa ait olan medrese-
nin dış cephesi ve taçkapısı 1983 yılında 
başlayan tamiratla yenilenmiştir. Taç ka-
pı güneybatı cephenin ortasındadır. Be-
den duvarından çıkıntı yapan taç kapının 
köşelerinde, lotus yapraklı başlıklara sa-
hip sütunceler bulunmaktadır. Taç kapı-
nın onarımlar sırasında yapılan mukar-
nasları teğet kemer görünümlü silmeyle 
çerçevelenmiştir. Köşelerde birer kabara 
yer almaktadır. Medreseye taç kapı üze-
rinde bulunan orijinal kitabe kırılarak 

Halim Hattat 

Hatuniye Medresesi (C. Arslan)

Hatuniye Medresesi içi XX. yüzyıl başı (A. Gabriel)
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bugünkü Latin harfli kitabe yerleştiril-
miştir. Medrese avlusuna, basık kemerli 
bir kapıdan geçilmektedir. Taç kapının 
bitişiğinde, ortadan bir sütunla destekli 
iki kemerli bir çeşme yer almaktaydı. Bu 
çeşme onarımlar sırasında kaldırılarak 
yerine medreseye bitişik beton bir oda 
yapılmıştır. 
Medresenin doğu cephesi üzerinde her-
hangi bir pencere bulunmuyordu. Ona-
rım yapılamadan önce güneydoğu köşe-
sinde, onarım öncesinde Selçuklu tarzın-
da geometrik bezemeli devşirme taşlar 

yer alıyordu. Kuzey cephesi de sağır olup 
bu cephede de herhangi bir pencere yok-
tur. Dışarıdan bakılınca ana eyvanın yük-
sekliği, diğer elemanlar arasında bu cep-
heden ayrıca seçilebilmektedir. Batı cep-
hede de herhangi bir açıklık yoktur. Med-
resenin giriş eyvanının üzeri beşik tonoz-
la örtülmüştür. Bu eyvanın iki yanında 
avluya açılan ve üzerleri sivri beşik to-
nozla örtülü olan birer küçük eyvan daha 
bulunmaktadır. Giriş eyvanının iki yanın-
daki simetrik merdivenle dama ulaşıl-
maktadır. Açık avlu dört yönden revak-
larla çevrilidir. Giriş eyvanının cephesin-
de dört, yanlarda ise iki sütün bir ayak 
bulunmaktadır. Revakları oluşturan sü-
tun ve ayaklar devşirme olup İon ve Ko-
rint tarzı başlıklara sahiptir. Avlunun yan 
kanatlarında beşer öğrenci odası bulun-
maktadır. Köşelerde bulunan ve girişe 
yakın olan odalar büyük olarak planlan-
mıştır. Bu odaların üzerlerini örten to-
nozlar doğu-batı yönünde uzanırken, di-
ğer odaların üzerini örten tonozlar ise 
kuzey-güney yönde yapılmışlardır. Ana 
eyvan sivri tonozla örtülmüş olup, eyva-
nın doğu duvarından üst örtüye doğru bir 
kavislenme görülür. Eyvanın iki yanında 
kubbeli birer oda bulunur. Odaların dik-
dörtgen biçimli olması, kubbeyle örtül-
melerini zorlaştırmıştır. Odalar belirli 
kotta kareye dönüştürülerek kubbeyle 
örtülmüştür. Kubbelere Türk üçgenleriy-
le geçilmiştir. Medresenin üst örtüsünde 
beden duvarlarının belli bir mesafeye 
kadar yükseltildiği ve parapet duvarı ya-
pıldığı görülmektedir. Buradan anlaşıldı-
ğı üzere, toprak tabakasıyla kaplanması 
geleneği burada da uygulanmıştır. Ancak 
son yıllarda bilinçsizce yapılan onarım 
çalışmaları sırasında tonozların üzeri ki-
remit, avlunun üzeri ise çelik konstrüksi-
yonlu flexiglas bir malzemeyle kapatıl-
mıştır. 
Medrese Beylikler Dönemi’nde yapılmış 
olmasına rağmen, Selçuklu mimari gele-
neğine göre inşa edilmiştir. Bazı yayınlar-
da medresenin iki katlı olduğu ileri sürül-
se de, bu tutarlı bir dayanak içermez. 
Cephe düzenlemesi bakımından cephe-
de çeşmeye yer verilmiş olması, yeni bir 

Hatuniye Medresesi restitüsyon (çizim: A. Gabriel)

Hatuniye Medresesi ana eyvan (Özbek-Arslan, KTKVE)

Hatuniye Medresesi plan 
(çizim: A. Gabriel) 



 KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹  HAT / 155 [1115]

düzenleme olarak dikkat çeker.   
Yapının taç kapısı yenilenmiş olduğun-
dan, orijinalinde nasıl bir süslemeye sa-
hip olduğunu bilememekteyiz. Ancak taç 
kapının mukarnas bezemeli bir kavsara-
sının olduğu kabul edilebilir. Bunların 
dışında herhangi bir bezeme bulunma-
maktadır. 
Medrese düzgün kesme taş, kısmen de 
devşirme malzeme kullanılarak inşa edil-
miştir. Bugün müze deposunda bulunan 
iki satır Arapça yazılı kitabenin Türkçesi 
şöyledir:
Bu medrese büyük emir, hayır ve hase-
nat sahibi, Arap ve Acem’in sultanlar 
sultanı, dünyada emirler sultanı, dünya 
ve dinin yardımcısı, saadetli Emir Zey-
niddin oğlu, Merhum Halil oğlu 
Mehmed-Allah iktidar günlerini daim 
eylesin- sevabını umarak ilim öğren-
mekle uğraşacak bilgin ve öğrenciler 
için, büyük şevval 835 (Haziran 1432)’te 
yaptırdı. Allah ondan lütuf ve ihsanıyla 
kabul buyursun.
Kitabesinden hareketle eserin H 835 (M 
1432) yılında inşa edilmiş olduğu ileri 
sürülebilir. 

Kaynakça: H. Edhem, Kayseri, (Göde), s. 30; 
Albert Gabriel, Monuments Turcs D’Anatolie, 
C I, Paris  1931; Albert Gabriel, Kayseri Türk 
Anıtları, (çev. Ahmet Akif  Tütenk), Ankara 
1954, s. 24; A. Nazif, Mir’at (Palamutoğlu); Kara 
Mehmet Ağazade Kemaleddin, Erciyes 
Kayserisi ve Tarihine Bir Bakış, Kayseri 1934; 
Y. Demircan (Özırmak), Tahrir ve Evkaf 
Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları, Kayseri 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yayınları, Yayın No: 
2, Kayseri 1992; Hamza Gündoğdu, Dulkadir 
Beyliği Mimarisi, Ankara 1985;

CELİL ARSLAN

HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ (2.) bk. 
TAYYARE FABRİKASI  

HAVA ULAŞIMI bk. ULAŞIM VE 
HABERLEŞME

HAVADAN KÖYÜ ŞEYH HACI İBRAHİM 
TEKKESİ

Hacı İbrahim Devletli Menkıbesi
Develi* ilçesinin Havadan köyüne bağlı 
olarak anlatılan menkıbedir. Menkıbeye 
göre İbrahim, bir beyin yanında çobanlık 

yapmaktadır. Bey, hacca gittiği dönemde 
beyin karısı güveç yapar ve kocasının da 
bu yemeği çok sevdiğini, onun da bu ye-
mekten yiyemediğine üzüldüğünü, 
İbrahim’e söyler. İbrahim de beyin payını 
kapaklı bir kaba koymasını söyler. İbra-
him bu kabı alarak Hicaz’a varır ve kadı-
nın beyinin yanına gider. Bey önce şaşırır 
ve koyunlarını sorar. İbrahim onların 
emniyette olduğunu söyledikten sonra 
kabı beye verir. Bey kabı alıp kapağını a-
çınca yemeğin üzerinden buhar çıktığını 
görür. İbrahim, beyin yanından ayrılarak 
Kayseri’ye geri döner. Döndüğünde be-
yin hanımına olanları anlatır ancak kadın 
inanmaz. Kadın olanlara ancak, eşi hac-
dan döndüğünde, kendisine güveç kabını 
verince inanır. Bu olay, çevrede dilden 
dile anlatılarak yayılır. İbrahim’in bir er-
miş olduğuna inanılır.
Yine Hacı İbrahim Devletli’ye atfedilen 
bir diğer anlatıda ise, İbrahim, sürüsünü 
otlatmaya çıktığında bir kaya gölgesinde 
uyuyakalır. Bu esnada koyunlar ırmağa 
girer. Beye, koyunların ırmakta boğuldu-
ğu haberini iletirler. Bey ırmak kenarına 

Hatuniye Medresesi kesit: (çizim: A. Gabriel)

Şeyh Hacı İbrahim Tekkesi genel görünümü (H. Akbaş)
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geldiğinde Hacı İbrahim’i uyurken bulur 
ve onu ancak birkaç tekme vurarak uyan-
dırabilir. Bunun üzerine Hacı İbrahim 
nehrin üzerinde yürüyerek koyunların 
hepsini toplar ve beyine de, artık onun 
yanında çalışamayacağını söyler ve bun-
dan böyle ona halk arasında “Devletli” 
denilir. Bu olaydan sonra beyin yanından 
ayrılan Hacı İbrahim’e halk arasında bu 
lakabın verilmesi, bu ‘çoban’ın artık veli 
olarak kabul edildiğine işaret etmektedir.
Hacı İbrahim, beyin yanından ayrıldıktan 
sonra halktan uzakta yaşar. 
Hacı İbrahim’in, öldükten sonra civarda-
ki köylülere göründüğü ve öldüğü yere 
türbe yapılmasını istediği rivayeti de an-
latılmıştır. Hacı İbrahim Devletli’nin tür-
besi, Develi’nin Havadan köyü yakınla-
rındadır. Bu türbe, hastalıklara çare ara-

yan hastalar tarafından ziyaret edilir. 
Türbenin önünde kurban kesildikten 
sonra türbe bekçisinin, “mezarın içinden, 
üzerine sayısız çivilerle tutturulmuş, sayı-
sız bez parçaları ile örtülü bir lobutu 
[sopa]” çıkararak hastanın rahatsızlığının 
olduğu yerine birkaç kez vurması ile has-
tanın iyileşeceği inancı vardır.
Bu menkıbede öne çıkan unsurlardan 
biri, ilk anlatıda geçen zaman/mekân aşı-
mıdır [tayy-i mekân/zaman]. İbrahim’in 
kendi hâlinde bir çoban iken, beyine bir 
kap yemeği Kayseri’den Hicaz’a henüz 
yemek soğumadan götürmesi eylemi o-
nu, ‘İbrahim’likten ‘Hacı İbrahim’liğe 
yükseltmiştir.
Hacı İbrahim’in anlatılagelen ikinci kera-
meti ise, suyun üzerinde yürüyerek ır-
maktaki koyunları kıyıya çıkarmasıdır. 
Son olarak Hacı İbrahim Devletli’nin öl-
dükten sonra civardaki köylülere görü-
nerek kendisine türbe yapılmasını iste-
mesi, onun hatırasının öldükten sonra da 
yaşatılmasını sağlamıştır. Günümüze ya-
kın kaynaklarda ise çoban değil, onun a-
ğasının Hacı İbrahim Devletli olduğu ak-
tarılmaktadır. Bu anlatılara, çobanın ko-
yunları dağa götürdüğü hâlde onları su-
yun başına indirmediği ve ağasının bu 
durumu açıklamasını istemesi üzerine, 
onu da sürüyü yaydığı yere götürerek a-
sasını yere vurduktan sonra yerden su 
fışkırması hadisesi de eklenmiştir. Yeni 
anlatılarda, hacdaki ağasına yemek götü-
ren çobanın, beyinin hacdan dönmesiyle 
birlikte kerametinin açığa çıkmasından 
dolayı kaybolduğu da görülmektedir. İn-
şa edilen türbeyle ilgili olarak ise, bu tür-
benin; hastalıklara şifa olması, özellikle 
bel taşını bellerine sürenlerin bel ağrıları-
nın iyileşmesi, yağmur duası ve çocuk 
sahibi olmak için ziyaret edildiği rivayet 
edilmiştir. Sabah ezanı vaktinde türbenin 
içinde ışık yandığı ve bir şeyi kaybeden 
kişilerin bu türbedeki menengüç ağacı 
yaprağından kopararak dilekte bulundu-
ğu da anlatılanlar arasındadır.
Bu anlatının benzerleri, yani hizmetkârın 
hacdaki efendisine sevdiği yemeği sıcak-
ken götürmesi olayı, başka yörelerde 
farklı kahramanlara bağlanarak aktarıl-

Şeyh Hacı İbrahim Tekkesi giriş (C. Arslan)

Şeyh Hacı İbrahim Tekkesi genel planı 
(çizim: Y. Özbek)
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maktadır: Kayseri’de Deli Derviş; Elazığ’-
da Hasan Baba; Tunceli’de Munzur Ba-
ba; Sivas’ta Yüğrük Şahin; Niğde’de Yua-
nis; Gaziantep’te Gafur Baba, Memik 
Dede ve Şeyh Bilecen; Erzurum’da Kara-
caoğlan ve ‘Zamanın Kutbu’; Kars’ta Ke-
loğlan; Bergama’da Lokman Dede; To-
kat’ta Halepli bir zengin; Mudurnu’da 
Fariğ Emine; Yozgat’ta Şehzade Ahmet 
Efendi; Bursa’da Helvacı Baba; Ağrı’da 
Şeyh Bekir; Adıyaman’da Üryan Baba; 
Uşak’ta gayrimüslim bir hizmetçi; 
Adana’da Demirtaş Dede için ve 
Vilâyetnâme’de Hacı Bektaş Velî için 
anlatılan bu efsanelerde, genellikle kah-
raman, sırrı anlaşılınca ölür. Hacı İbra-
him Devletli söylencesi bu yönüyle fark-
lılık göstermektedir.

Kaynakça: Fehmi Anlaroğlu, Dilden Dile 
Nesilden Nesile Anadolu Efsaneleri, Ankara 
1968; Pertev Naili Boratav, “Ali Rıza Önder, 
Yaşayan Anadolu Efsaneleri “, Kayseri 1955, s. 
76 , Yeni Erciyes Yayınları, (çev.  Bekir 
Üstündağ, hzl. İsmail Görkem, Millî Folklor 
Dergisi, S 33, Bahar 1997, s. 112-117; Erhan 
Çapraz, (Fahri Bilge Defterleri Işığında) 
Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri, Kayseri 
2008; Afif Evren, “Mekke’ye Giden Yuanis”, 
Türk Folklor Araştırmaları, C IV, S 73, 1955, s. 
1165-1166; Abdülbâki Gölpınarlı,  Vilâyet-
Nâme (Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî), 
Ankara 1958; İsmail Görkem, Elazığ Efsaneleri 
(İnceleme-Metinler), Elazığ 2006; Ünver 
Günay, Harun Güngör, Abdulvahap Taştan, 
Huzeyfe Sayım, Ziyaret Fenomeni Üzerine Bir 
Din Bilimi Araştırması -Kayseri Örneği-, 
Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2001, s. 
43-44; Cemil Cahit Güzelbey, Gaziantep 
Evliyaları, Gaziantep 1964;  M. Fahreddin 
Kırzıoğlu, “Pek Doğruluğundan Ermiş 
Hizmetkâr: Karsita Keloğlan Menkıbesi”, Türk 
Folklor Araştırmaları, C VIII, S 170, Eylül 
1963, s. 3164-3165; Ali Rıza Önder, Yaşayan 
Anadolu Efsaneleri, Kayseri 1955;Mehmet 
Önder, Anadolu Efsaneleri, Ankara 1966; 
Saim Sakaoğlu,  101 Anadolu Efsanesi, İstanbul 
1976; Saim Sakaoğlu, “Yılan Kayası-Munzur 
Dağı”, Türk Folklor Araştırmaları, C XIX, S 
362, Eylül 1979, s. 8770; Saim Sakaoğlu, 
“Anadolu Efsaneleri İçin Eski Bir Kaynak”, 
Efsane Araştırmaları, Konya 2009, s. 49-80; 
Ahmet Adnan Saygun, Karacaoğlan (Yeni 
Bilgiler-Bir Rivayet-Melodiler), Ankara 1952; 
Bilge Seyidoğlu, Erzurum Efsaneleri 
(Erzurum’da Belli Yerlere Bağlı Olarak 
Derlenmiş Efsaneler Üzerinde Bir İnceleme), 
Ankara 1985; Refiye Şenesen, “Adana Halk 

Kültüründe Demirtaş Dede Kültü Etrafında 
Oluşan Efsaneler”, http://turkoloji.cu.edu.tr/
HALK%20EDEBIYATI/17.php - 21.06.2012.

BETÜL AYDOĞDU

Yapı
Şeyh Hacı İbrahim Tekkesi veya Manzu-
mesi, Develi’nin 40 km güneybatısındaki 
Havadan köyünün 1,5 km kuzeybatısında 
yer alan köyün mezarlık alanı içinde 
“tekke salanı” diye tanımlanan mevkide 
bulunmaktadır. Manzume, kuzeyden gü-
neye doğru meyilli bir arazi üzerine kaba 
yonu kesme taş kullanılarak inşa edilmiş-
tir. Eser üzerinde inşa tarihini gösterecek 
herhangi bir kitabe yoktur. Ancak XV. 
yüzyıldan kalmış bazı vakıf kayıtlarında 
tekkenin adından bahsedilmektedir. Bu 
kayıtlara rağmen, tekkeyi XV. yüzyıl ola-
rak kesin tarihleyemiyoruz. Sekizgen tür-
benin kubbe eteğindeki ahşap levhalar 
üzerindeki boyalı naturalist çiçek demet-
leri, yapının XVIII. yüzyılda bir tamirat 
geçirdiğini göstermektedir. Kimi araştır-
macılar ise yapının bir Selçuklu yapısı 
olabileceğini ileri sürmektedir.  
Tekke; yedi cepheli bir avlunun ortasına 
yerleştirilen sekizgen gövdeli kubbeyle 

Şeyh Hacı İbrahim Tekkesi türbe (C. Arslan) 
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örtülü türbe ile avlunun kuzeydoğu köşe-
sine yerleştirilen ve köylülerce aşhane 
olarak adlandırılan mekân ve avlunun 
dışında güney tarafta bulunan avlulu 
mescid ile bu mescidin batı duvarına biti-
şik yapılmış kübik gövdeli kubbeyle örtü-
lü bir diğer türbeden oluşmaktadır. İki 
ayrı kütle olarak tasarlanmış olan bu 
mekânların eş zamanlı yapılıp yapılmadı-
ğı hakkında herhangi bir bilgi yoktur. 
Ancak güneydeki bölümlerin (mescid, 
türbe) sonradan eklendiği ihtimali kuv-
vetlidir.  Yedi cepheli avluya, doğu cep-
heden çıkıntı yapan eyvan kuruluşlu bir 
kapıdan girilmektedir. Bu kapı, kuruluşu 
bakımından İncesu Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa Kervansarayı*’nın kışlık 
bölümünün taç kapısına benzer. Arazi-
nin kuzeyden güneye doğru eğimli olma-
sından dolayı kademelendiğinden, du-
varların yüksekliği her yerde aynı değil-
dir. Avlunun güney tarafına toplanacak 
suyu dışarı boşaltmak için duvara iki adet 
çörten yerleştirilmiştir. Avlu duvarının 
güney, güneydoğu, güneybatı ve batı cep-
helerinde dışarıya açılan birer pencere 
bulunmaktadır. Avlunun kuzeydoğu kö-
şesinden çıkıntı yapan ve aşhane olarak 
bilinen birim, yaklaşık kare ölçülerinde 
bir mekândır. Aşhanenin batı cephesine 
bir kapı ve kapının iki yanına dikdörtgen 
şeklinde birer pencere açılmıştır. Kapı ve 
pencerenin lento ve söveleri yekpare taş 
bloklardan oluşmaktadır. Pencere lento-
larına dilimli kemercikler kabartılmış, 
alınlarına da çark-ı felek motifleri işlen-
miştir. Aşhanenin kuzey duvarının ortası-

na bir ocak ve bu ocağın iki yanına da 
birer dolap nişi açılmıştır. Bu nişlerin 
benzerleri doğu ve güney duvarında da 
bulunmaktadır. Aşhanenin üst örtüsü ah-
şap kirişler üzerine düz toprak damdır. 
Bu mekânın dolap nişlerine bakılacak 
olursa, buranın sadece mutfak olarak 
değil, tekkeye konaklamak için gelenleri 
barındırmak amacıyla misafirhane ola-
rak da kullanılmış olabileceği düşünüle-
bilir. 
Avlu ortasında yer alan sekizgen türbe, 
manzumenin en sağlam ve anıtsal yapısı-
dır. Kare kaide üzerine sekizgen gövdeli 
olup içten ve dıştan kubbeyle örtülüdür. 
Türbenin mumyalık kısmı yoktur. Diğer 
yapılardan farklı olarak bej, gri ve kırmızı 
renkli taş malzeme kullanılmıştır. İnşa 
kitabesi olmayan türbenin doğu cephesi-
ne açılan giriş kapısının sağ ve sol üst 
köşelerindeki üzengiler ve kapıyı çevrele-
yen izlerden, kapı önünde muhtemelen 
tonozla örtülü bir giriş mekânı olduğu 
anlaşılmaktadır. Türbenin batı, güneydo-
ğu, güneybatı ve kuzey cephelerine birer 
pencere açılmış, pencerelerin bulunduğu 
yüzeyler duvar yüzeyinden pencere ge-
nişliğince içeri çökertilmiştir. Pencere 
olmayan cephelerde, pencere açıklıkları 
genişliğinde birer düz yüzeyli pano dü-
zenlemesi dikkat çekmektedir. Bu pano-
ların üst kısımları da pencerelerde oldu-
ğu gibi sivri kemerli birer alınlıkla hare-
ketlendirilmiştir. Kapının yer aldığı doğu 
cephe hariç bütün cephelerin üst bölü-
müne birer mazgal pencere açılmıştır. 
Türbenin mihrabı beş cepheli bir nişe 
sahiptir ve mukarnaslı kavsarası yoktur. 
Bir sıra kaval silmeyle çerçeve içine alın-
mıştır. Türbe üzerini örten kubbeye ge-
çişte atkı taşları kullanılmıştır. Kubbe, 
dıştan miğfer biçiminde sivri bir görünü-
şe sahiptir. Türbenin içinde duvarlar 
kubbe eteği seviyesinde 40 cm boyunda 
olup tüm cepheyi dolaşan ahşap levha-
larla kaplanmıştır. Bu levhalarda celi sü-
lüs hatla işlenmiş Esma-i Hüsna yazılıdır. 
Yazıların işlendiği kartuşlar arasındaki 
dairesel madalyonlarda karanfil, gül, 
sümbül, lale ve papatya gibi tabiî çiçek-
lerden oluşan demetler işlenmiştir. 

Şeyh Hacı İbrahim Tekkesi içi (C. Arslan)
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Tekke olarak bilinen avlulu birimin gü-
neyinde esas mescid binası bulunur. 
Mescidin doğu cephesine bir açık avlu 
eklenmiştir. Bu bölümün güney duvarına 
açılan mihrap, kum saati başlık ve kaideli 
sütuncelerle sınırlandırılmıştır. Mihrap 
üstündeki blok taş, düz ve ters üçgen ka-
bartmalarıyla süslenmiştir. Kuzey cephe-
de ne amaçla yapıldıklarını bilmediğimiz 
yuvarlak kemerli iki niş bulunmaktadır. 
Esas mescid binası, doğu-batı yönünde 
dikdörtgen şeklinde bir yapıdır. Mescidin 
doğu duvarına açılan taç kapısı, yanlarda 
kum saati şeklinde başlık ve kaideli sü-
tuncelerle sınırlandırılmıştır. Sivri formlu 
taç kapı, kemeri bir sıra kaval silmeyle 
hareketlendirilmiştir. Mescidin güney 
duvarı ortasına bir mihrap ve mihrabın 
iki yanına birer pencere açılmıştır. İç 
mekânda, duvarların kıtık harçla sıvandı-
ğı görülmektedir. Mescidin üst örtüsü 
1990’larda yıkık iken, 2005 yılında yapı-
lan onarımla yapının aslına bağlı kalına-
rak sivri tonozla örtülmüştür. Kuzey du-
varda üst örtü olan sivri tonozu taşıyan 
kemerlerden ikisinin üzengileri günümü-
ze ulaşabilmiştir. Eskiden, mescidin batı 
duvarından açılan kapıyla kare şeklinde-
ki türbeye geçilirdi. Günümüzde ise bu 
kapı iptal edilerek mescidin batısında yer 
alan türbeye güneyden giriş verilmiştir. 
Üstü pandantiflerle geçili kubbeyle örtü-
len türbede inşa malzemesi olarak kesme 
taşla birlikte moloz taş da kullanılmıştır. 
Manzumede bezeme unsurları olarak aş-
hanenin pencere lentolarındaki dilimli 
kemercik kabartmalarıyla çark-ı felek 
motiflerini, türbe pencerelerinin alınlık-
larındaki rozet kabartmalarını, ahşap lev-
ha üzerindeki boyalı nakışları ve mescit 
bölümünde yer alan mihrabın iki yanın-
daki sütunları ve geometrik bezemeli taş-
ları sayabiliriz. 

Kaynakça: Hamza Gündoğdu, “Develi 
Havadan Külliyesi”, Belleten, S 213, (1991), s. 
331-339; Yıldıray Özbek, “Havadan Köyü Şeyh 
Hacı İbrahim Tekkesi”, 9. Milletlerarası Türk 
Sanatları Kongresi, Ankara 1995, C III, s. 
37-46; Baha Tanman-Sevgi Parlak, “Tarikat 
Yapıları”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler 
Dönemi Uygarlığı, (ed. A. U. Peker-K. Bilici), C 
II, Ankara 2006, s. 391-417.

YILDIRAY ÖZBEK

HAVAGÜCÜ (TEYYARESPOR) 
Kayseri’de teyyare fabrikasının* kurulma-
sıyla birlikte çalışan personele de spor 
imkânı sunmak amacıyla 1936 tarihinde 
Mavi Beyaz renklerle Teyyarespor gücü 
adı ile kurulan takım 1944 tarihine kadar 
ağırlıklı olarak futbol olmak üzere çeşitli 
branşlarda faaliyet gösterdi.
22 Mayıs 1944 tarihinde Havagücü ola-
rak adını yeniden tescil ettiren kulüp, ili-
miz sporuna hem idareci hem teknik 
adam hem de önemli sporcular kazan-
dırmış, 70’li yılların sonunda faaliyetine 
son vermiştir.
Sümerspor-Havagücü karması yıllarca 
bir anlamda Kayseri Amatör karmasını 
oluşturmuştur. 
Merhum Necdet Soner ve General Meh-
met Ali Bekman ve Albay Cevat 
Yenidünya’nın büyük hizmetler verdiği 
Havagücü, Kayseri’de 8 kez il birincisi 
olurken, 5 kez gruplarda grup birinciliği 
elde etmiş, bunlara ek olarak 1953 yılında 
Konya’da Türkiye 3.’sü olmuştur.
Kulüp futbolun yanı sıra, atletizm, güreş, 
basketbol, voleybal gibi branşlarda da 
faaliyet göstermiştir. En tanınmış sporcu-
ları arasında ise merhum Mücahit Pekçe-
tinkaya, kaleci Mehmet Güner Cengiz, 
Cumali (Adanalı) Burhan Özduygu, Sab-
ri Cila, Fenari, Atpazarlı Cemal, Çengel 
Musa, Mehmet Altındiş, Cevdet (Cicom) 
Mehmet Aydoğdu, Toto Salih, Jet Hakkı, 
Akay, Faki ve daha niceleri yer almıştır.  

MUSTAFA CENGİZ  

Havagücü (Teyyarespor) futbol takımı
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HAVUZLU HAN 
Kayseri’de imar hareketlerinin*, Osmanlı 
İmparatorluğun sonlarında ve özellikle 
de II. Abdülhamid Dönemi*’nde başladı-
ğı söylenebilir. Kent için yapılan ilk plan-
lama çalışması ise 1944 yılında Alman 
şehirci Prof. Ösner danışmanlığında 
Doç. Kemal Ahmet Aru tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Bu planda İç Kale ve 
çevresi Merkezî İş Alanı (MİA) olarak 
belirlenmiştir. 1950 yılında geleneksel 
kent merkezinin yer aldığı İç Kale’nin 
güneyinden Kiçikapu’ya kadar olan böl-
geyi kamulaştırılarak, Cumhuriyet Mey-
danı (At Meydanı*) ve Kazancılar* arasın-
daki dükkânlar yıkılmış, ızgara planlı 
modern MİA inşa edilmeye başlanmıştır. 
Bu gelişmeler sonucu yaşanan imar faali-
yetlerinin en önemlilerinden birisi de, 
yeni bir ticaret anlayışı getirmesi nede-
niyle kent için önemli yapı olan Havuzlu 
Han’dır. 1959 yılında belediye başkanı 
Şahap Sicimoğlu* tarafından, o dönem 

için kent merkezinde önemli bir yeşil a-
lan olarak kabul edilen eski Rum kilisesi-
nin bahçesi üzerine inşa edilmiştir.
Mimari açıdan avlulu yapı tipolojisinin 
modern bir yorumu olarak da kabul ede-
bileceğimiz Han, döneminin yapı karak-
terini gösteren iki katlı bir ticaret yapısı-
dır. Zemin ve birinci kat düzeyinde açık 
avlularla bağlanan handa, bugün alt katta 
ayakkabı imalathane ve satış yerleri, bi-
rinci katta ise terzi ve konfeksiyon mağa-
zaları yer almaktadır. Ancak açık avlu-
nun ortasında bulunan ve hana ismini 
veren havuz bugün yok olmuştur.
Kaynakça: Ş. Karatepe, Kendini Kuran 
Şehir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ya-
yını, İstanbul 2001.

NEŞE YILMAZ BAKIR

HAYDAR BEY KÖŞKÜ
Kocasinan ilçesi*, Argıncık Mahallesi’-
ndedir. Kitabesi bulunmayan köşk, Hay-
dar Bey tarafından 1330-1340 tarihlerin-
de yaptırılmış olmalıdır. Yapı, tamirlerle 
günümüze gelmiştir. Kesme taştan inşa 
edilen Haydar Bey Köşkü, kuzey-güney 
yönünde 21,75x17,90 m ölçülerinde dik-
dörtgen plandadır. Kuzey cepheden dışa 
taşan giriş bölümü bulunmaktadır. Ol-
dukça kalın yapılmış olan duvarlardan 

Havuzlu Han-2011 (N. Y. Bakır)

Havuzlu Han yapılmadan önce eski Rum kilisesi ve bahçesi (N. Y. Bakır Arşivi) Haydar Bey Köşkü giriş (çizim: S. Cirtil)
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güney cephenin ortasına iki dikdörtgen 
pencere açılmıştır. Diğer cephelerde ise 
mazgal pencereler vardır. Duvarların üst 
kısımlarına yakın zamanda onarılarak 
dendanlar eklenmiştir. Kuzey cephede 
taşan bölümün batısından girilir. Süsle-
mesiz sade bir yapıdır. Köşkün anıtsal 
görünümü yanında duvar yüzeyinden ta-
şırılmayan taç kapı, süslemesiz bir bor-
dürle çevrilmiştir. Giriş kapısı, profilli 
konsollara oturan basık kemerli bir yapı-
ya sahiptir. Kapının üzeri sağır sivri ku-
şatma kemeri ile çevrilmiştir.
Haydar Bey Köşkü, içten iki bölümlüdür. 
Taç kapıdan girildikten sonra ters “L” 
planlı bir mekân ile buna bitişik geniş bir 
sofa ve sofanın iki yanına sıralanmış oda-
lardan oluşmaktadır. 
Ters “L” plandaki ilk bölüm, servis 
mekânları olarak düzenlenmiş ve üzeri 
beşik tonozla örtülmüştür. Giriş kısmın-
daki duvarlara, zemine kadar inen dört 
sivri kemerli niş açılmıştır. Ters “L” pla-
nın bir ucunun, ahşap bir tavan aracılı-
ğıyla iki katlı düzenlenmiş olduğu anlaşıl-
maktadır. İkinci kata çıkış giriş kapısının 
karşısındaki duvara yerleştirilen taştan 
merdivenle sağlanmıştır. Merdiven köşe-
de yuvarlak bir sahanlık yaparak devam 
etmektedir. Basamakların sonunda duvar 
içinde devam eden dama çıkış merdiveni 
bulunmaktadır. Servis mekânının güney-
doğu köşesindeki kapı, sivri tonoz örtülü 
odaya açılır. Batıdaki daha anıtsal olan 
kapı ile yapının esas mekânı olan ikinci 
bölümüne geçilmektedir. Köşkün esas 
mekânı, ortada sofa ile buna iki yandan 
açılan odalardan oluşmaktadır. Sofanın 
üzeri, ortadan bir takviye kemeriyle des-
teklenen sivri beşik tonozla örtülüdür. 
Sofa güney yönden şevli dikdörtgen iki 
pencere ile aydınlatılmıştır. Köşkün sofa-
sının batısında farklı ölçülerde dört, do-
ğusunda üç oda bulunmaktadır. Odala-
rın kapılarından biri yuvarlak, diğerleri 
kaş kemerli yapılmıştır. Bütün odaların 
örtüleri kuzey-güney yönünde iken basık 
kemirli kapısıyla da belirgin olan batı 
kanadı güneyden ikinci oda, doğu-batı 
yönündeki tonozla örtülmüştür. Oda, 
kuzeydeki mekânla, zeminden yüksekte 

50x50 cm genişliğinde bir açıklıkla ilişki-
lendirilmiştir. Batı kanadının kuzey u-
cunda bulunan oda ise ters “L” planda-
dır. Odalar mazgal pencerelerle aydınla-
tılmıştır. Sofanın doğu kanadında bir ka-
pı ile girilen ve birbiriyle bağlantılı üç oda 
bulunmaktadır. Odalar, dikdörtgen plan-
lı olarak yapılmış, üzerleri sivri beşik to-
nozla örtülmüş ve mazgal pencere ile 
aydınlatılmıştır. Odaların ikisi sofaya yö-
nelen sivri tonoz iken, güneydeki odanın 
üzeri kuzey-güney yönünde sivri tonozla 
örtülmüştür.
Köşkün sofasının batı kanadında bulu-
nan odalar, selamlık bölümünü oluştu-
rur. Servis pencereli olan ve birbiriyle 
bağlantılı iki oda ise mutfak olmalıdır. 
Doğu kanadında, tek girişi olan ve birbi-
rine bağlanmış odalar ise köşkün harem 
bölümünü oluşturmaktadır.
Haydar Bey Köşkü’ne değinen araştırma-
cılar, köşkün adının sonradan verildiğini 
ve tarihinin H 650 (M 1252) olduğunu 

Haydar Bey Köşkü (N. Akbaş)

Haydar Bey Köşkü plan 
(çizim: S. Cirtil)

Haydar Bey Köşkü restitüsyon (çizim: A. Gabriel)
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belirtirler. Ancak bu tarihlendirmelerde 
sunulan veriler, Kayseri Erkilet Tümülü-
sü üzerinde bulunan Selçuklu Köşkü ile 
Kubad Abad Sarayı’nın köşklerinin plan 
benzerliğinden öteye gitmemektedir. 
Dönemin tarihsel kayıtları incelenerek i-
lişkilendirilmemiştir. Köşk Osmanlı dö-
nemi 1530 tarihli kayıtlarda da Haydar 
Bey Köşkü adıyla geçmekte ve Evliya 
Çelebi de yapıdan aynı isimle söz etmek-
tedir.
Kayseri’deki diğer yapılardan Şah Kutluğ 
Hatun*, Emir Şahap* Türbelerinin kitabe 
ve mezar taşları ile dönemin tarihî kayıt-
larından Bezm u Rezm*, Şikari incelendi-
ğinde Haydar Bey’in kimliği biraz daha 
ortaya çıkmaktadır. Bütün bu kaynaklar 
değerlendirildiğinde, köşkün Alâeddin 
Eratna Dönemi’nde, Haydar Bey’in ölü-
mü olan 1349 tarinden önce yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Haydar Bey Köşkü’nün 

bir Selçuklu Dönemi yapısı olmadığı, E-
ratna Beyliği Dönemi’nde Kayseri bölge-
sine yerleştirilen Moğol Samağarlıların i-
leri gelenlerinden olan, Şah Kutluğ Ha-
tun’un oğlu Haydar Bey tarafından (ölüm 
tarihleri de dikkate alınarak), Alâeddin 
Eratna* zamanında, türbesinden biraz 
önce 1330-1340 yıllarında yaptırıldığı 
söylenebilir.

Kaynakça: BOA, 387 Numaralı Muhâsebe-i 
Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530) 
I-Konya, Bey-şehri, Ak-şehir, Larende, 
Ak-saray, Niğde, Kayseriyye ve İç-il Livâları 
“Dizin ve Tıpkıbasım”, Ankara 1996, s. 218; 
Evliya Çelebi Derviş Mehmed Zılli, Evliya 
Çelebi Seyahatnamesi, Topkapı Sarayı Bağdat 
305 Yazmasının Transkripsiyonu-Dizini , 3. 
Kitap, (hzl. S.A. Kahraman-Y. Dağlı), İstanbul 
1999, s. 146-147; A. Gabriel, Monuments Turcs 
d’Anatolie I, Paris 1931, s. 88-90;K. Erdmann, 
“Beobachtungen auf Einer Reise in 
Zentralanatolien im Juli 1953”, Archaologischer 
Anzeiger, 1954, s. 160-207; S.K. Yetkin, İslâm 
Mimarisi, Ankara 1959, s. 220; T.T. Rice, The 
Seljuks, London 1961, s. 151-153; O. Aslanapa, 
Türk Sanatı, İstanbul 1984, s. 192; M. Sözen, 
Devletin Evi Saray, İstanbul 1990, s. 23, 26, 
32; Erkiletlioğlu, KT, s. 195 Yeğen, KTE, 1993, s. 
101; S. Cirtil, Eratna Beyliği Mimarisi, Konya 
2001 S.Ü. Sosyal Bilimler Ens. (Basılmamış 
Doktora tezi), s. 291-296; Satoğlu, Ansiklopedi, 
s. 163.

SAİM CİRTİL

HAYG
Haftalık Ermenice siyasi gazete (1910-
1914). Kayseri Ermenileri tarafından Er-
meni harfleriyle ve Ermenice yayımlandı. 
1913’ten itibaren Güros Develyan’ın kur-
duğu Majak Basımevi’nde basıldı. 

Kaynakça: Önder, KBT, s. 29-30. 
YAYIN KURULU

HAYREDDİN HALİL EFENDİ
Müderris, müftü (Kayseri, ? – Kayseri, 
1574).  İbrahim Tennuri* soyundandır. İl-
köğrenimini Kayseri ulemasından aldı. 
İstanbul’da Kazasker Abdurrahman 
Efendi icazet verdi ve burada mülazımlık 
ve müderrislik yaptı. Kayseri’de de mü-
derrislik ve müftülük görevlerinde bulun-
du. 

Kaynakça: KYTSB2, s. 336-337; M. Süreyya, 
SO2, s. 661.

YAYIN KURULU

Haydar Bey Köşkü içi (S. Cirtil)

Haydar Bey Köşkü kesit (çizim: A. Gabriel)
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HAYIRSEVERLER 

Tarihçe
Kayseri’de kazandığını hemşehrileri ile paylaşmak, servetinin bir bölümünü Allah rızası 

için toplumun istifadesine sunmak, az çok varlıklı insanlarının, tarih boyunca, hız kes-

meden yapmış oldukları en önemli işleri olmuştur. Bunu, Kayserili iş adamı Kadir Has*, 

“kişinin doğduğu topraklarla ödeşmesi” olarak tarif ederdi. Başka vilayetlerde de hayır 

hizmetleri görüldüğü hâlde, onların Kayseri’de bu alanda yapılan hizmetlere yaklaşması 

söz konusu bile olamamıştır. Kayserililer, üniversitesi dâhil hemen hemen bütün eğitim 

kurumlarının binalarını hayır hizmeti olarak inşa edip, içlerini de en güzel şekilde donat-

mışlardır. Kayseri’de camiler, dinî yapılar ve öğrenci binaları, yurtlar, hastaneler, çeşmeler 

vs. devlet eliyle değil, büyük ölçüde yetiştirdiği iş adamı hayırseverler tarafından yapıl-

mıştır ve yapılmaktadır.

Bu faaliyet, tarihte İslamî bir müessese olan tam bir vakıf hizmetidir. Eskiden varlıklı 

devlet adamları ve zengin şahıslar, başta camiler, medreseler, hastaneler, köprüler, suyol-

ları olmak üzere ihtiyaç duyulan hizmet binalarını kendi öz varlıklarından harcayarak 

yaptırıyor ve bunların ilelebet yaşaması için, ihtiyaçlarına gelir kaynakları tahsis ederek 

vakıf yapıyorlardı. Bunlardan birçoğu zamanımıza kadar gelmiştir. Kayseri’nin Türk-

İslam hâkimiyetine girmiş olduğu XI. yüzyıldan itibaren şehirde büyük imar faaliyetleri 

hep bu şekilde vakıf yolu ile hayır hizmeti olarak gerçekleştirilmiştir.   Kayseri’de bir baş-

ka özellikte; Danişmendli ve Selçuklular Döneminde yapılan önemli yapıların birçoğunu 

ya hanımlar yaptırmış veya vesile olmuşlardır. Nitekim Ulu Camii’den hemen sonra yine 

Danişmendliler tarafından yapılan Gülük Cami* ve Medresesi’nin, bir deprem sonrası 

harap olması üzerine Danişmendli prensesi Adsız Elti Hatun tarafından ilavelerle imar 

edilmiştir.1206 yılında Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan’ın kızı Gevher Nesibe Hatun*’un 

vasiyeti üzerine, kardeşi Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev, Kayseri Şifahanesi ve 

Medresesi’ni inşa ettirmiş, 1238 yılında da Valide Sultan (I. Alaaddin Keykubad’ın* hanı-

mı, II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in* annesi) Hunat Hatun*, Hunat Külliyesi’ni inşa ettirmiş-

tir. Selçuklu ve daha sonra da Beylikler Dönemi’nde de bunları daha birçok hanım ve 

erkek hayır sahibi hanedan mensupları ve özel şahıslar takip etmişlerdir.

Osmanlılar Dönemi’nde ise şehirde XV. yüzyılın sonundan itibaren Kayseri çarşıları ve 

içindeki hanları, vakıf olarak yapılmaya başlanmıştır. Çarşıya yapılan ilk yapılar, devrin 

Kayseri Valisi (Sancak Beyi, Mirliva) Mustafa Bey tarafından 1497 yılında yaptırılan be-

desten ve etrafındaki dükkânlardır. Bu vakıf, Mustafa Bey’in gelini, aynı zamanda Sultan 

II. Bayezid’in torunu olan Hançerli Fatma Sultan* adına kaydedilmiştir II. Selim Döne-

mi’nde de Dış İşleri Bakanı (Reisülküttap) Kayserili (Ispıdınlı) Raşid Efendi*, Cami-i Kebir 

bitişiğine kütüphanesini inşa ettirip, içerisine çok miktarda yazma eser koymuştur. Ha-

yırsever halk,1915’te Memleket Hastanesi’nin birinci katını, 1924’te de ikinci katını inşa 

etmişlerdir.

XX. yüzyılın başlarında meşhur Kayseri Valisi Ahmet Muammer Bey* halktan topladığı 

yardımlarla, Kayseri merkezi ve çevre kasabalara altmışın üzerinde iptidai (ilkokul), rüş-

tiye (ortaokul), cami ve darüleytam (yetimler yurdu) yaptırmıştır. Kayseri’de Milli 

Mücadele’yi organize edenlerden iş adamı Nuh Naci Yazgan*, Köylü Talebe Yurdu’nu yap-

tırmış ve ondan sonra da Kayserili hayırseverler Kayseri’ye hayır eseri bırakmakta resmen 
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yarışa girmişlerdir. Hayırseverlerin çeşitli kaynaklardan alınan isim listesi aşağıda göste-

rilmiştir. Görüleceği üzere her alanda varlık sahibi olmuş bu insanlar, halk için servetle-

rini sarf etmekten çekinmemişlerdir. Bu durum Kayseri’yi, Türkiye’de değil dünyada ör-

nek bir şehir hâline getirmiştir.   

Kayseri’nin bu özelliğini Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled Divan’ında şu şekilde ifade etmek-

tedir:

V’an bâkî merdumân-i dîger

Ki nîst be-hayr kes çu îşân

Sad rahmet  u âferîn be-her dem

Ber-cân u nihâdişan zi-Yezdân

Dârend hukûk u lutf ber-mâ

Yâreb dehişân avez tu âsân

Râzîst Veled zi-Kayseriyye

Ehleş-râ bâd hûr u rızvân

“[Kayseri’de] başka insanlar da [var] ki hayır bakımından onlar gibisi yoktur.

Onların canlarına ve ruhlarına her dem Allah’tan yüz rahmet ve övgü olsun.

Bizim üzerimizde hakları ve lütufları vardır. Yarab, onlara bunun mükâfatını kolayca ver.

Veled, Kayseri’den razıdır. [Kayseri] ahalisine huri ve cennet olsun.”

Kaynakça: Feridun Nafiz Uzluk,  Divan-ı Sultan Veled, Konya 1941 (ilgili bölüm çev. Hicabi 
Kırlangıç).  

MEHMET ÇAYIRDAĞ
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Abdullah Çakırtekin: Gömürgen D. Çakırtekin İ.O. (1997). 
Abdurrahman Haskahraman: Silver Camii.
Abdürrahim Koyuncu: Abdürrahim Koyuncu Camii (2008), Ayşe Koyuncu Kur’an Kursu 
(2008).
Ahmet Açıkgöz: Melikgazi Anaokulu (1995).
Ahmet Baldöktü: Baldöktü Camii (1970).
Ahmet Büyükyıldız (1958-): Kızılay’a katkı.
Ahmet Çeşmebaşı (1928-2011): Melikgazi Ahmet Çeşmebaşı Hastanesi (1997).
Ahmet Eminoğlu (1931-): Ahmet Eminoğlu İ.O. (2003).
Ahmet Endirlik: Cırgalan Yeni camii.
Ahmet Erdem: H. Yusuf Erdem İ.O. (1992).
Ahmet Hilmi Kalaç (1888-1966): Demir Kalaç İ.O. (1961).
Ahmet Hilmi Tanver (1948-): H. Kadir Tanver Sağlık Ocağı (2005).
Ahmet İnci (1938-2011): Erhan-Ahmet İnci Lisesi (2005), Ayşe-Ahmet İnci İ.O. (2005), 
Ahmet İnci Camii.
Ahmet Kalıpçı (1956-): Kızılay’a katkı.
Ahmet Kamaşak (1946-): Kızılay’a katkı.
Ahmet Kamil Erciyas (1948-): Melikşah Üniversitesi ve Kızılay’a katkı.
Ahmet Karamancı (1914-1989):Ahmet Karamancı Halk Sağlığı Merkezi (1984).
Ahmet Karslıoğlu: Karslıoğlu Camii (1998).
Ahmet Kirazgiller (1946-): Esentepe A. Kirazgiller İ.O. (1995).
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Ahmet Koyuncu (1941-): Karaköy Fatih Camii (1987), Delialiuşağı Camii (1989), Sırazer-
daliler Camii (1998), Emine Koyuncu Kur’an Kursu (2005), Ahmet Koyuncu Camii (2008), 
Ahmet Koyuncu Kur’an Kursu (2008). 
Ahmet Mithat Silahtar: Sadıklar Camii (1988).
Ahmet Nedim Gündüz: Ahmet Gündüz Camii (1998).
Ahmet Onay: İsmail Onay Kur’an Kursu (2006).
Ahmet Övüç (1950-): Güngördü Camii (1998).
Ahmet Özger (1953-): Kızılay’a katkı.
Ahmet Rıfat Karakimseli (1950-): Selçuk Karakimseli İ.O. (2006).
Ahmet Seferoğlu (1956-): Kızılay’a katkı.
Ahmet Soykan: Ahmet Soykan İ.O. (1997).
Ahmet Ulucan (1928-): Av. Ahmet Ulucan Kızık İ.O. (2008),Kız Talebe Yurdu, Kızılay’a 
katkı.
Ahmet Uzandaç (1921-): Kızılay’a katkı.
Ahmet Yolbulan: Bilgisayar laboratuarı.  
Alaeddin Küçükçalık (1945-): Kızılay’a katkı.
Alattin Zenginer: Müftülük sitesi konferans salonu.
Ali Boz (1956-): Ali Boz Camii (1995), Ali Boz Camii Kız Kur’an Kursu (2006).
Ali Elmacı (1950-2004): Yahyalı Ali Elmacı İ.O. (2006).
Ali Erkara (1938-): Kızılay’a katkı.
Ali İhsan Alçı (1940-): Mehmet Alçı İ.O. (1995).
Ali Leventoğlu (1932-2004): İncesu İ.H. Lisesi (1994).
Ali Oğuzönder (1963-): Kızılay’a katkı.
Ali Osman Özel (1922-): Ali Osman Özel İ.O. (2002).
Ali Rıza Özderici (1926-): Ali Rıza Özderici A.İ.H. Lisesi (1994), Besime Özderici İ.O. 
(1998), Eskişehir Ali Rıza Özderici Camii ve Kur’an Kursu, Nazımbey M. Ahmet Özderici 
Camii ve Kur’an Kursu (2007), Beyazşehir Ahmet Özderici Camii ve Kur’an Kursu (2007). 
Fuar alanında Besime Özderici Mescidi, Anbar Özkoyuncu Kur’an Kursu, Nazımbey M. 
Besime Özderici Kur’an Kursu, Alparslan M. Besime Özderici Kur’an Kursu.
Ali Şaşoğlu (1944-): Mustafa-Yusuf Şaşoğlu İ. O. (2007), Güney Camii (1998), Yeni Cami 
(2006).
Ali-Zafer Bağkale: Bağkale Camii.
Alim Sungurluoğlu: Alim Sungurluoğlu Kur’an Kursu (2006).
Arif Eminoğlu: Arif Eminoğlu İ.O. (1978), Nermin Eminoğlu Anaokulu (1997).
Asım Kibar (1932-): ERÜ Semiha Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi (1998).
Aslan Tokoğlu: Pazarsu Köyü Camii (1986).
Atilla Özmen (1939-): Erkilet Atatürk İ.O. (1995).
Aydın Tokmak: Ali Tokmak İ.O. (1990).
[Ayşe (1938-2010) – Bekir (1931-1986) Hasoğlu]:Kızılay’a katkı.
Ayşe Öztürk (1934-): Kızılay’a katkı.
Bahri Ayman: Bayman Kur’an Kursu.
Baki Simitçioğlu (1930-2010): Hacılar Ayşe-Baki Simitçioğlu A.L. (1995).
Battal Topuz: Dadaloğlu Kasabası Çok Programlı L. (2000).
[Bekir Özbıyık (1939-) – İbrahim Özbıyık (1935-) – GöknarAilesi]: ERÜ Hukuk Fakültesi, 
[Bekir Özbıyık–İbrahim Özbıyık]: Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vak-
fı’nın Kayseri Şubesinin yapımına katkı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi fakülte binası
Bekir Güldüoğlu (1958-): Kızılay’a katkı.
Bekir Özhalıcı (1893-1949): Verem Hastanesi ve Cami-i Kebir’in minaresinin onarımına 
katkı. 
Bekir Sakioğlu: Hacı Sakioğlu Kur’an Kursu.
Burhan Dinçbal (1923-): B. Dinçbal İ.O. (1995).
Bülent Salman (1945-): Develi Çaylıca Şeh. J. Er. Zeki Özbek İ.O. (2002).
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Bünyamin Somyürek (1936-): B. Somyürek Sağlık Ocağı (2005).
Cahit Yalçın (1953-): Pınarbaşı M.Y.O.  
Celal Hasnalçacı (1954-): Kızılay’a katkı.
Cemal Bozkurt (1949-): Erkilet Sağlık Ocağı.
Cemal Cebeci: Sebiha Cebeci Kur’an Kursu (2008).
[Cemal (1914-1980) – Nevzer Ercis (?-2007)]: Develi’de bir öğrenci yurdu, Develi Cemal-
Nevzer Ercis İşitme Engelliler İ.O. (1976).
Cemile Oğulcuklu (1912-1995): Mehmet-Cemile İ.O. (1983).
Cevat Karcı (1940-): Fatih Karcı İ.O. (1999).
Cavit Yücel (1976-): Ağırnas Nadire Yücel Sağlık Ocağı.
Cezmi Kaya (1946-): Cezmi Kaya Camii (1990).
[Cuma Polat – Aslan Polat – Ramazan Polat]: Polat Kardeşler İ.O. (2004).
Çetin Şen: Çetin Şen Bilim Sanat Merkezi (2003).
Demir Karamancı (1928-): ERÜ Demir Karamancı Bilim Sitesi (1999),Demir Karaman-
cı İ.O. ve Demir Karamancı Lisesi. 
Derviş Kaya: Hilal Mescidi (1988).
Dilaver Otçu: Taşlık Dilaver Otçu Sağlık Evi (1996).
D. Mehmet Saraç: Emiruşağı D. Mehmet Saraç Sağlık Evi.
Doğan Bayram: Ömeriye Camii (1988).
Duran Dudu Gümüş (1928-1975): Tahirini Duran Dudu Gümüş İ.O. (2000).
Durdu Mehmet Saraç: Emiruşağı Durdu Mehmet Saraç Sağlık Evi (1995).
Durmuş İnneci (1960): Durmuş İnneci İ.O. (2004), Aynur İnneci Kur’an Kursu (2006).
Dursun Kaplan: Bünyan Orhan Kaplan İ.O. (1995).
Dursun Sarıpolat (1927-): Kızılay’a katkı.
Dündar Poyraz (1931-): Ambar’da Cami.
[Dündar–Nusret Poyraz]: Müftülük binasına kat.
Ediz Cem Çeliker: Fikri Çeliker İ. O. (1999).
Emel–Mehmet Tarman: Mehmet Tarman Lisesi ve Ortaöğretim Kız Pansiyonu (2003).
Emine Akçakaya (1903-1973): Emine Akçakaya İ.O. (1964).
Emirşah Özdemir: Emirşah Özdemir Kur’an Kursu (2009).
Engin Sümer: Engin Sümer İ.O. (2007).
Erdoğan Baydemir: Bilgisayar laboratuarı.  
Erdoğan Doğan: Erdoğan Doğan Aşevi.
Erhan Soytürk (1969-): Hacı Ömer Soytürk İ.O. (2003).
Fahrettin Işık (1962-):  Zekiye Canpolat İ.O. (2010).
Faik Hızıroğlu (1921-2007): ERÜ Hızıroğlu Konağı.
Faruk Molu (1928-): ERÜ Marianne Molu Anfisi (2003).
Fatma Yardımcı (1953-): Kızılay’a katkı.
Fatma Zehra Dülgeroğlu (1911-?): F. Zehra Dülgeroğlu İ.O. (1986).
Ferhunde Kavuncu (1941-): Kızılay’a katkı.
[Feride (1934-) – Şadi (1954-) Korkmaz]: Kızılay’a katkı.
Feridun Cıngıllı (1911-1961): Feridun Cıngıllı İ.O. (1961).
Ferruha Büyükgöncü: Ferruha Büyükgöncü Anaokulu (1999).
Fevzi Akçakaya: Pınarbaşı Aygörmez İ.O. (1980).
Fevzi Mercan (1943-): ERÜ Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi (2006), Fevzi Mercan Camii 
(1995), ERÜ Nanoteknoloji Merkezi. (Yapımı devam ediyor.)
Feyyaz Mercan (1939-2000): Hacılar Hüseyin Mercan İ.O. (1978), Merkez Sağlık Ocağı ve 
Hacılar Has Çelik Ana Okuluna katkı. 
Fikret Gazioğlu: Şıh Mehmet Gazioğlu İ.O. (1979), Pınarbaşı F. Gazioğlu İ.O. (1980).
Fuat Ayrancıoğlu (1950-): Kızılay’a katkı.
Garip Altemel: Şehit Jandarma Onbaşı Abdi Altemel Çok Programlı L. (2003).
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Gökşen Mustafa Yücel (1947-2007): Ağırnas Osman Yücel İ.O. (1976).
Gönül Uzandaç (1959-): Kızılay’a katkı.
Güler Hasşerbetçi (1939-): Kızılay’a katkı.
Gülşah–Mert Tatar: Diş Hekimliği Çene Cerrahisi Hastanesi (2010).
Gültekin Gürkan (1940-1985): Kızılay’a katkı.
Hacı Ahmet Arısoy (1922-2007): Arısoy Camii (1989), Ahmet Arısoy Lisesi (1995).
Hacı H. Ahmet Başyazıcıoğlu (1926-1988): Başyazıcıoğlu Camii (1985).
Hacı Ali Sözduyar: Sözduyar Camii (1975).
Hacı Bekir Cavcav (1912-1967): Aydınlıkevler İ.O. katkı.
Hacı Boydak (1960-): İstikbal Lisesi (2001), Boydak İ.O. (2002), Hacı Sami Boydak İ.O. 
(2007), Hacı Boydak Camii (2008), İstikbal Camii (1990), Boydaklar Kur’an Kursu (1991), 
Hacılar Müftülük Binası (2010).
Hacı İsmail Gümüşçü: Gümüşçü Camii (1984).
[Hacı Kayaman–Fikret Kayaman]:ERÜ tıbbi tahlil laboratuarı.
Hacı Mehmet Felekoğlu (1922-2010): Kızılay’a katkı.
Hacı Mehmet Küçükçalık: Küçükçalık Camii (1977).
Hacı Mehmet Şalgamcıoğlu (1916-2004): Erkek Öğrenci Yurdu, Turgut Özal İ.O. Pansi-
yonu.
Hacı Mercan (1956-): Hacı Hüseyin Mercan İ.O.(2007), Yeni Köy’de cami. 
Hacı Ömer Sabancı (1906-1966): Pembe Sabancı İ.O. (1979).
Hacı Ömer Saraş: Serraç Camii (1977).
Hacı Ömer Tarman (1920-2001): Tarman Camii (1993).
Hacı Paşa Suluhan: Mustafa-Adeviye Suluhan Camii ve Kur’an Kursu (2005-2006).
Hacı Seyit Mehmet Ağa (1802-1883):Çifteönü Camii (1882),Dörtkuyular Camii.
Hacı Yusuf Ünal (1879-1970): Kızılay’a katkı.
Hakkı Altop (1941-): Bülent Altop İ.Ö., Hakkı Altop Lisesi.
Halil Atila (1952-): Bünyan Yakup Atila İ.O. (1997).
Halil Cıngıllıoğlu: İncesu Küllü Halil Cıngıllıoğlu İ.O. (1968).
Halil Yıldırım (1927-): Sağlık Evi (1993), Tavlusun Dikiş Nakış Kursu Binası.
Halil Zikbaş (1946-): Kızılay’a katkı.
Halit Narin (1930-): Nurullah-Pakize Narin İ.O. (2003). 
Halit Özkaya: Has Çelik Anaokulu (2007).
Haluk Germirli (1933-): Mühibe Germirli İ.O. (1998).
[Hamdi – İhsan – Fuat Ayrancıoğlu]: Melikgazi Mehmet Soysaraç İ.O. (2002).
Hamdi Özdemir:Yıldırım Beyazıt Aile Sağlığı ek binası (2010).
Hamdi Tilev: H. Hamdi Tilev Camii (2001).
Hanım Karamete (1928-): Burhanettin-Hanım Karamete Argıncık İ.O.
Hasan Batıray: Kaykoop Batıray Camii.
Hasan Çınar (1950-): Hasan Çınar Aşevi.
Hasan Çelebi: İhsan Büyükdağ Camii (1985).
Hasan Eser (1933-): Müşerref-Hasan Eser Sağlık Ocağı (2001), Hasan Eser İ.O. (2011).
Hasan Hüseyin Gürdoğan (1933-): Mustafa Gürdoğan Camii ve Kur’an Kursu (2006).
Hasan Hüseyin Sarıkaya (1955-): Kızılay’a katkı.
Hasan Hüseyin Özbek: Yeşil Camii (1981).
Hasan Karaman (1955-): Kızılay’a katkı.
Hasan Ünlen (1928-2003): Hasan-Nüriye Ünlen İ.O. (1995).
Hatice Turgut (1963): Kızılay’a katkı.
Hayri Güldüoğlu (1934-): Hayri-Mevlüde Güldüoğlu Sağlık Ocağı (2005).
Hayriye Dabanoğlu (1929-): Hayriye Dabanoğlu İ.O. (1988).
Hayrullah Çınar (1916-1998): Çınar Camii (1989).
Hayrullah Yapışlar (1926-1998): H. Hayrullah Yapışlar Camii.
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Hayrullah Zenger (1923-2004): Esentepe Mumcular İ.O. (1973).
Hediye Malaz (1939-): Kızılay’a katkı.
[Hikmet Akın– Ali Akın]: Ömer-Emine Akın Anadolu Lisesi (2008).
Hikmet Erdener (1929-): Talas Hüseyin-Hikmet Erdener Anaokulu (2010).
[Hikmet (1941-) – Mustafa (1930) Gülbulak]: Kızılay’a katkı.
Hikmet Kozan (1928-1995): Hikmet Kozan İ.O. (1988).
Hikmet Yedekçioğlu (1896-1976): Hisarcık H. Yedekçioğlu İ.O. (1975).
Hilmi Demirtaş (1946-): Kızılay’a katkı.
Hüseyin Bayraktar (1936-): ERÜ Halil Bayraktar Sağ. Hzm. M.Y.O. (1995), Nimet Bay-
raktar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (2005).
[Hüseyin Baykan (1946-) – Lütfü Baykan (1948)]: Hüseyin-Lütfü Baykan Kardeşler İ.Ö.
Hüseyin Şahin (1943-2007): Develi M.Y.O. (2007).
Hüsnü Demir (1923-): Kızılay’a katkı.
 [H. Ahmet (1929-2008) – Muhabbet (1932-) – Şahin (1957-) Arslangiray]: Kızılay’a kat-
kı.
H. Ali Karamercan (1884-1967): H. Ali Karamercan İ. O. (1967).
H.Aliye Tarman (1915-1995): Erkilet’te cami ve K.Kursu (2010).
H. Bekir Sakioğlu: Hacı Sakioğlu Kur’an Kursu (2004).
H. Hasan Dinç: Kalender Camii (1987).
H. Hüseyin Akoğlu: Hisarcık H. H. Akoğlu İ. O. (1996).
H. Mehmet Soyışık: Mehmet Soyışık İ. O. (1979).
[H. Mustafa– Sami Boydak]: M. Sami Boydak Sağlık Ocağı (1991).
H. Mustafa Kılıç: Mahzemin Kılıç Camii.
H. Mustafa Tatar (1928-2001): Karpuzsekisi Hatice Tatar Sağlık Evi (1995).
H.Nail Yüksel: Hacı Nail Yüksel Kur’an Kursu (2004).
H. Seniye Katartaş: Katartaş Camii (1994).
H.Şaban Suluhan (1956-): H. Şaban – Nazire Suluhan Camii.
İbrahim Gengeç: Ferideana Camii.
İbrahim Kaptan (1946-): Tomarza Lisesi pansiyon binası (2010).
İbrahim Köroğlu: Aşağı Künye Köyü Camii (2008).
İbrahim Köse: İbrahim-Bahire Köse Kur’an Kursu (2009).
İbrahim Safa (1875-1933): Safa İ.O. (1964).
İbrahim Türkoğlu (1948-): Germir İbrahim Türkoğlu Camii (2009).
İbrahim Yardımcı (1941-): Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Sevgi Hastanesi ve Kızılay’a 
katkı.
İbrahim Yüzbaşıoğlu: İbrahim Yüzbaşı İ. O. (1984).
İdris Demirel (1941-): Küçükcanlı Meryem Ana Sağlık Evi (1988), Küçükcanlı Camii.
İhsan Büyükdağ: İhsan Büyükdağ Camii.
İkbal Boysan: Nesrin Boysan Anaokulu (2005).
İmamzade Ali Efendi (Germirli): Germir İptidai Mektebi (1911).
İrfan Başyazıcıoğlu (1951-): Şükrü Başyazıcıoğlu İ.O. (2000). 
[İrfan (1962-) – Ayşe -Yavuz (1963-) Dursun]: Kızılay’a katkı.
[İsmail (1943-) – Mustafa Cıngıllıoğlu (1949-)]: Müncübe Cıngıllıoğlu İ.O. (1985).
İsmail Gülmez: Koçcağız Köyü Camii (1953).
İsmail Parlak: Kızılören Parlaklar İ.O. (1987).
İsmail Tarman: Bilgisayar laboratuarı.  
İsmail Yapıcı: Sami Yapıcı Sağlık Ocağı (1996).
İzzet Bayraktar (1933-): ERÜ İzzet Bayraktar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
(2006), İzzet Bayraktar Camii (2008), İzzet Bayraktar Kız Kur’an Kursu (2008), ERÜ H. 
Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi.
İzzet Öksüzkaya (1950-): İzzet Öksüzkaya İ.O. (2009)
İzzet Özilhan (1920-): Pusatlı Ayşe Ana Sağlık Evi (1993); Sarımehmetli Vesile Ana Sağ-
lık Evi (1993), ERÜ Fehmi Özilhan Sivil HavacılıkM.Y.O. (1996).
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Kadir Has (1921-2007) ve Kadir Has Vakfı: Nuri Has İ.O.(1958), Nuri Has Camii (1963), 

Erciyes Üniversitesi Nuri-Zekiye Has Enstitüler Binası (1997), Nuri Has Camii İmam Loj-

manı (1998), Müftülüğü Diyanet Sitesi (1998), Kadir Has İ.O. (1998-1999), Erciyes Üni-

versitesi Mahmut Has Mediko Sosyal Merkezi (1999), Rezan Has İ.O.(1999), Kadir-Rezan 

Has İ.O.(2000), Erciyes Üniversitesi Kadir-Rezan Has Merkez Kütüphanesi (2001), Zekiye 

Has İ.O.(2001),  Kadir Has Kent ve Mimar Sinan Müzesi’ne katkı (2003), Dünya Ticaret 

Merkezi’ne katkı (2004), Kadir Has Kongre Merkezi’ne katkı (2004), Celal Bayar Lisesi 

(2007), Hasan Polatkan İ.O.(2007),   Kadir Has Anadolu Lisesi (2008), Adnan Menderes 

İ.O.(2008), Fatin Rüştü Zorlu İ.O.(2008), Mehmet-Şehime Germirli İ.O.(2009), Kadir Has 

Stadyumu’na katkı  (2009). 
Kamil Erdem (1918-?): Karakimse Sağlık Evi (1997), Mustafa Erdem Kur’an Kursu 
(2009).
Kamil Özcan (1946-): Sebil Özcan Kur’an Kursu (2004), Osman Özcan Kur’an Kursu 
(2007).
Kasım Gözüak (1936-): Gözüakçalar İ.O. (1977).
Kemal Çelik: Karpuzseki Köyü Kur’an Kursu (2006).
Kemal Dedeman (1903-1998): 50. Yıl Dedeman İ.O. (1977).
Kemal İmamtorunu (1931-): Kemal İmamtorunu Kız Yurdu.
Kemal Özhaseki: Özhaseki Aşevi.
Kemal Özyalçın (adına Ali Özyalçın): Develi İ.H. Lisesi (1994).
Kemal Tekten (1959-): Aysel Tekten Aşevi (2003).
Kemal Timuçin (1930-): Fatma-Kemal Timuçin A. Lisesi (1993), Fatma-Kemal Timuçin 
Talas Semt Polikliniği (2003). 
Kılıçer Ailesi: ERÜ Mustafa Kılıçer Eczacılık Fakültesi (2004).
Lütfi Baykan: Yurt Binası.
Lütfi Gündeş (1957-): Ahmet Gündeş Sağlık Ocağı
Latif– Kemal Başkal: Latif Başkal Sağlık Ocağı, Latif Başkal Camii
Mahir– Ayten Köseoğlu: İncesu Çok Programlı Lisesi’ne ek derslik (2010).
Mahmut Özakkaş: Mahmut Özakkaş Camii (2000).
[Mahmut– Mehmet Özbıyık/ İbrahim Göknar]: ERÜ Hastahanesi Yanık 
Ünitesi
Mahmut Yiğit (1967-): Mimarsinan İ.O. (2000).
Meliha Hisarcıklıoğlu (1931-): Kızılay’a katkı.
Meliha Persentili (1930-): Kızılay’a katkı.
Mehmet Akdeniz: Tomarza Culha İ.O. (1987).
Mehmet Akköse: Devlet Hastanesi Kanser Araştırma Merkezi.
Mehmet Ali Bakkaloğlu (1904- 1970): M. Ali Bakkaloğlu İ.O. (1974).
[Mehmet Ali Özbek (1929-2007) – Bahri Özbek (1942)]: Emmezallı Camii (2009).
Mehmet Cemal Hattat (1945-): Elmas-Cemal Hattat Hastanesi (1998).
[Mehmet (1945-) – Yaşar (1935-) Hattat]: Devlet Hastanesi ek binası.
Mehmet Çolakbayraktar (1931-): Mürüvet-Mehmet Çolakbayraktar Sağlık 
Ocağı (2001).
Mehmet Donat (1936-): Gaziler Sağlık Ocağı (1987).
Mehmet Gazioğlu (1950-): H. Ruziye Gazioğlu Huzurevi.
Mehmet Fatih Karamancı (1957-): Mehmet Fatih Karamancı Lisesi ve Spor Salonu 
(2006).
Mehmet Karamancı (1902-1979): Mehmet Karamancı İ.O. (1956).
Mehmet Koçyiğit: Ebiç İ.O. (1996).
Mehmet Köseoğlu (1946-): Kıranardı Sebahat Köseoğlu Sağlık Evi (1996).
Mehmet Miraboğlu (1924-2004): Miraboğlu Camii (1989).
[Mehmet – Metin – Ekrem Özel]: Mehmet Özel Camii (1988).
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[Mehmet Paksoy (1957-) - Sami Dedeoğlu (1953)]: Develi Paksa Ziraat Fakültesi (2006).
Mehmet Palamutoğlu: Hz. Ömer Faruk Camii.
Mehmet Somtaş (1960-): Bukem Mehmet Somtaş İ.O. (2004).
Mehmet Soyışık (1929-1988): Güneşli Saraycık İ.O. (1974).
Mehmet Soysaraç (1895-1969): Mehmet Soysaraç İ. O. (1969).
Mehmet Tarman (1943-): Emel-Mehmet Tarman 200 Yataklı Çocuk Hastanesi (2008),Emel-
Mehmet Tarman İ.O.  
Mehmet Tatar( 1962-): Mehmet Tatar Diş Hekimliği Fakültesi (2006).
Mehmet – Tülay Altun: Mehmet-Tülay Altun İ.O.  
Mehmet Ulutaş (1958-): H. Faik Ulutaş Aşevi, Kur’an Kursu için bağış.
[Mehmet – Enver Ulutaş]: Hatıroğlu ve Yanıkoğlu Camilerinin Restorasyonu.
Mehmet Uzandaç (1950-): Kızılay’a katkı.
Mehmet Ünal (1932-): Ş. Mehmet Ünal Kur’an Kursu, Kızılay’a katkı.
Mehmet Ünlü: Özvatan Mehmet Ünlü Devlet Hastanesi (2002).
Mehmet Yayla (1962-): Kilim Sosyal Bilimler Lisesi (2004).
Mehmet Yazar (1936-): Erciyes Dağı Sema Yazar Sağlık Merkezi ve iki sağlık ocağı.
Memduh Besceli (1933-): Kızılay’a katkı.
[Mesut – Ahmet İmamoğlu]: Veysel Karani Camii.
[Metin (1933-1999) – Fevziye (1947-) Çavdaroğlu]: Kızılay’a katkı.
Mualla Karamanlargil (1947-): Hikmet Madazlı Anaokulu (1998).
Muammer Kocatürk (1952-): Develi Muammer Kocatürk İ.O. (1999), Kadın-Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Hastanesi (2008).
Muharrem Altunbağ (1940-): Kızılay’a katkı.
Muhittin Tatar (?-2009): Hacılar Muhittin Tatar İ.O. (1978), Muhittin Tatar Camii (1978).
Murat Dedeman (1951-): ERÜ Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi (1998), bil-
gisayar laboratuarı.  
Mustafa Akkaş (1955-): Ali Osman Akkaş Camii.
Mustafa Akmermer: Akmermer Camii (1978).
Mustafa Başatlı: Selçuklu Aşevi.
Mustafa Çapar (1956-): Aliye Çapar Anaokulu (1998). 
Mustafa Çetinkaya (1945-): Hacılar R. Çetinkaya Eğitim Merkezi (1987).
Mustafa Çıkrıkçıoğlu (1952-): ERÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu (2006).
[Mustafa Çıkrıkçıoğlu – Mehmet Çıkrıkçıoğlu (1956-) – Hasan Çıkrıkçıoğlu (1960-)]: 
ERÜ Safiye Çıkrıkçıoğlu M.Y.O. (1998), Şükrü Çıkrıkçıoğlu Camii, Hafız Mustafa Çıkrık-
çıoğlu Camii, Safiye Çıkrıkçıoğlu Öğrenci Yurdu.
Mustafa Dedeoğlu: Dedeoğlu Camii (1983).
Mustafa Dener (1951-): Kızılay’a katkı.
Mustafa Eminoğlu (1934-): Melikgazi Mustafa Eminoğlu Lisesi (2001).
Mustafa Eraslan (1950-): Mustafa Eraslan Lisesi (2003), ERÜ Mustafa Eraslan Çocuk 
Hastanesi (2008), Abdurrahman Eraslan Camii.
Mustafa Erbay (1967-): Kızılay’a katkı.
Mustafa Erçalık (1950-): Kızılay’a katkı.
Mustafa Etçioğlu: Etçioğlu Kur’an Kursu (2005).
[Mustafa (1930-2002) – Hatice (1942) Fişekçioğlu]: Mustafa Fişekçioğlu Camii (2002).
Mustafa Gazioğlu (1922-1996): Mustafa Gazioğlu İ.O. (1995).
Mustafa Germirli (1908-1993): Mustafa Germirli İ.H.L. (1985).
Mustafa Gündoğdu (1921-2006): ERÜ Dr. Mustafa Gündoğdu Merkez 
Laboratuvarı (2007).
Mustafa Gülyuva (1928-2009): Kızılay’a katkı.
Mustafa Hasşerbetçi (1950-): Kızılay’a katkı.
Mustafa Kabakçı (1946-): Kızılay’a katkı.
Mustafa İnanır (1933-): Mustafa-Hava İnanır Sağlık Ocağı (2001).
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Mustafa Kızıklı (1930-): Mustafa Kızıklı İ.O. (2000), Mustafa Kızıklı Sağlık Ocağı (2004), 
Ayşe İnci Kızıklı Kur’an Kursu (2006), Mustafa Kızıklı Camii (2000).
Mustafa Koyuncu (1912-1999): İ.H. Lisesi ve yurt binası (1994), Huzurevi.
Mustafa Köseoğlu (1941-): H. Nimet Köseoğlu Sağlık Ocağı (1994); Melihşah Ü. Fen-Ed. 
Fk.
Mustafa Küçükçalık (1946-): Kızılay’a katkı.
Mustafa Maşlak (1916-2003): Selçuk Maşlak İ.O. (1998), Nemciye-Mustafa Maşlak Pan-
siyonlu İ.Ö.O. (2000), Nemciye-Mustafa Maşlak Sağlık Meslek Lisesi (2001), Necmiye-
Mustafa Maşlak Sağlık Ocağı (2001).
Mustafa Özdal (1906-1999): Mustafa Özdal İ.O. (1985).
Mustafa Özeşsiz (1944-): Makbule-H. Ahmet Özeşsiz Sağlık Ocağı (2007).
Mustafa Özgür: Mustafa Özgür İ.O. (1947).
Mustafa Özkan (1939-): İncesu Mustafa Özkan Anadolu Lisesi (2000).
Mustafa Postaağası (1919-1985): M. Postaağası İş Okulu (1985), K. Eğt. Arş. Hast. Yanık 
Ünitesi.  
Mustafa Şadan Uzandaç (1947-): Kızılay’a katkı.
Mustafa Tatar: Battal’da cami.
Mustafa Tek (1954-): Harun Reşit Tek Camii (1994), Harun Reşit Tek Kur’an Kursu 
(2004).
Mustafa Temtek (1934-): Kızılay’a katkı.
Mustafa Turan: Yeni Camii (2006).
Mustafa Tümer: Yeşilyurt M. Tümer İ.O. (1984).
Mustafa Yeğenağa (1946-): Kızılay’a katkı.
Mustafa Yağmur (1941-): Uhut Kur’an Kursu.
Muzaffer Bezircilioğlu: Muzaffer Bezircilioğlu İ.O.(2011).
Muzaffer Oflaz (1947-): Bünyan Karadayı Muzaffer Oflaz İ.O. (2002), Karadayı Sağlık 
Evi (1997).
Mükremin Başoğlu (1943-): Kızılay’a katkı.
Mükremin Gürses (1928-): Kızılay’a katkı.
M. Kemal Dedeman (1903-1998): ERÜ Mehmet-Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi 
(1998), Dedeman Camii (1975).
M. Rifat Hisarcıklıoğlu (1955-): Hisarcıklıoğlu Fen Lisesi (1994).
Naci Baydemir(1954-1994): İ. Hatip Lisesi (1996).
Nadire Özkan (1936-): Müftülük Camii, Muradiye Vakfı Kız Kur’an Kursu.
Nazmi İmamoğlu (1948-): Nazmi İmamoğlu Camii.
Nazmi Sundu: Nazmi Sundu Sağlık Evi (1987).
Nazmi Toker (1875-1958): Nazmi Toker İ.O. (1959).
Naci Baydemir: Bünyan Naci Baydemir Anadolu İ.H.L.
Necati Kurmel (1933-): Bahçelievler İ.O. (1998), Ortaöğretim Kız Pansiyonu (2003).
Necati Şahin (1933-2003): Nezaket-Necati Şahin Sağlık Ocağı (2003).
Necdet Taş (1926-): Habibe Taş İ.O. (2003), Necdet Taş Anadolu Lisesi (2003).
Nejla Küçükçalık (1954-): Kızılay’a katkı.
Necmettin Bakır: Buğdaylı İtimatlar Camii (2000).
Necmettin Küçükçalık (1949-): Kızılay’a katkı.
Neşe Kuşçu Taş (1960-): Kızılay’a katkı.
Nevin Akyurt (1956-2004): Hayır hizmetleriyle tanınmıştır.
[Nilgün (1955-) – İmdat (1956-) Şimşek]: Kızılay’a katkı.
[Niyazi Özcan (1949-) – Kâmil Özcan (1946-)]: Özkar Zihinsel Engelliler Okul Öncesi 
Eğitim Uyg. ve İ.O. İş Eğitim Merkezi (2003).
Nuh Çetinsaya: Bilgisayar laboratuarı.  
Nuh Köseoğlu: Nuhağa Camii (1981).
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Nuh Mehmet Baldöktü (1915-2006): Ahmet Baldöktü İ.O. (1971), Gesi Y.B.İ.O. (1995).
Nuh Mehmet Küçükçalık (1920-2002): Nuh M. Küçükçalık A.L. (1984), ERÜ Makbule 
Küçükçalık Yabancı Diller Y.O. (1999).
[Nuh (1930-2006) – Mahmut (1957-) Hiçyılmaz]: Kızılay’a katkı.
Nuh Naci Yazgan (1885-1947): Nuh Naci Yazgan Köylü Öğrenci Yurdu (1939), Göğüs 
Hastanesi ve Dispanseri (1943), Behice Yazgan Kız Lisesi (1969).
Nuh Nadi Bakır (1946-): Kızılay’a katkı.
Nur Çalıka (1945-): Develi Solmaz Çalıka Köy İ.O, Kayseri Lisesi’ne ve Kızılay’a katkı.
Nuran Uzunefe (1937-2010): Kızılay’a katkı.
Nurettin Öztürk (1949-): Nurettin Öztürk İ.O. (2011).
Nuri Cıngıllıoğlu (1922-2000): Nuri Cıngıllıoğlu Fen-Edebiyat Fakültesi (1998).
Nuri Has (1880-1962): Nuri Has İ.O. (1957), Seyyit Burhanettin Türbesi’nin restorasyo-
nuna ve şehir içme suyu şebekesinin yapımına katkı, kendi adına bir cami (Caminin 
bulunduğu semte “Nurihas Mahallesi” adı verildi.), Cumhuriyet Meydanı’na Şadırvanlı 
Çeşme ile bir halk tuvaleti, 
Nuri Ünsal: Develi İ.H.L. 
Nuriye Ekmekçi (1926-): Kızılay’a katkı.
Nurullah Baldöktü (1937-): Kızılay’a katkı.
Oktay Oral (1959-):Yahyalı Sağlık Meslek L. ve Pansiyonu (2011).
Osman Çalık (1950-): Kızılay’a katkı.
Osman Düşüngel (1915-1978): Osman Düşüngel İ.O. (1973).
Osman Göksu (1926-2008): Sümer Osman Göksu İ.O. (1993).
Osman Güldüoğlu (1931-): Kızılay’a katkı.
Osman Hilmi Kalpaklıoğlu (1924-2008): Talas O. Hilmi Kalpaklıoğlu İ.O. (2001), O. Hilmi 
Kalpaklıoğlu Sağlık Ocağı (2001), Melikgazi O. Hilmi Kalpaklıoğlu İ.O. (2003).
Osman Özel: Osman Özel Camii (2003).
Osman Timurcuoğlu (1941-): Başakpınar Şehit Cengiz Timurcuoğlu İ.O. (1994).
Osman Ulubaş (1934-): Osman Ulubaş İ.O. (1998), Demirciyazısı İ.O. (2010).
Osman Zeki Yücesan: Osman Zeki Yücesan İ.O. (1988).
Ömer Baktır (1948-): H. Ömer Baktır İ.O. (1986).
Ömer Başyazıcıoğlu: Yenimahalle Aşevi.
Paşa Demir (1914-2004): Kızılay’a katkı.
Pembe Başyazıcıoğlu (1924-): Pembe Başyazıcıoğlu Anaokulu (2010), Kızılay’a katkı.
Rasim Karatay: Ertuğrul Gazi Camii. 
Raziye Doğan: Argıncık Nurdoğan Camii (1990).
Recep Mamur (1949-): Recep Mamur Sağlık Ocağı (2006), Belsin Aşevi.
Recep Soysaraç (1956-): Nimet-Nuri Soysaraç Camii.
Refik Aydoğan (1955-): Hidayet Aydoğan Anadolu Öğretmen L. (2004), bilgisayar labora-
tuarı.  
Refik Bürüngüz (1923-1986): Bürüngüz Camii (1977).
Rıdvan Uzunlulu (1938-): Kızılay’a katkı.
Remzi Hasçınar: Sancaktepe Aşevi.
Rifat Yelkenoğlu (1970-): Yelkenoğlu Kız L., Kızılay’a katkı.
[Rezzan-Yılmaz Öztaşkın]: ERÜ Mehmet-Yılmaz Öztaşkın Kalp Damar Hastanesi (1999).
Sabahat Gözübüyük (1917-2000): Sabahat-Hıfzı Gözübüyük İ.O. (1985).
Sabancı Ailesi: ERÜ Sabancı Kültür Sitesi.
Sabri Sungur: Aleyinli İ.O. (1983).
Sabri Türkmen: Karakimse Köyü İ.O. (1998).
Sadiye Nuhoğlu (1910-1999): Sadiye Nuhoğlu İ.O. (1985), H. Nuhoğlu İ.O. (1986).
Saffet Aslan (1957-): Saffet Aslan İ.O. (2006).
Sahra Özsan: Sahra-Galip Özsan İ.O. (2002).
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Sait Molu (1926-): Arif Molu Anadolu Endüstri Meslek Lisesi, Süksün Kasabası Mürüvvet 
Molu Camii.
Sait Yurttaş (1939-) : H. Sait Yurttaş Camii.
Salih Altun (1920-): Kızılay’a katkı.
Salih Avgın (1879-1956): Salih Avgın Paşa İ.O. (1960).
Samet Bağcı: Sakar Çiftliği Köyü Camii (2007).
[Sami (1940-1989) – Salim (1944) Delikan]: Kızılay’a katkı.
Sami Sumak (1923-): Ayfer-İsmail Şahbaz İ.O. (1999).
Sami Yangın (1948-): Yemliha Sami Yangın İ.O. (1983), Özvatan Sami Yangın İ.H. Lisesi 
(1996), Fatih Camii (1997).
Sare Develioğlu (1916-2010): Kızılay’a katkı.
Sebahattin Somal: Bilgisayar laboratuarı.  
Semiha Kibar (1942-): Bilgisayar laboratuarı.  
Selim Kadir Sepici (1968-): Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İ.O. (büyük onarım) 
(2010).
Selim Özmen (1963-): Güzelsu Asker Kaya Sağlık Evi (1988).
Servet Akaydın (1920-1994): Servet Akaydın İ.O. (1978).
Servet Küçükçalık (1950-): Kızılay’a katkı.
Seyfali Yıldız: Seyfali Yıldız Kur’an Kursu (2009).
[Seyit Halil (?-1979)– Gani (1955) Turgut]: Kızılay’a katkı.
Seyit Mehmet Kayıhan (1928): M. Kayıhan İ.O. (1991).
Sevim Kutlu: Camii.
[Seza (1960-) – Ömer Uzunefe (1950-)]: Seza-Ömer Uzunefe İ.O. (2008).
Sıdıka İnceatan (1932-): Kızılay’a katkı.
Sıdıka Ulutop Budak (1932-): Kızılay’a katkı.
Suat Köylüoğlu: Turan Köylüoğlu İ.O. (2007).
Sultan Yücel (1952-): Kızılay’a katkı.
Süleyman Çetinsaya (1954-): Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi 
(1997), ERÜ İletişim Fakültesi (2004).
Süleyman Katartaş (1954-): H.Seniye Katartaş Camii
Süleyman Tarman.(1917-1991): Erkilet Süleyman Tarman İ.O. (1988).
Şaban Elmaağaçlı: H. Ahmet Elmaağaçlı Camii.
Şaban Güç (1962-): Eskişehir Bağları Lisesi (2003).
Şaban Topal (1941-): Kızılay’a katkı.
Şahin Tokluoğlu: Dudu-Şahin Tokluoğlu İ.O. (2008).
Şahinur Dedeman (1905-2009):  ERÜ Kemik İliği Nakil Merkezi (2009).
Şemsettin Nursaçan: Müftülük binası kaplamaları.
Şevket Songör: Şıhlı Kasabası Camii
[Şık-Oman-Salih Akaya]: İncesu Tahirinli İ.O.
Sami Tutum: Develi Kültür ve Kongre Merkezi.
Şeref Songör: Şıhlı Kasabası Camii (2004).
Şerife Baldöktü (1941-): Kızılay’a katkı.
Şuayip Yalçın: Şuayip Yalçın Camii. 
Şükran Özhaseki: Eskişehir’de cami,
Şükrü Başyazıcıoğlu (1923-2004): Şükrü Başyazıcıoğlu İ.O. (2002).
Şükrü Kulak: Develi Şükrü Kulak Camii (1992).
Şükrü Malaz (1908-1988): Şükrü Malaz İ.O. (1971).
Şükrü Uzun: Kırkırsak Köyü Şükrü Uzun İ.O.
Tahir Horoz (1943-): Sümer O.O. onarımı, Kızılay’a katkı.
Tekin Mollaoğlu: Fevziye Mollaoğlu İ.O. (1979).
[Türkan (1953-)–Tuncer Hasçalık (1941)]:  Fatma-Mustafa Hasçalık İ.O. (2007), ERÜ 
Turizm İşl. ve Otelcilik M.Y.O. (2009).
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Ülfet Keşoğlu (1918-?): Ülfet Hanım Camii.
Ülvi Gençal (1955-): Kızılay’a katkı.
Yahya Yelkanat (1935-): Kızılay’a katkı.
Yalçın Delikan (1960-): Yalçın Delikan İ.O. (2007).
Yaşar Karayel (1950-): Tomarza Devlet Hastanesi ek binası.
Yaşar Kaşıkçı (1934-): Takva Camii, Buhara Camii ve Kur’an Kursu, okul ve cami yapımı 
için arsa bağışı.
Yaşar Küçükçalık (1960-): Refika Küçükçalık İ.O. (2003).
Yıldız Özsarıyıldız (1944-): Kızılay’a katkı.
Yılmaz Akansu (1935-): Yılmaz Akansu İ.O. (2003), İsmet-Yılmaz Akansu 
Sağlık Ocağı (2002), Yılmaz-İsmet Akansu Camii (2006).
Yılmaz Cingil: Hunat Camii halı yenileme.
Yılmaz Gavremoğlu (1933-1989): Gavremoğlu Vakfı’na hizmet ve katkı. 
Yunus Büyükkuşoğlu (1946): Fatoş Büyükkuşçuoğlu İ.O. (2004), Yunus Büyükkuşoğlu 
İ.O. (2007).
Yusuf Sönmez (1958-): Kızılay’a katkı.
Yüksel Başoğlu (1938-): Kızılay’a katkı.
Zafer Kantarcı (1968-2005): ERÜ Sürekli Eğitim Merkezi
Zihni Eren: Pınarbaşı-Gebelek İ.O. (1984).
Ziya Eren (1969-): Ziya Eren Anadolu Lisesi (2003), Huriye Eren İ.O.(2004), Ziya Eren 
Eğitim Fakültesi (2007), Argıncık Aşevi.
Ziya Silahtaroğlu (1925-): Kızılay’a katkı.

Kuruluşlar
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı:   Tomarza İlçesi Pusatlı İzzet Özilhanİ.O. ,  

Fehmi Özilhan İ.O    

Anadolu End. Holding:  V.Özilhan Öğrenci Yurdu.        

Belsin Yapı Koop. : Turgut Özal İ.O. 

Beşler Tekstil: Yunus Emre Aşevi. 

Birlik Mensucat Tekstil. :  Birlik Mensucat İ.O.

Boydak Holding : İstikbal Sağlık Ocağı, İstikbal Lisesi,  İstikbal İ.O., İstikbal Rehabilitas-

yon Merkezi,  Hacılar İstikbal Camii,  İstikbal Aşevi, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakül-

tesi ve İİBF, Hacılar Boydak İ.O., Boydak İ. O.,  Eskişehir Bağları Aile Sağlığı Merkezi,   

Hacılar Merkez Sağlık Ocağı,  Eskişehir Bağları Boydak Camii, Hacılar Boydaklar Kuran 

Kursu.Kayseri Eskişehir Bağları Aile Sağlığı 

Cepken Halıcılık: Yunus Cepkenli İ.O. 

Dedeman Madencilik: Kemal Dedeman İ.O.       

Erbosan A.Ş. : Erbosan İ.O. 

Erciyes Eğitim Vakfı: S. Burhanettin Aşevi. 

Erciyes İnş.Tic.Ltd. Şti.:   Süleymanlı Köyü Mehmet- Muammer Beluk Lisesi. 

FARPLAS A.Ş: Fatoş Büyükkuşoğlu İ.O., Yunus Büyükkuşoğlu İ.O.      

Global Araç Kiralama:   Fatma Aksoy İ.O.         

Gül – San Şekerleme:  H.Osman Güldüoğlu İ.O.         

Hızıroğlu Vakfı: Faik Hızıroğlu Konuk Evi.         

İlik Mermer Sanayi: Halil İlik End. Mes. Lisesi. 

Karsu Tekstil A.Ş. : Arif Molu End. Mes. Lisesi.  

Kayseri OSB Müdürlüğü:  30 derslikli hizmet binası, altı adet atölye, spor salonu 

Kayseri Yüksek Öğr. Vakfı: Kayseri Y.Öğr. Vkf. Atatürk Sağ. Yük. Okulu. 

Kilim Mobilya: Kilim Sosyal Bilimler Lisesi.

Maşlak Makine Tic. A.Ş:  Develi Selçuk M.İ. O.     
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Mebal Mensucat A.Ş: N.Mehmet Bal. Spor Salonu,  Ayşe B.Çır. Eğt. Mer. Yurt Binası.       

Mekik Halı Ev Tekstil San. Tic. A.Ş:   Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi. 

Merkez Çelik San. Tic. A.Ş:  Hacılar’a 24 derslikli ilköğretim okulu.     

Mimsin Yapı Koop.: Mimsin Necip Fazıl İ.O. 

Miraboğlu İnş. Malz. Tic. Ve San. A.Ş:  Mehmet Miraboğlu İ.O.      

MÜSİAD:   Ziya Gökalp Aşevi. 

Nuh Ticaret A.Ş. :  Ahmet Eskiyapan İ.O.

Özkoyuncu Demir Maden Ltd. Şti.: Yahyalı İmam Hatip Lisesi Pansiyonu, Yahyalı Ka-

raköy İ.O. lojmanı     

Polat Şirketler adına (Cuma, Aslan, Ramazan Polat):  Gazi Polatlar Kardeşler İ.O.      

Saran Giyim:  Saban Fazlıoğlu İ.O.         

Saray Halı A.Ş:   Develi’de iki İlköğretim Okulu, Yahyalı ilçesi Mustafabeyli köyünde bir 

ilköğretim okulu ve bir lise, yatılı öğrenci pansiyonları. 

Saygın Tekstil A.Ş.:  S.Yangın Anadolu Lisesi.      

Sema Yazar Vakfı:  Sema Yazar Sağlık Ocağı, Mustafa Yazar İ.O., S.Yazar Anadolu Lisesi.

Silvan San A.Ş: Fevziye Mollaoğlu İ.O. 

Yeni Ufuklar Derneği: Sakaltutan köyüne sekiz derslik. 

Yurttaşlar A.Ş.:  Erciyes Yurttaşlar İ.O.   

Yüzbaşıoğlu LTD: Yüzbaşıoğlu Sağlık Eğ. Ens.

Açıklama: Kayserili hayırseverler ve hayır işleri elbette bu liste ile sınırlı değildir. Yakın 
tarih içinde yaptıkları hayır işleri nedeniyle isimleri kayıtlara geçenler listeye alınmıştır.   

Kaynakça: Bir Farklılığın Hikâyesi Hayırseverlerimiz, Kayseri Ticaret Odası Yayını, Kayseri 
2005; Ahmet Sıvacı, Kayseri’de İz Bırakanlar, Dr. Seyfi Şahin Kulak Burun Boğaz Merkezi 
Kültür Yayınları, Kayseri 2010; İrfan Birol (hzl.), Hayırseverlerimiz ve Kayseri, Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi Yayını, Kayseri 2011; İl Müftülüğü Kayıtları; Kayseri İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Kayıtları; Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kayıtları; Erciyes Üniversitesi Kayıtları; 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayırseverler Zirvesi davetli listesi.

RECEP KANALGA 

3. Hayırseverler zirvesinden toplu fotoğraf (KBB Arşivi)
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HAYRET 
Şair (XIX. yüzyıl). Hayatı hakkında yeterli 
bilgiye sahip olamadığımız şair ile ilgili 
malumat, yazdığı iki tarih manzumesi ile 
sınırlıdır. Hunat Camii* haziresinde bulu-
nan Göncüzâde Kâsım Efendi*’nin kabri 
üstündeki mermer kitabede bulunan şai-
re ait olan  aşağıya aldığımız tarih manzu-
mesine  göre, senenin H 1258 (M 1842-
43) olduğuna bakılırsa Hayret, XIX. yüz-
yıl şairlerindendir. Hayret’in, Mevlevî 
şeyhi Süleyman Tûrâbî’nin Seyyid Bur-
hâneddin Türbesi* içinde kalan kabrin-
deki kitabenin de şairi olmasından hare-
ketle, Mevlevî Tarikatı’na yakın olduğu 
iddia edilebilir. Göncüzâde Kâsım Efen-
di’nin Hunat Camii civarındaki mezarta-
şında Hayret’e ait tarih manzumesi bulu-
nur:

Hazret-i Kâsım Efendi ki odur bahr-ı 
ulûm

Kâm alarak der-i fazlında sıgâr ile kibâr

Seyyid-i Cürcâni’ye hem Sa’d-ı 
Taftâzâni’ye 

Olmuş idi sâni her vech ile ol devlet-şi’âr

Nice bin tullâba tahkîk-i fünûn-ı ilm ile
Neşr-i feyz eylerken oldı âzim-i dârü’l-

karâr
Târihi üçler çıkıp itdi hisâbı Hayretâ
Göçdi bir ‘allâme-i ‘âlem ferîd-i rûzgâr

Yine Mevlevî dergâhı postnişîni Şeyh 
Süleymân Turâbî Efendi’nin Seyyid Bur-
hâneddin Türbesi’nde bulunan mezar 
taşındaki kitabe metni:
Sâni-yi Monlâ-yı Rûmî pîşva-yı ‘ârifân
Mürşid-i râh-ı hakîkat feyz-bahş-ı sâlikân

Söyledüp esrâr-ı ‘arş u ‘âlem-i lâhûtı hep 
Hakk ile hakke’l-yakîn vuslatda idi her 

zamân

Oldı sırr-ı pâkine ilhâm-ı emr-i “İrci’î”
Bâl açup gitti huzûra ol hümâ-yı lâmekân

Dergeh-i vâlâ-yı Mevlâna’da iken 
post-nişîn

Tekke-i dârü’s-selâma oldı şeyh-i kâmrân

Çıkdı bir târîh-i mu’cem Hayretâ dilden 
hemân

Kutb-ı devrân Şeyh Süleymân eyledi 
‘azm-i cinân

Kaynakça: Köksal, KDŞ, s. 144-145. 

ATABEY KILIÇ

HAYRÎ (SÜLEYMAN HAYRÎ BEY)  
Divan şairi, yazar (Nevşehir, 1844 – İstan-
bul, 3 Mart 1892). Ahmet Emin Güven*’in 
verdiği bilgilere göre Hayrî Bey, Kayseri’-
nin Tavlusun* nahiyesi eşrafından, bazı 
kaza kaymakamlıklarında da bulunmuş 
olan Kürt Abdülkadir Efendi’nin oğlu-
dur. Annesi Damad İbrahim Paşa’nın to-
runlarından Fatma Hanım’dır. Nevşehir’-
de doğdu, orada ve Kayseri’de bir müd-
det okuduktan sonra İstanbul’a gitti. 12 
yaşında iken eski sadrazamlardan Reşid 
Paşa tarafından Enderun’a kaydedildi. 
Burdan sonra da üç sene boyunca Mülki-
ye Mektebi’ne devam etti. Daha sonra da 
Darü’l-Fünûn’da fizik ve kimya tahsil etti. 
Birçok devlet memuriyetinde bulundu. 
Devlet büyüklerine kasideler yazdı. Ulâ 
sınıf-ı sanisi unvanı ve 3. Rütbeden Meci-
di Nişanı sahibidir. Süleyman Hayrî Bey 
İstanbul’da vefat etmiş olup Kuşdili civa-
rında toprağa verilmiştir. İsmail Safa Bey* 
ölümü üzerine bir tarih düşmüştür:
Mesnevî’den çaluşup tercemeye Hayrî 

Bey
Dinle neyden didi çok geçmedi çaldı 

düdüğü
Şecer-i ömrü hazân berzede-i merg oldı
Yâdigârı olarak ‘âleme kaldı Kütüğü
Eserleri: Güvâh-ı Dil,  “Gönül Şâhidi”  
anlamına gelen eser, Süleyman Hayrî 
Bey’in şiirlerini topladığı divanıdır. Eser 
32 büyük sayfadan oluşur, içerisinde ga-
zel, kaside, şarkı vb. nazım şekillerinden 
örnekler bulunmaktadır. 1874’te basılan 
eser, Ahmet Emin Güven Bey tarafından 
yeni harflere aktarılmış olup, bir incele-
me eklendikten sonra 2007 yılında Erci-
yes Üniversitesi Yayınları arasında bastı-
rılmıştır.); Levhatü’l-Kavâid (“Kaideler 
Levhası” manasına gelen eser, Farsça 
kuralları öğreten küçük bir kitapçıktır, 
1886’da basılmıştır.); Hayri Bey Kütüğü 
(Yeni doğan çocuklar için, isim ve lakap-

Hayrî (Süleyman Hayrî Bey)
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lar üzerine yazılmış bir kitaptır); Mesnevî 
Tercümesi (Mevlâna’nın Mesnevî’sinin 
bir kısmının manzum tercümesidir); 
Hayrü’l-Lügat (Türkçe-Arapça-Farsça 
üç bin beyitlik manzum bir sözlüktür); 
Âdâbü’l-Mülûk, Âdâbü’l-Üdebâ, Bah-
rü’l-Kâfiye isimlerinde üç ayrı eseri da-
ha vardır. Mesnevî Tercümesi’nden ilk 
iki beyit:
 
Dinle neyden ne hikâyet eyliyor
Ayrılıklardan şikâyet eyliyor

Bir kamışlıktan ki kestiler beni 
Nâlişim inletti her merd ü zeni

Süleyman Hayrî Bey’in örnek bir gazeli:
Bin niyâz ile bütün gün bana vuslat 

diledir
Ne biter ne tükenir bunca cefâlar diledir

Ne visâle erilir ne de yorulur âşık 
Yâ Rab üftâdelik etmek ne büyük gâiledir

Anı bir kez görenin kan mı kalır benzinde
Ve’y ol ruhlara kim dembedem ebrû 

iledir

Şeh-levendim yine uşşâkı helâk eylemeye 
Hançer-i gamzeyi pûlâd-ı berinde biledir 

Hâl-i zârı dili cânâna dedikçe Hayrî
Durmayıp seyl-i sirişki akıp anı siledir

Kaynakça: Güven, Kayseri’de Mecmualar, s. 
105-108; Ahmet Emin Güven, Kayserili Şâir 
Süleyman Hayrî Bey ve Güvâh-ı Dil (Divan), 
E.Ü. Yayınları, 2007; İbnülemin M.K. İnal, Son 
Asır Türk Şairleri, C II, s. 606;  Köksal, KDŞ, 
s. 183-189; TDEA, C IV, s. 183.

ATABEY KILIÇ

HAYVANCILIK bk. TARIM VE 
HAYVANCILIK

HELVACI DEDE
Kayseri’de, hâlen Sahabiye Mahallesi, 
kendi adı ile anılan Helvacı Dede Cadde-
si’nde, yol kenarında mezarı muhafaza 
edilen yatırlardan biridir. Aynı bölgede 
bulunan küçük cami (mescidi) ile birlikte 
tekkesinin de bulunduğu bir dergâha sa-
hiptir. Helvacı Dede hakkında herhangi 

bir tarihî malumat bulunamamıştır. XV. 
yüzyılda yaşamış mutasavvıflardan oldu-
ğu düşünülmektedir. Helvacı isminden, 
onun dergâhında fukaraya belirli günler-
de helva ikramı yapıldığı anlaşılmaktadır.
Kayseri’de eski yatır listelerinde “Şeyh 
Eimmetü’l-Hulvanî” ismiyle kayıtlı olup, 
mezarının yeri belirtilmemiş zatın ismi-
nin sonradan “Helvacı” olarak değiştiril-
miş olması da ihtimal dâhilindedir. Liste-
lerde “Helvavî” adlı bir başka zattan bah-
sedilse de, tarif edilen mezarın yeri bura-
dan çok farklıdır.

Kaynakça: Mehmet Çayırdağ,“Kayseri’deki Ya-
tırlar”, Erciyes dergisi, Kayseri 1979, S 16-17, s. 
26-31.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

HELVACI DEDE ŞIH MESCİDİ
Serçeönü Mahallesi*’nde bulunan ve iba-
dete açık olan mescit, zaman içerisinde 
birçok tadilat geçirmiştir. Helvacı Dede 
Şıh Mescidi adını, mescidin kıblesinde 
caddenin kenarında yer alan yeşil boyalı 
ve üst örtüsü olmayan türbede yatan 
“Helvacıdede’den” almıştır. Helvacı De-
de Mescidi içten 8,00x8,80 m ölçülerin-
de kare planlı, moloz taşla inşa edilmiştir. 
Son dönemlerde yeniden yapılırcasına 
onarılan yapı, orijinalinde kesme taştan 
inşa edilmiştir. Mescidin giriş kapısı batı 
yöndedir. Ortada bulunan kare planlı bir 
ayak, yanlardaki yarım ayaklara da basan 
ve kıbleye paralel duran iki adet sivri ke-
meri desteklemektedir. Kıblesinde iki, 

Helvacıdede mezarı

Helvacıdede  Şıh Mescidi  
plan ve kesit (çizim: N. Şanlı)
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batısında bir penceresi bulunmaktadır. 
Onarım sonrası mihrap ve minberi eski 
orijinalliklerini kaybetmiştir. Mescidin 
arka kısmına yarım bir mahfel yapılmış-
tır. Bu mescidin en dikkat çekici tarafı 
minber minaresidir. Minber minaresi, 
caminin damında güneybatı köşesinde 
yer almaktadır. Hafif dışa çıkıntılı taş bir 
kaide üzerinde yükselmektedir. 
Minare, kesme taş malzemeyle inşa edil-

miştir. Sütunların ayakları kare formun-
da olup, korkuluk taşlarıyla birbirine 
bağlanmıştır. Sütunların gövdeleri sekiz-
gendir. Sütun başlıkları, baklava dilimli 
üçgenlerle süslü olup, gergi çubuklarıyla 
birbirine bağlanmaktadır. Kemerler, üç 
dişli sivri kemer formundadır. Yekpare 
taştan oyulmuştur. Kemer aynalarında 
yuvarlak kabartmalar görülür. Kemerler 
oldukça harap durumdadır. Saçaklar düz 
tutulmuştur. Kare planlı peteğin köşeleri 
düzgün pahlanarak sekizgene dönüşmüş, 
üç sıra silmeden sonra sivrilen külahla 
devam etmiştir. Peteğin dört yüzünde 
küçük pencereler açılmıştır. Petekten 
sonra değişik kalınlıklardaki altı ince sil-
melerle sekizgen piramit formunda olan 
külaha geçilmektedir. Peteğin ucunda 
bakır bir alem yer almaktadır. Süs unsuru 
bulunmayan mescidin inşasında moloz 
taş kullanılmıştır. Kitabesi bulunmamak-
tadır. Planı ve mimari özellikleri dikkate 
alındığında erken dönemde yapılmış 
mescitlerle benzerlik göstermektedir.

Kaynakça: Özkeçeci, KCMM, s.89-90; Özke-
çeci, Cami ve Mescidler, s. 102.

CELİL ARSLAN

HERAKLES LAHDİ
Herakles
Grek mitolojisinde “Herakles”, Latin mi-
tolojisinde “Herkül”   olarak bilinen mit-
sel bir kişiliktir.   Arkeolojide heykel, ka-
bartma, vazo ve duvar resimlerinde deği-
şik biçimlerde ele alınmıştır. Mitolojik 
seceresi bir diğer mit kahramanı 
Perseus’a dayandırılır. Ayrıca tanrı Zeus 
hem ilk atası Perseus’un, hem de 
Herakles’in babasıdır.    Antik Grek dün-
yasının çeşitli bölgelerinde değişik kahra-
manlıkları görülen Herakles, Thebai kral-
lığını haraçtan kurtarmış ve kralın kızı 
Megara’yı ödül olarak almıştır. 
Megara’dan çocukları olan Herakles, 
Hera’nın sebep olduğu bir cinnet sonucu 
çocuklarını öldürmüştür. Kendine geldi-
ğinde yaptığı büyük hatadan arınmak 
için Eurystheus’un hizmetine girmesi ge-
rektiği kâhinler tarafından bildirilmiştir. 
On iki yıl sürecek bu hizmetinde mitolo-
jik konular olan on iki iş ortaya çıkmıştır. 
Herakles’in sembollerinden en önemlisi Herakles Lahdi çıkarılırken-1991 (S. Cirtil)

Helvacıdede  Şıh Mescidi  (C. Arslan)
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budaklı topuzdur. Ayrıca Nemea Aslanı-
nı öldürmesinden sonra başına geçirdiği 
aslanın postu da bir diğer sembolüdür. 
Aslan postu daha sonra gerçek tarihi kişi-
lik olan Büyük İskender’in de sembolle-
rinden biri olmuştur.
Kayseri Herakles Lahdi’nde Eurysthe-
us’un hizmetinde geçirdiği on iki yıl ve 
on iki işi kabartma olarak sahnelenmiştir.
Herakles Lahdi, Kayseri ili, Melikgazi il-
çesi, Gültepe Mahallesi’nde inşa edil-
mekte olan Kültür Sitesi’nin temel hafri-
yatı sırasında 18 Ekim 1991’de ortaya 
çıkmıştır. Lahit 3 m derinlikte, doğu-batı 
yönünde uzunlamasına yerleştirilmiş ve 
sadece kapı süslemesinin bulunduğu ön-
yüzü açığa çıkmış olarak bulundu. Lahit 
bulunduğunda, figürlerin bazı kısımları-
nın, devrinde veya devrinden sonra kırıl-
mış olduğu ve arka kısa yüze açılan delik-
ten bir soygun geçirdiği görülmüştür. 
Lahdin içinde dağılmış iki insan iskeleti 
ve iki cam gözyaşı şişesi parçası da, so-
yulduğunu kesin olarak kanıtlamıştır. 
Kayseri Arkeoloji Müzesinde 92/1 en-
vanter numarası ile teşhir edilen lahit, 
Pamphylia tipi Frizli Lahitler grubuna 
girmektedir. 
Lahit, adını, üzerinde tasvir edilen 
Herakles’in on iki işinden almıştır. Beyaz 
mermerden, dikdörtgen prizma şeklin-
deki bir tekneden ve semerdam biçimli 
bir kapaktan oluşmaktadır. Uçlarda ve 
köşelerde “S” biçimli palmet motifleri ile 
bezeli akroterlerin yer aldığı semerdam 
biçimli kapak, üçgen alınlıklı olup, içe 
doğru daralan silmelerle sınırlanmıştır. 
Alınlık ortalarında birer kalkan motifine 
yer verilmiştir. Kapak üzerinde aslan başı 
biçiminde antefikslerle son bulan kire-
mitlerle beş bölüme ayrılmıştır. Tekne; 
yekpare mermer bloğun içinin dikdört-
gen şekilde oyulması suretiyle yapılmış-
tır. Tekne üzerinde sahne frizi, kaidede 
iki lesbos kymationu arasında bir sıra in-
ci dizisi, sahnenin üst kısmı ise bir sıra 
yumurta dizisi ile sınırlandırılmıştır.
Lahdin ön cephesini temsil eden kısa 
yüzde, ortada profilli silmelerle çevrelen-
miş iki kanatlı dikdörtgen bir kapı ve kapı 
üzerinde yukarı doğru silmelerle genişle-

yen profilli taç kısım yer almaktadır. Kapı 
yanlarına yerleştirilmiş ayakta duran iki 
muhafız figürü, simetrik bir şekilde tasvir 
edilmiştir. Figürler öne doğru kıvrılmış 
külah biçiminde bir başlık giyerler. Uzun 
kollu, diz üstüne kadar inen bir elbise, 
elbisenin üzerinde bir palto, altta bacağı 
saran pantolon ve ayaklarında ise kısa 
boyunlu bir çizme yer alır. Başlıktan dışa 
taşan saçlar ortadan ayrılarak dalgalı bir 
biçimde yanlara doğru uzanmaktadır. 
Yüzlerinde üzgün bir ifade vardır. Figür-
lerin, kapının iki yanında duruş biçimleri 
ve yüz ifadesinden, lahit sahibinin yas 
tutan hizmetkârları olduğu anlaşılmakta-
dır. Sağdaki figürlerin başı soldakilerin i-
se belden aşağısı kırıktır.
Lahdin teknesinin diğer üç yüzünde, mi-
toloji kitaplarında hikâyelerin ayrıntıları 
bulunan Herakles’in oniki işi tasvir edil-
miştir. 
Kayseri Herakles Lahdi üzerindeki sah-
neler sırasıyla şunlardır:
Herakles’in Nemea Aslanı’nın öldürül-
mesi, Hydra adlı Lerna ejderinin öldürül-
mesi, Erymanthos yaban domuzunun 
yakalanması, Kyreneia Geyiği’nin yaka-
lanması, Stymphalos Kuşları’nın öldürül-
mesi, Augias’ın Ahırları’nın temizlenme-
si, Girit Boğası’nın yakalanması,
Diomedes’in Atları’nın ehlileştirilmesi, 

Herakles Lahdi - Kayseri Müzesi
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Amazonlar Kraliçesi Hippolyte’nin altın 
kemerinin getirilmesi, Geryoneus’un sü-
rülerinin getirilmesi, Hades’in Köpeği 
Kerberos’un (üç başlı köpek) ölüler ülke-
sinden kaçırılması, Hesperitlerin altın el-
malarının getirilmesi.
İlk sahnede genç ve sakalsız olan Herak-
les kendine verilen on iki işi başarmış-
ken, son sahnede ise saçı sakalı uzamış, 
vücudu yaşlanmış ve kasları sarkmıştır. 
Buradan, Herakles’in yaptığı ve başardığı 
işleri uzun yıllar geçtikten sonra tamam-
ladığı anlaşılmaktadır.
Anadolu’da, Herakles’in işlerinin konu 
edildiği, yayınlanmış üç lahit daha bulun-
maktadır. Bu lahitlerden Yunuslar Lahdi 
Konya Arkeoloji Müzesinde sergilen-
mekte olup, diğer ikisi ise Antalya Müze-
sinde bulunmaktadır.
Kayseri’de bulunan lahdin; figürlerinde 
matkap kullanılmamakla beraber kaide 
süslemelerinde kullanılması ve Cremna 
Antonin Tapınağı arşitrav bezemelerine 
benzerliklerinden Rom G3; London J 
Lahdi kaide süslemelerine benzerliğin-
den ötürü ise Antoninus Pius (138-161) 
dönemine tarihleyebiliriz.

Kaynakça: S. Cirtil-M. Altuncan, “Kayseri 
Herakles Lahdi”, Kültür, S 97 (Ocak-Şubat 
1993), Ankara 1993, s. 26-32; Hürriyet 
Gazetesi (25 Ekim 1991), Kayseri Eki, s. 2; M. 
Waelkens, Dokimeion, Die Wersktatt Der 
Reprasentativen Kleinasiatischen 
Sarkophage, Cronologie Und Typologie, Ihrer 
Produktion, Berlin 1982, s. 32-33; N. Büyükcan, 
Konya Arkeoloji Müzesi’ndeki Pamphylia 
Tipi Lahitler, Konya 1988, S.Ü. (Basılmamış 
Lisans tezi), s. 19-21; Y. Boysal, “Yunuslar 
Köyünde Bulunan Lahid”, Türk Arkeoloji 
Dergisi, S VIII-2 (1958), Ankara  1959, s.77-81; 
F. Özoral, “Herakles Lahdi”, Türk Arkeoloji 
Dergisi, S XXIV-2, Ankara 1977, s. 145-153; Ü. 
Tuncer, Antalya Müzesi’nde Bulunan Lahitler, 
Konya 1986, S.Ü. (Basılmamış Lisans tezi), s. 
40-53; A. Hall-M. Waelkens, “Two Dokimeian 
Sculptors Iconium”, Anatolian Studies, vol. 
XXXII, Ankara 1982, s. l53-154, pl.XXXVII b;  O. 
Ermişler, “İconium Necropolü”, Müze, S 8, 
Konya 1991, s. 14, res. 17-18; A. Hall-M. Waelkens, 
“Sagalassus and Cremna 1986”, Anatolian 
Studies, vol. XXXVII, Ankara 1987, s. 44, pl.Va; 
M. Anabolu, Küçük Asya’da Bulunan Roma 
İmparatorluk Çağı Tapınakları, İstanbul 1970, 
s. 77.

SAİM CİRTİL,  MAHMUT ALTUNCAN

HITAY, TEVFİK TALAT
Vali (Kayseri/Aziziye “Pınarbaşı”, 1888 
– İstanbul, 2 Ekim 1950). Aziziye 
Rüştiyesi’nde ortaokul, Kabataş İdadi-
si’nde lise öğrenimini tamamladı. 
“Mülkiye”den iyi dereceyle mezun oldu 
(1911). Konya, İzmit ve Edirne maiyet 
memurluklarında staj yaptı (1912-13). 
Mandıra (Edirne) Nahiyesi Müdürlüğü-
ne atandı (1913). Vize (1915), Pınarhisar 
(1917), Lüleburgaz (1918) Kaymakamlık-
ları yaptı. 3. Sınıf Mülkiye Müfettişliği 
görevini üstlendi (3 Ocak 1919). Adana 
Bölgesi İskân Müfettişi oldu (7 Nisan 
1925). Giresun Vali Vekilliğinde görev-
lendirildi (30 Eylül 1934). Kastamonu 
Valiliğine atandı (1 Kasım 1935). Dâhiliye 
Vekaleti Teftiş Heyeti Reisliğine getirildi 
(1937). Devlet Şurası Azalığına seçildi (15 
Ocak 1939). Devlet Şurası 4. Daire Baş-
kanı oldu (18 Şubat 1948).    

Kaynakça: Mücelidoğlu, Mülkiyeliler, C IV, s. 
1354.

YAYIN KURULU

HIZIR BEY
XIV. yüzyılda Eretna/Kadı Burhaneddin* 
Dönemi’nde, Kayseri civarında konar-
göçer Samağar Moğol oymağı beyi ve 
Kayseri valisi.
Eretna Devleti*’nin ikinci hükümdarı 
olan Mehmed Bey 1365 yılında emirleri 
tarafından öldürülünce yerine oğlu Ali 
Bey getirilmişse de devlete asıl sahip e-
mirlerden biri de merkez Sivas’a hâkim 
olan Hacı İbrahim idi. Bu sırada büyük 
bir kuvvete sahip olan Samağar Kabilesi 
reisi Hızır Bey, Eretna Beyi Ali Bey’e ait 
Kayseri’yi tehdit etmeye başladı. Hacı 
İbrahim, Hızır Bey’e karşı Kayseri’yi ko-
rumak üzere o sırada Sivas’ta bulunan 
Kayseri kadısı Kadı Burhaneddin’den 
yardım istemek zorunda kaldı. Kadı Bur-
haneddin de topladığı kuvvetlerle Kayse-
ri’ye giderek, Moğolların şehre saldırısını 
engelledi. Bu hadiseden sonra devleti ta-
mamen ele geçirmek isteyen Hacı İbra-
him, bu defa Samağarlılara güvenerek e-
meline kavuşmayı planladı ve onlarla 
dost olabilmek için Samağar Beyi Hızır 
Bey’in kızıyla (Şah Hâtun) da evlendi. 

Tevfik Talat Hıtay
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Kayseri’nin idaresini de bu Moğol beyine 
bıraktı. Hükümdar Ali Bey’i ve yakın a-
damlarını tutuklattı. Ancak halkın bu ha-
diselerden hoşnut olmadığını görünce, 
hükümdarı ve aralarında eski Kayseri 
valisi Hoca Beğ’in de bulunduğu adamla-
rını serbest bıraktı. Bunun üzerine Ali 
Bey de Samağralılara düşman olan başka 
bir Moğol oymağı Barambaylılara iltica 
etti. Hacı İbrahim, Samağralılarla birlikte 
Barambaylılar üzerine yürüdüyse de 
mağlup oldu ve öldürüldü (1372/73). Ali 
Bey daha sonra Kadı Burhaneddin’le iş-
birliği yaparak onu vezirliğe tayin etti. 
Samağar oğlu Hızır Bey de bunlara işti-
rak etti, fakat Niksar’dan yağmaladıkları 
malların Ali Bey tarafından ellerinden a-
lınması üzerine tekrar araları açıldı. Hacı 
İbrahim’in ölümü üzerine, Hızır Bey’in 
yerine Kayseri’ye Eretna ailesinden Cü-
neyd Bey* vali yapıldı.
Küçük yaşta tahta çıkan son Eretnalı Beyi 
II. Mehmed’in naibi olan Kadı 
Burhaneddin’le Hızır Bey’in iyi münase-
bette olduğunu biliyoruz (1381). Bu yıllar-
da Hızır Bey, kuvvetleriyle birlikte Kadı 
Burhaneddin’in yanındaydı. Türkmen is-
yanı bu şekilde bastırılmıştı. 
Hızır Bey, Karamanlılarla Osmanlılar 
arasındaki bir savaşta taraf değiştirerek 
Karamanlılar yanında yer aldı.
1397 yılında Hızır Bey’in oğlu Pir 
Boldu’nun faaliyetlerinden kayıtlarda söz 
edilmektedir. Hızır Bey’in kızı Şah Hatun 
(Hacı İbrahim’in karısı) ise Kayseri’de 
bugün hâlâ ayakta olan Pamuk (Kapan/
Pembe) Hanı*’nı inşa ettirerek vakfetmiş-
tir.  
XIV. yüzyılın birinci yarısında yaşamış ve 
1357 yılında vefat etmiş olan bir başka 
Hızır Bey daha bulunmaktadır. Bu beyin 
mezarı Ürgüp’ün Taşkınpaşa kasabasın-
dadır. Hızır Bey hakkında, akrabası olan 
Taşkın Paşa’nın külliyesinde bulunan 
1584 Tarihli Kayseri Tahrir Defteri’nde 
malumat bulunmaktadır. Tahrirde, Sa-
rımsaklı köyü (şimdiki Bünyan* ilçesi) 
vakıflarının yazılı olduğu bölümde, kö-
yün malikâne vergisinin yarısının, Tac-ı 
Kızıl evladından Hızır Bey’in oğlu Mu-
zaffer Çelebi evladına vakfedildiği kayıtlı-

dır. Yine bu kayıtlardan, Kayseri’de bir 
mahalleye Hızır Bey’in isminin verildiği 
bilgisine ulaşılmaktadır. Tac-ı Kızıl’ın oğ-
lu olan, 1333 yılında Bünyan Ulu 
Camii*’ni yaptıran, İlhanlı Devleti’nin 
Anadolu valilerinden Zahireddin 
Mahmud’un akrabası (belki kardeşi) ol-
duğu anlaşılan Uygur Türkü Hızır Bey’in, 
Kayseri’de bir idari görevde bulunmadığı 
için, Şah Hatun’un babası olma ihtimali-
nin zayıf olduğu kanaatine varılmıştır. 
Pamuk (Kapan/Pembe) Hanı daha sonra 
Kayseri Mevlevihânesi’ne vakfedilmiştir.

Kaynakça: Esterâbâdî, Bezm2, Yücel, KBAD; 
Şikari’nin Karamanoğulları Tarihi, (çev. 
Mesud Koman); Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de 
XIV ve XV. Yüzyıllarda İki Emir Ailesi, Emir 
Zahireddin Mahmud ve Emir Şeyh Çelebi”, 
Vakıflar Dergisi, S. XXVII;  Refet Yinanç- Mesut 
Elibüyük, Kayseri İli Tahrir Defterleri, C I.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

HIZIR İLYAS KÖŞKÜ
Şehir merkezinin kuzeyinde, günümüzde 
Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet* kasabası 
sınırları içinde yer alır. Köşk bir tümülüs 
üzerine inşa edilmiştir. Köşkün kitabesi 
günümüze ulaşmamıştır. Kitabeye göre 
köşk, 1241 yılında inşa edilmiştir. Taç ka-
pı üzerinde bulunan kitabeyi ilk defa 
Mordtmann görmüş ve okuyarak yayın-
lamıştır. Kitabe sonraki yıllarda yerinden 
sökülerek korunması için önce bir cami 
bahçesine götürülmüşse de sonrasında 
kırılarak ortadan kaldırılmıştır. 

Hızır İlyas Köşkü (B. Akbaş)

Hızır İlyas Köşkü planı 
(çizim: O. Aslanapa)   
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Kayseri’ye kuzeyden ulaşan kervan yolu 
üzerindeki köşk, pek çok seyyah tarafın-
dan ziyaret edilmiştir. Bunlar içinde 
Barth, köşkün planını kabaca çizerek ya-
yınlamıştır. Köşkün, neden şehrin dışın-
da yapılmış olduğu açıklık kazanmamış-
tır. Bazı araştırmacılar, (yapının konumu-
nun yüksek olması) Kayseri evkaf defteri 
kayıtlarını dikkate alarak, köşkün, Çifte 
Medrese*’nin göğüs hastalıklarıyla ilgili 
bir tür sanatoryumu olarak kullanılmış 
olabileceğini ileri sürmüştür. Tümülüsün 
en tepe noktasında bulunan köşke ulaşı-
mı sağlamak üzere kıvrımlı taş döşeli bir 
yol inşa edilmiştir. Tümülüsün eteklerine 
kadar gelen bu yolun ulaştığı yerde küçük 
bir su kuyusu bulunur. Köşkün su ihtiya-
cı muhtemelen bu kuyudan sağlanıyordu. 
Tümülüsün tepe noktasında bulunan 
köşke ulaşımın zikzaklı bir yol ile sağlan-
ması olasıdır.
Hızır İlyas Köşkü düzgün yontma taştan, 
kalın duvarlı olarak yapılmıştır. Köşk 
uzaktan bakılınca Ortaçağ Avrupası’nda 
görülen küçük Donjon şatolarını anımsa-
tır. Küçük bir köşk için oldukça gösterişli 
olan taç kapısıyla, Hızır İlyas Köşkü âdeta 
kente hâkim bir yapıya sahiptir. Yapının 
köşelerindeki payandaların sağlam görü-
nüşü, köşkün küçük bir şato şeklinde ta-
nımlanmasına neden olmuştur. Köşkün 
duvarları ön cephelerde yuvarlak, yanlar-
da ve arkada köşeli kulelerle desteklen-
miştir. Köşkün güney cephesinde taç ka-

pının önünde bir merdiven olduğu zemin 
yüksekliğinden anlaşılmaktadır. Köşke, 
giriş mermer taç kapı kaplama yapım tek-
niğinde inşa edilmiş ana duvarlardan dışa-
rıya taşırılarak anıtsal bir görünüm kazan-
dırılmıştır. Taç kapı üzerinde birbiri içine 
geçmiş geometrik geçmeler ve aynı şekil-
de geometrik bordürler dikkat çeker. Taç 
kapının yan yüzlerinde karşılıklı olarak 
yerleştirilmiş iki mihrabiye bulunmakta-
dır. Köşk, girişten sonra iç sofa şeklinde 
bir avlu ve bu avluya yönelen küçük oda-
lardan oluşan bir plana sahiptir. “L” şek-
linde bir avlunun üzeri taç kapının arka-
sındaki bölümde çapraz tonozla, geri ka-
lan bölümler ise yarım dairevi tonozla ör-
tülüdür. Taç kapının doğusunda kare 
planlı küçük bir mescit yer alır. Girişin 
batısında ise, üzeri yuvarlak tonozla örtülü 
birbirlerine bitişik aynı ölçüde iki oda sı-
ralanır. Bu odaların karşısında da, avluya 
açılan yarım dairevi kemerli bir mutfak 
vardır.
Hızır İlyas Köşkü’nün inşa tarihi kesin 
olarak belli değildir. Yapının ismi ile ilgi-
li olarak da bir saptama yapılmamıştır. 
Günümüze ulaşmayan kitabesine göre 
köşk 1241 yılında inşa edilmiştir. 

Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu); R. 
Arık, Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri, 
Ankara 2000; H. Barth’s, Reise Von Trapezunt 
Durch Die Nördliche Halfte Klein, Asiens 
Nach Scutari Im Herbst 1858, Gotha 1860; 
Yasemin Demircan, Tahrir ve Evkaf  
Defterleri’ne Göre Kayseri Vakıfları, Kayseri 
1992; H. Edhem, Kayseri (Göde); O. Eravşar, 
“Kayseri’deki Selçuklu Köşk ve Sarayları”, 
Sanatsal Mozaik Dergisi, İstanbul 2000; 
Erkiletlioğlu, KT; Albert Gabriel, Monumental 
Turcs d Anatolia, C I, Paris 1931; Albert Gabriel, 
Kayseri Türk Anıtları, (çev. Akif Tütenk), 
Ankara 1954; Kemaleddin Karameh-
medağazade, Erciyes Kayserisi ve Tarihine 
Bir Bakış, Kayseri 1994; Çakmakoğlu Kuru, 
Kayseri Mimarisi; A.D. Mordtman,  Anatolien, 
Skizzen und Reiseberichte aus Kleinasien 
1850-59, Hannover 1925; Özdoğan, K.Tarihi; 
Yeğen, KTE. 

OSMAN ERAVŞAR

HIZIR İLYAS (ŞEYH İMADEDDİN) 
TÜRBESİ

Türbe, Yukarı Develi’de şehrin güneydo-
ğusunda yer alan tepe üzerinde bulun-

Hızır İlyas (Şeyh İmadeddin) 
Türbesi planı (çizim: M. Akok)

Hızır İlyas (Şeyh İmadeddin) 
Türbesi mihrab 
(çizim: Ö. Bakırer)

Hızır İlyas Köşkü taç kapı (Özbek-Arslan, KTKVE)
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maktadır. Türbe üzerinde inşa tarihi ve 
banisini veren herhangi bir kitabe bulun-
mamaktadır. Tamamen kesme taştan in-
şa edilmiş olan türbe, kare bir gövde üze-
rine kasnaksız olarak oturtulan bir kub-
beden ibarettir. Türbenin üzerini örten 
kubbenin batı tarafında yer alan üç basa-
mak, bu kubbenin, bölgede bulunan Sey-
yid Şerif Türbesi’nin kubbesi üzerinde 
olduğu gibi taç kapı üzerinden başlayan 
ve helezonik bir şekilde kubbe tepe nok-
tasında biten bir basamak sistemine sa-
hip olduğunu göstermektedir.
Türbenin güney cephesi sağır bırakılmış, 
doğu ve batı cephelerinin üzerine ise 
dikdörtgen birer pencere açılmıştır. Cep-
he saçaklarının üzerini profilli silmeler 
dolanmaktadır. Kuzey cephede taç kapı-
nın batısına üç sıra mukarnas kavsaralı 
bir niş açılmıştır. Nişin köşelerinde yer 
alan sütuncelerin üzerleri ise boş bırakıl-
mıştır. Kuzey cephenin tam ortasında yer 
alan taç kapı cepheden taşırılmış ve yük-
sek tutulmuştur. Andezit taşından yapıl-
mış olan taç kapı oldukça kaliteli bir işçi-
liğe sahiptir. Taç kapının etrafı üç bordür 
halinde süslemelerle kuşatılmıştır. En 
dıştaki bordür üzerinde, yüksek kabart-
ma tekniğinde yapılmış palmet ve rumi-
lerden oluşan ve simetrik şekilde birbiri-
ni takip eden bir bezeme kuşağı yer al-
maktadır. İkinci bordür üzerinde ise yine 
yüksek kabartma tekniğinde yapılmış 
palmet ve rumilerin iç içe geçmeleriyle 
oluşan bir süsleme kuşağı bulunmakta-
dır. Köşede yer alan zarif sütuncelerin 
üzerleri kabartma tarzında yapılmış zik-
zak motifleriyle bezenmiştir. Yuvarlak 
kemerli taç kapı eyvanının içerisinde yer 
alan iki beyaz mermer muhtemelen kita-
be olarak düşünülmüş olsa da üzerleri 
boş bırakılmıştır. Bu mermer levhaları 
kuşatan bezemeli bordür üzerinde iki 
ayrı kol şeklinde birbirine geçmeli olarak 
yerleştirilmiş palmetlerden oluşan bir 
kuşak yer almaktadır. Bu kuşağın altında 
giriş kapısının üzerinde yer alan bordür-
de beş kollu yıldızlardan oluşan geomet-
rik bezemeli kuşak bulunmaktadır. Taç 
kapının iç köşelerinde yer alan sütunce-
ler üstünde bulunan taş üzerine yazılmış 

kitabede Zâriyât Suresi’nin 56. ayeti yazı-
lıdır.
Manası: 
“Ben cinleri ve insanları ancak bana kul-
luk etmeleri için yarattım.”
Türbeye girişi sağlayan basık kemerli ka-
pı, beyaz mermerden yapılmıştır. Kare 
planlı iç mekân 5,78x5,78 m ölçülerinde 
olup, üzeri üçgenlerle geçilen yuvarlak 
bir kubbeyle örtülüdür. Kubbe eteğine 
birbirinin simetriği olan dört yuvarlak 
formlu pencere açılmıştır. Kubbe örgüsü, 
renkli taşlardan oluşan bir almaşıklıkla 
sağlanmıştır. İç mekânın batı ve doğu 
duvarları, birbirinin simetriği olan dik-
dörtgen birer pencereyle boşaltılmıştır. 
İç mekânın güney duvarının ortasında 
yer alan mihrap nişi iç mekâna doğru 0,7 
m bir çıkıntı yapmaktadır. Andezit taşın-
dan yapılmış olan mihrap oldukça göste-
rişli bir sanatsal ifade içermektedir. Te-
pelik kısmı bulunmayan mihrabı, dıştan 
içe doğru 2,60 m yükseklikte 1,58 m ge-
nişlikte olan bir dış bordür dolanmakta-
dır. Bunu 0,5 m genişlikte düz silmeli bir 
bordür takip etmektedir. Bu bordürden 
sonra 0,12 m genişlikte 0,4 m derinlikte 
iç bükey kavisli bir bordür yer almakta-
dır. Bu bordür üzerinde alçak kabartma 
şeklinde oyulmuş palmetler ve sivri uçlu 
yaprakların birbirine geçmesinden olu-
şan bir kompozisyon görülmektedir. Bu 

Hızır İlyas (Şeyh İmadettin) 
Türbesi mihrap (S. M.Topçu)

Şeyh İmadeddin’e ait mezar 
taşı  (S. M. Topçu)

Hızır İlyas (Şeyh İmadeddin) Türbesi (S. M. Topçu)
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bordürden sonra 0,6 m genişliğinde üze-
ri balıksırtı şeklinde bezenmiş bir kaval 
silme bulunmaktadır. 
Sivri kemerli mihrap nişinin köşelikleri-
nin üzeri, palmet ve sivri uçlu yapraklar-
dan oluşan, ortada düğümlenen alçak 
kabartma şeklinde yapılmış bezemelerle 
süslenmiştir. Kavsara kemeri üzerinde 
palmetli kıvrımdal kuşağı yer almaktadır. 
Mihrabın kavsara kısmı dört mukarnas 
sırasından oluşmakta ve mukarnaslar ü-
zerinde alçak kabartma şeklinde bitkisel 
süslemeler yer almaktadır. Kavsaranın 
batı köşesinde, ikinci mukarnas sırasında 
sonradan ilave edilmiş olan beyaz mer-
mer bir taş bulunmaktadır. Bu taşın üzeri 
yazılı olsa da yazılar okunamamaktadır. 
Mukarnaslı kavsaranın altında mihrap 
nişini dolaşan ve Allah’ın isim ve sıfatla-
rından oluşan bir yazı kuşağı yer almak-
tadır. Mihrap nişi 1,24 m yükseklikte, 
0,82 m genişlikte ve 0,40 m derinliğinde 
beş köşe planlıdır. Tamamen kesme taş-
tan yapılmış olan Hızır İlyas Türbesi, taç 
kapı ve mihrap üzerindeki süslemeleriyle 
oldukça önem taşıyan bir yapıdır. Süsle-
meler genellikle palmet ve rumilerin de-
ğişik birleşimler oluşturacak şekilde yer-
leştirilmesiyle meydana getirilmiştir. Taç 
kapıda yer alan bitkisel ve geometrik be-
zemeler yüksek kabartma tekniğinde 
yapılmışken,mihrap üzerindeki süsleme-
ler alçak kabartma şeklinde tasarlanmış-
tır. Yapının içerisinde sanduka bulunma-
ması, yapının işlevi hakkında tartışmala-
ra neden olmuştur. Tahsin Özgüç* ve 
Mahmut Akok bu yapının bir makam 
türbesi olduğunu veya türbede yatması 
gereken kişinin, dışarıdaki mezarlıkta 
yatmasından dolayı, türbenin mescit ola-
rak kullanıldığını söylemektedir. Mustafa 
Işık*, yapının taç kapısında ve mihrabın-
da bulunan ayetlerden yola çıkarak, bu 
yapının itikâfa çekilmek için yapılmış bir 
mescit olduğunu belirtmektedir. Ancak 
türbenin kuzeybatısındaki arazi üzerinde 
yer alan ve türbeden yaklaşık 15 m uzakta 
olan 1,76x0,31 m ölçülerinde Harezmli 
Mahmut oğlu Seyyid İmadeddin Mu-
hammed’e ait sanduka üzerinde yer alan 
süslemelerle türbe taç kapısı ve mihrabı 

üzerinde yer alan süslemeler birbirlerine 
oldukça benzemektedir.
Mezar taşında şu sözler yazılıdır: 
Bu mezar, H 649 (M 1252) yılı şevval 
ayının on beşinde çarşamba günü öl-
müş olan Allah’ın rahmetine muhtaç 
merhum, mutlu, Harezmli Mahmut oğ-
lu Seyyid İmadeddin Muhammed’e ait-
tir. 
Sandukanın mezar kitabesini okuyup ya-
yınlayan Kerim Türkmen*, mezar taşın-
dan yola çıkarak bu sandukanın aslında 
türbenin içerisinde yer aldığını, fakat 
sonradan yapılan tadilatlar sırasında dı-
şarıya alındığını belirtmektedir. Bundan 
dolayı türbenin Harezmli Seyyid İma-
deddin Türbesi olarak adlandırılması ge-
rektiğini söylemektedir. Osmanlı döne-
minde hazırlanan Ankara Vilayeti Salna-
melerinde, Develi kazasından bahsedilir-
ken kazada, Seyyid Şerif ve Şeyh 
İmadeddin’e ait türbelerin bulunduğu 
belirtilmektedir. Salnamelerde geçen bu 
bilgi, Kerim Türkmen’in saptamasının 
doğru olduğunu göstermektedir. Sandu-
kanın XX. yüzyıl başlarına kadar yapının 
içerisinde yer aldığı, muhtemelen XX. 
yüzyıl başlarında yapılan bir tadilat esna-
sında da dışarı alındığı ve buranın mescit 
olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Fa-
kat yukarıda bahsettiğimiz ve türbenin 
kuzeybatısında, türbeden yaklaşık on beş 
metre uzakta bulunan Harezmli Mahmut 
oğlu Seyyid İmadeddin Muhammed’e ait 
mezar taşının H 649 (M 1252) tarihli ol-
masına ve salnamelerde Develi’de Şeyh 
İmadeddin Türbesi’nin bulunduğundan 
bahsedilmesine dayanarak, türbenin me-
zar taşı üzerinde yer alan en erken “1252” 
tarihte yapılmış olması kuvvetle muhte-
meldir.

Kaynakça: Tahsin Özgüç-Mahmut Akok, 
“Develi Abideleri”, Belleten, C XIX., 1955, s. 
383; Ömür Bakırer, Onüç ve Ondördüncü 
Yüzyıllarda Anadolu Mihrapları, Ankara 
1976; Kerim Türkmen, “Develi’deki Selçuklu 
Dönemi Kitabeleri”, Sanatsal Mozaik Dergisi, 
İstanbul 2000, s. 69; Kerim Türkmen , “Develi 
Tarihine Işık Tutacak Kitabeler”, Develi, s. 222; 
Mustafa Işık, Kayseri’de Mimari Eserlerde 
Geçen Ayet ve Hadisler, Ankara 2003, s. 
45-48, 110-111.

SULTAN MURAT TOPÇU
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HIZLISOY, RİFAT
Ressam, oyun yazarı, ney yapım ustası 
(Kayseri, 1944-). İlköğrenimini Gazipaşa 
İlkokulu’nda, ortaöğrenimini ise Kayseri 
Lisesi’nde tamamladı. Askerlik görevin-
den sonra İş ve İşçi Bulma Kurumunda 
yönetici olarak göreve başladı. 1985 yılın-
da kurulan Kayseri Büyükşehir Belediye 
Konservatuarı’na Tiyatro ve Konservatu-
ar Müdürü olarak atandı. Bu görevinden 
2001 yılında yaş haddinden emekli oldu. 
Lise yıllarında önce şiir yazmaya, daha 
sonra resim yapmaya merak sardı. 1957 
yılından itibaren resim hocaları Abdur-
rahman Akgün ve Nurşen Özdamar’ın 
teşvikleriyle resme olan ilgisi arttı. Resme 
olan ilgisi yanında otuz beş yıl da musikiy-
le ilgilendi. Ney uygulama ve yapım ustası 
oldu. Tiyatro oyunu da yazdı. Aralarında 
80’li Yıllar, Şakir, Bizim Mahalle, Pik-
nikte Rüya, Gece Seferi, Neden Kaybol-
duk, Bizim Kızlar ve İşitme Engelliler için 
yazılmış olan Yaşamda Biz de Varız gibi 
tiyatro oyunlarının bulunduğu on eseri 
sahneye kondu. Halk oyunu kıyafetleri 
koleksiyonu bulunmaktadır. 
Resim sanatında peyzaj, natürmort ve 
portre uygulamalarını realist tarzda yap-
maktadır. Bir tablosu Cumhurbaşkanlığı 
Köşkü’nde sergilenmektedir. Çalışmaları-
nı resme ilgi duyan öğrencilerinin bulun-
duğu resim atölyelerinde sürdürmektedir.  
Resim sanatında Rotary Kulübünden 
“Toplum Hizmetleri”, tiyatro oyunları için 
de Çevre Bakanlığından “Çevre” Ödülü’-
nü aldı. Evli ve dört çocuk babasıdır. 

YAYIN KURULU 

HİBETULLAH EFENDİ bk. FURÛĞÎ  

HİCÂBÎ 
Halk şairi, âşık (Kayseri ?, XIX. yüzyıl). 
Asıl adı Osman olup, “Hicâbî” mahlasını 
kullandı. Şiirlerinde Celal Paşa, Vezir Ali 
Paşa, Kayseri, Bozok (Yozgat) ve çevre-
sinden bahseder. İstanbul’da semaî kah-
velerinde bulunduğuna dair bilgi, Şair-
nâmeler’de geçer. Halk şiiri tarzında ya-
zılmış uzun destanlar ve koşmalarla; aruz 
vezninde yazılmış 50’den fazla şiirleri 
vardır. Hicâbî’nin şiirlerinde, Kayserili 

Şair Hilmî Efendi’ye methiyesi, Erkiletli 
Âşık Hasan*’a olan hicviyesi, Talaslı Rum 
Kokanası (yaşlı kadın) ile uzun söyleşisi, 
Talas’a bağlı Reşâdiye (İstefana) muhtarı 
Hamdi’ye hicviyeleri dikkat çekicidir:

Hamdi’dir bu köye muhtar
Ne namus bilir ne ar,
Âyeti eylemiş inkâr 
Bilmem ki İncil’in netmiş 

Talaslı âlim Hacı Kasım Efendi’nin ölü-
mü için yazdığı bir mersiyesi, Sultan Ab-
dülmecit Han zamanında yapılan Kayse-
ri Güherçile* (Barut) Fabrikası’na düşür-
düğü tarihin mahlas beyti:

Hicâbî şevk ile söyle bu fabrikaya bir 
tarih

Gören tahsin idüp çün bina olundı 
memlûk-hane (1258/1842)

Rifat Hızlısoy’un bir tablosu 

Rifat Hızlısoy 
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DEDİM- DEDİ
Dedim: Dilber yüzün göster.
Dedi: Dikkatle kıl seyran.
Dedim:Yâr sana kim derler.
Dedi: Derler bana Umman.

Dedim: Hoş sarılır dil.
Dedi: Arada var engel.
Dedim: Birkaç kadeh sun gel.
Dedi: Tutmaz elim fincan.
Dedim: Hâlim perişan bak.
Dedi: Kılsın inâyet Hak.
Dedim: Cemoldu uşşak.
Dedi: Olmaz bugün divan.

Dedim: Alma yâr âhım.
Dedi: Açık benim râhım.
Dedim: Cürmim nedir şahım.
Dedi: Hakkında var ferman.

Dedim: Hicâbî üftâde.
Dedi: Salma beni yâda.
Dedim: Aslın kişi-zâde?
Dedi: Soyumda var sultan.

Kaynakça: Rasim Deniz, Özel Kütüphanesi, 
Cönk 19. Kayseri; Güven, Kayseri’de 
Mecmualar, s. 73; Satoğlu,  Ansiklopedi.  

RASİM DENİZ

HİCRÂNÎ
Şair. Ahmet Emin Güven*’e göre, Kayse-
rili olduğu söylenen bu şair hakkında 
hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Evliya Çe-
lebi’nin Seyahatnâme’sinde bahsettiği 
Hicrânî’nin de bu şahıs olup olmadığı 
belli değildir. Ahmet Şükrü Esen*’de ka-
yıtlı bulunan şiirlerinden bir parça:

Bu derdime derman ola Mevlâdan
Devr idip cihânı gezdim çâre yok
Eflâtûn olsa da bilemez andan
Hiç kimsede bencileyin yâre yok

Bu fenâ mülkini terk idüp gitdim
Bu cân bende iken maksûda yetdim
Yazdırup ser-encâmım arzuhâl itdim 
Arz idüp sultâna virsem çâre yok

Yazılmış ezelden tebdil irişse
Bîçâre gönlümü teselli itse
Cefâlar ger kimde tecelli bulsa
Hicrânî gibi bir bahtı kara yok

Kaynakça: Güven, Kayseri’de Mecmualar, s. 
76.

ATABEY KILIÇ 

HİDAYET ATASOY
Bürokrat, işletmeci uzman (Kayseri, 
1962-). 1979 yılında Sümer Lisesi’ni 
bitirdi.1984’te İstanbul Üniversitesi İşlet-
me Fakültesinden mezun oldu. Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
işletme alanında yüksek lisans yaptı. Da-
ha sonra sırayla; Westers Illinois Univer-
sityIllınois – ABD (MA- Ekonomi), Roya-
lInstitute Of Public Administration – 
London (Kamu Yönetimi) eğitimi aldı.
1985’te Maliye Bakanlığında bütçe uzma-
nı, Başbakanlık uzmanı (Uzmanlık çalış-
ması Türk Petrol sektörü ve Avrupa Birli-
ği üyesi ülkeleriyle karşılaştırılma) ve 
1986-1999 yılları arasında Başbakanlık 
Dış İlişkiler Başkanı oldu. Kayseri Bü-
yükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (1999-2002) ve İller Bankası Ge-
nel Müdürü (Aralık 2002 - 17 Kasım 
2012) olarak görev yaptı. 2012 yılında 
emekli oldu ve yönetim danışmanlığı 
şirketi kurdu. Hâlen Kayseri ve Civarı 
Elektrik Türk A.Ş.’nin  genel müdürüdür.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

YAYIN KURULU

HİDAYETULLAH (HİDAYET ÇELEBİ) 
EFENDİ

Müderris (Kayseri, ?– İstanbul, 1618). İb-
rahim Tennûri soyundandır. Süleymani-
ye Medresesi müderrisi Haydar Efendi’-
den icazet aldı. Mülazımlık, kâtiplik, na-
iplik ve tezkirecilik yaptı. Etmekçizade 
Ahmet Paşa, Sinan Paşa, Hankâh ve Sahn 
Medreseleri ile Sinan Paşa Darulhadisi’-
nde müderrislik yaptı (1610-1618). 

Kaynakça: KYTSB2, s. 338; M. Süreyya, SO2, C 
II, s. 671. 
     

       YAYIN KURULU

HİLMÎ  (FEYZÎ EFENDİZÂDE)
Şair (Kayseri, 1125/1270? – Kayseri, 
1810/1854?). Kayseri’nin tanınmış âlim-
lerinden Feyzî Efendizâde Fethullah 
Efendi’nin oğludur. Doğum tarihi Ah-
med Nazif Efendi*’ye göre H 1225 (M 
1810) senesi başları, Ahmed Remzi (Ak-
yürek*) Dede’ye göre ise H 1230 (M 
1815)’dur. Asıl adı İsmail’dir. Tahsilini 
Kayseri’de hocası Müderriszâde Âlim 
Efendi*’den tamamladı. Arapça ve Fars-

Hidayet Atasoy
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çayı mükemmel derecede öğrenerek ho-
casından icazet aldı. Öğrenimini tamam-
layınca bir müddet Develi* ilçesi kadı ve-
killiğinde ve Kayseri İdare Meclisi azalı-
ğında bulundu. 5-6 yaşlarında iken Akbı-
yıkoğlu Hasan Ağa (Vak’ası*) isimli eşkı-
yanın babasını ve hane halkından yirmi 
kadarını gözlerinin önünde kılıçla öldür-
mesi hadisesinin etkisiyle ruhi bir hastalı-
ğın kurbanı oldu. Bu hastalık sebebiyle 
kırk yaşını tamamlayamadan Hunat 
Camii*’nde sabah namazı kılarken secde-
de ruhunu teslim etti.
Ahmed Nazif, Hilmî Efendi için, günah-
tan kaçınan, şeriatın emirlerini yerine 
getiren, ağırbaşlı, meclis süsleyen, nükte-
dan, sözleri sağlam, şiirleriyle kalpte yer 
eden zeki bir şairdir demektedir. 
Hilmî’nin gerek hece, gerekse aruz ölçü-
süyle yazdığı şiirlerinden, onun güçlü bir 
şair olduğu anlaşılmaktadır. Kaynaklar-
da, bir divan oluşturacak kadar şiirinin 
bulunduğu, fakat çeşitli sebeplerden ötü-
rü bu şiirlerin çoğunun kaybolduğu ifade 
edilmektedir.
Şiirlerinden birkaçı:

Tahmis-i Hilmî Efendi Gazel-i Sünbül-
zâde

Murg-ı dili sayd itmek içün mû mı nedir 
bu

Âlâyiş-i ruhsârede dil-cû mu nedir bu
Perçem mi disem kûşe-i ebrû mı nedir bu
Hatt-ı siyehin mi ser-i gîsû mı nedir bu
Bir bâğda sünbül ile şeb-bû mı nedir bu

Bir gül-rûha meyl itdi ki dil âfet-i cânım
Bülbülleri lâl itdi benim âh u figânım
Bu düzd-i nigâhın okuna karşı kemânım
Takar mı gelür âh meded kesdi emânım
Şemşîr midir hançer-i ebrû mı nedir bu

Bir gül ki sezâ uğruna bin cânı fedâya
Bak püskül ile perçeme bak tavr-ı hümâya
Bak şu süzülüşlere levendâne edâya
Dil-dâdeyim ol hande-i dendân-nümâya
Ey gonca-dehen hokka-i lü’lü mi nedir 

bu
Nâkâm gönül dehrde kâm almadı gitdi
Âgûşuna bir serv-i hırâm almadı gitdi
Bir kebk-reviş hûb-ı benâm almadı gitdi
Çok düşmüş idim ardına sayd olmadı 

gitdi
Vahşetle kaçar beççe-i âhû mı nedir bu

Hilmî di bulır peyrevin olmakla nemâtın
Şâyeste tefâhürle benâm olsa da zâtın
İksîrdir aşk ehline her bir kelimâtın
Vehbî kalemin menba’ı mı âb-ı hayâtın
Cûy-ı suhenin mi bir içim su mu nedir bu 

GAZEL

Haddini sordum efendim de semendir 
didiler

Kadd-i bâlâna da hoş serv-i çemendir 
didiler

Unsur-ı zât-ı vücûdun gül-i ra’nâ 
dir iken

Gül-i ter ruhlarıdır sîmin bedendir 
didiler

Nev-hırâmım seni yâd itdim ise her 
nerede

Keşti-yi bahr-ı melâhatde dümendir 
didiler

Aradım âb-ı hayâtı ebedî nûş ideni
Leb-i can-bahş-ı dil-ârâyı emendir 

didiler

Hilmiyâ çeşm-i dil-ârâsına söz yok 
dir iken

Ana da bâis-i îkâz-ı fitendir didiler

Kaynakça: Güven, Kayseri’de Mecmualar, s. 
21-26; Köksal, KDŞ, s. 149-156; A. Nazif, 
Meşâhir (Diriöz’ler), s. 71-74; Ahmet Emin 
Güven, Kayserili, Hoca-Talebe İki Şairimiz, 
Müderris-zâde Âlim-Feyzî Efendi-zâde Hilmî, 
Erciyes Üniversitesi Yay., Kayseri 2006, s. 
21-46.           

 ATABEY KILIÇ

HİLMÎ bk. DİNİBÜTÜN MUSTAFA HİLMİ 
PAŞA 
HİLMÎ bk. ALİ NİSARİZADE HİLMİ 
EFENDİ

HİLMİPAŞA MESCİDİ
Hilmi Paşa Mescidi Camiikebir Mahalle-
si*, Ulu Sokak’ta, Bedesten’in batı duvarı-
na bitişik olarak inşa edilmiş olup günü-
müzde de ibadete açıktır. Mescid, güney 
kuzey yönünde boylamasına üç sahınlı o-
lup, iç ölçüsü 12,20x7,65 m ölçülerinde-
dir. Dört ahşap direk üzerine oturtulan üst 
örtü içten ahşap ters tavanla, dışarıdan tek 
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yönlü kiremit çatı ile kapatılmıştır. 
Mescidin giriş kapısı basık kemerli olup, 
nispeten eski görünümünü korumakta-
dır. İçeride camekânlı küçük bir davlum-
baz vardır. İçeri girerken solda bulunan 
on bir basamaklı ahşap bir merdivenle 
minberminareye çıkılmaktadır. Bedes-
ten’in batı kapısı üzerindeki bu demir 
minareye (hoparlör konulduğu için) artık 
çıkılamamaktadır. Mescidin batısında 
üç, kuzeyinde de iki pencere yer alır. 
Kuzeydeki giriş kapısının üzerindeki 
pencereler daha küçük ve düz, diğerleri 
ise mazgal tipindedir.Mescidin mihrabı 
ve minberi mermer malzemeyle sonra-
dan yapılmıştır. Ayrıca mescidin mahfili, 
kürsüsü ve son cemaat yeri yoktur.
Herhangi bir süs unsuru bulunmayan 

yapıda malzeme olarak kesme taş kulla-
nılmıştır. Bedesten binasının, Sultan 
II.Bayezid devrinde Mustafa Bey tarafın-
dan inşa edilen eski bir yapı olduğu, Hil-
mi Paşa Mescidi’nin de sonradan (Bedes-
ten’in bir kapısı kapatılarak) yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Hilmi Paşa’nın adının 
verildiği bu mescidin içindeki (kağıt üze-
rine yazılmış) camlı çerçeveli manzum 
kitabede, mescidin H 1287 (M 1870-71) 
tarihinde Hilmi Paşa tarafından tamir ve 
ihya edildiği yazılıdır; ancak bu kitabenin 
buraya ait olup olmadığı kesin olarak bi-
linmemektedir.
Ahmed Nazif Efendi*’nin Mir’ât-ı 
Kayseriyye*’sinde Hükümet Dâiresi Ca-
mii bahsinde söz konusu kitabenin bura-
ya ait olmayıp, vilayetin arkasında eski-
den mevcut olan Hükümet Dâiresi 
Camii’sine ait olduğu belirtilmektedir.

Kaynakça: Özkeçeci, Cami ve Mescidler,  s. 
104; A. Nazif, Mir’at (Palamutoğlu), s. 32; 
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden 
XV ve XVI. Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk 
Osmanlı Yapıları", Vakıflar Dergisi, C XIII, 
Ankara 1981, s. 546.

CELİL ARSLAN

HİMMETDEDE OLAYLARI bk. SİYASİ 
HAYAT

HİSARCIK 
Kayseri ili, şehir merkezinin 10 km güne-
yinde bulunan eski bir yerleşim birimi-
dir. Çok eski devirlerde Suriye, Çukuro-
va, Kayseri Kaniş Karum ticaret yolu ü-
zerinde bir yerde bulunan, o tarihlerden 
itibaren not edilen Hisarcık, adını şimdi 
birtakım bakiyesi kalmış olan küçük ka-
lesinden almış olmalıdır. Doğusunda Kı-
ranardı beldesi, batısında Hacılar* ilçesi, 
kuzeyinde Melikgazi merkez ilçesi, güne-
yinde Erciyes Dağı*, Türkiye’nin sayılı 
kayak merkezlerinden birinin bulunduğu 
Tekir yaylası ve Develi* ilçesi bulunmak-
tadır. Hisarcık'ın deniz seviyesinden yük-
sekliği 1450 metre, yüzölçümü de 7289 
ha.’dır, önemli bir kısmı, Kayseri vilayeti 
ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı tara-
fından gerçekleştirilmekte olan “Yeşil 
Kuşak Projesi” kapsamında ağaçlandırıl-
mıştır. 

Hilmipaşa Mescidi (İ. Özkeçeci)  

Hilmipaşa Mescidi plan ve 
kesit (çizim: N. Şanlı)

Hilmipaşa Mescidi içi  (C. Arslan)  
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Yerleşik nüfusu 4.764 kişi (2008) olan 
Hisarcık, Kayserililerin pek rağbet ettik-
leri bir sayfiye merkezidir; buranın nüfu-
su yaz mevsiminde ikiye katlanmaktadır. 
Hisarcık yazlık evleri sadece Kayseri’nin 
değil, Türkiye’nin de nadide bahçeli evle-
rindendir ve istisnasız kuzeye açık bal-
konları mevcuttur. Türkiye’nin sosyo-
ekonomik seviyesinin artışına paralel 
olarak Hisarcık da büyük bir değişim ge-
çirmiş; Büyükşehir Belediye Başkanlığı-
na bağlandıktan sonra da gayet mamur 
ve bakımlı hâle gelmiştir. 
Hisarcık’ın ne zaman kurulduğuna dair 
elimizde kesin bir belge bulunmamakla 
birlikte, ele geçen bir stel parçasından 
(MÖ 718-713), buranın Geç Hitit* Döne-
mi’nde yerleşik olduğu sanılmaktadır. 
Hisarcık çevresindeki Asar, Cıfıtlar, Ö-
renler, Karagürle ile Lifos Tepesi’ndeki 
harabeler, Geç Hitit ve sonrası uygarlık-
ların izlerini taşımaktadır. “Kayseriyye”, 
Selçuklular zamanında fethedilmiş olup, 
civarının da 1069-1074 tarihleri arasında 
nihaî olarak fethedilmiştir. Selçuklular, 
fethettikleri yerlere Türkistan’dan müte-
madiyen gelmekte olan Türk boylarını, 
(Oğuzları-Türkmenleri)  iskân etmişler-
dir. Şimdiki Hisarcık sakinlerinin, ilk 
iskân ettirilen Oğuzlardan geldikleri bi-
linmektedir. Osmanlı belgelerinde, son-
raki dönemlerde Hisarcık ve civarına 
herhangi bir aşiretin yerleştirildiğine dair 
kayıt bulunmamaktadır. Selçuklu Döne-
mi’ne ait, 1246 tarihli bir vakfiyede 
Hisarcık’tan, Kızılköşk’ten, Erciyes Da-
ğı’ndan, Karagürle’den, Emir Taceddin’-
den, Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’den, 
Muhyiddin Arabî’den, Hisarcık Suyu’n-
dan* ve bu suyun ne şekilde kullanılaca-
ğından bahsedilmekte; ayrıca vakfiyenin 
şahitleri arasında Burhaneddin Tırmizî’nin 
ve Mevlâna Celaleddin-i Rumî’nin adları 
da bulunmaktadır. Bu bilgiler, Hisarcık’ın 
Selçuklu asırlarına ait yegâne bilgilerdir. 
Bir başka kayıtta, vakf-ı evlad-ı Taceddin 
Emir Tacî’nin Sultan Alaeddin Keyku-
bad’ın vakfı olduğu belirtilmektedir. 
Kayseri ve civarı Türkiye Selçuklu Devle-
ti İlhanlılara tabi iken, XIII. yüzyılın son-
larında ve XIV. yüzyılın başlarında teşek-

kül eden, Eretna*, Kadı Burhaneddin 
Ahmet*, Dulkadıroğulları* ve Karaman-
oğulları* arasında sıkça el değiştirmiştir. 
Kayseri ve çevresinin Osmanlı Devleti 
tarafından ilhak edilişi Fatih Sultan Meh-
met Han zamanındadır ve sonrasında 
yapılan tahrirlerde, Hisarcık’tan “Karye-i 
Hisarcık” yani Hisarcık köyü olarak bah-
sedilmektedir. XVI. yüzyılın başlarında 
“Cebel-i Erciyes*” nahiyesine bağlı olan 
Hisarcık hakkında, 1500, 1563, 1570, 
1575 ve 1584 tarihli tahrir defterlerinde 
yeterli bilgi bulunmaktadır. Bu kayıtlar-
dan edinilen bilgilere göre, Hisarcık’ın 
vergilendirilmiş buğdayı, arpası, koyunu, 
arı kovanları, üzüm bağları, kaysısı, ar-
mudu, cevizi, kirazı, bostanı ve 8 değir-
meni bulunuyordu ve ahalisi Yazır 
Mezraası’nda tarım yapardı. Yine yukarı-
da belirtilen kayıtlara göre, Hisarcık köy, 
sipahininmiş. Bağlarının öşrünün tama-

Hisarcık merkez

Hisarcık’tan bir görünüm - 2010
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mı Şeyh Çelebi oğullarına kaydolunmuş. 
Deftere düşülen bir kayıttan, Kayseri hal-
kının, Akkoyunlu Uzun Hasan’ın ordusu 
şehri kuşattığında, gösterdiği doğruluk ve 
sağlamlıktan ötürü Fatih Sultan Mehmed 
Han tarafından avarız-ı divaniyeden mu-
afname verilmiştir.     
Hisarcık’ta, XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde 
alınan vergi toplamı yaklaşık 4.800 akçe 
civarındadır. Yetiştirilen ürünler ve alı-
nan vergiler itibariyle Hisarcık’ın, toprak-
larından yüksek verim alınan bir köy ol-
duğunu tahmin edebiliriz. Fakat 
Hisarcık’ın yetiştirdiği tarım ürünlerinde, 
yüzyılın ortalarından itibaren değişiklik 
göze çarpmaktadır. Buğday üretimi bu 
tarihlerden itibaren azalma gösterirken, 
bağ ve bahçeler ön plana çıkmaya başla-
mıştır. XVI. yüzyılın ortalarında bağ ve 
bahçelerden alınan vergi miktarı yaklaşık 
üç katına çıkarken, buğday üretiminde de 
hızlı bir düşüş meydana gelmiştir. Hisar-
cık, bağ ve bahçelere ayrılan alanların 
artmasıyla birlikte, sayfiye ve mesire alanı 
olmaya başlamıştır. 1584 yılında 
Hisarcık’tan alınan vergilerin % 27’sini 
bağ ve bahçelerden alınan vergiler teşkil 
etmektedir. Evliya Çelebi’ye göre Kayse-
ri’deki mevcut eğlence ve gezinti yerle-
rinden biri de Hisarcık mesiresidir. Evli-
ya Çelebi kirazıyla meşhur olduğunu be-
lirttiği Hisarcık’tan, sulu, çimenlik bir 
koyak diye bahsetmektedir. “Koyak” ke-
limesi Türkçe bir kelime olup, bir ucu 
dağda olan kapalı boğaz ve bağlar arasın-
daki rüzgârsız çukur yer anlamlarına gel-
mektedir. 
Hisarcık, XVII. yüzyılın başlarından iti-
baren “Nahiye-i Köstere”ye bağlı dokuz 
köyden biridir. Bu yüzyılda da bağ ve 
bahçelerin öneminin gittikçe arttığını, a-
lınmış olan vergilerden tespit etmekteyiz. 
Bağ ve bahçelerin yanı sıra, Hisarcık’ın 
cehri* bitkisinin iktisat tarihinde önemli 
bir yeri vardır. Boya yapımında kullanı-
lan ve XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar 
Hisarcık ekonomisinde önemli bir yer 
işgal etmiş olan cehri, Kayseri’den Avru-
pa’ya ihraç edilmekteydi.
XX. yüzyılın başlarında ve Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında köy olan ve Hacılar’a bağlı 

bulunan Hisarcık, 1949 yılında 50 lira 
bütçe ile belediye olmuştur. 1953 yılın-
dan itibaren ise, Hacılar’dan ayrılan ve 
merkez ilçeye bağlanan Hisarcık’ta, 
2009 yılına kadar toplam 10 belediye 
başkanı görev yapmıştır. Cumhuriyet’ten 
itibaren Hisarcık’ta gözle görülür bir ge-
lişme yaşanmıştır. 
Kayseri Nüfus Müfredat Defteri’nde 
(1831-1860) Kayseri ile ilgili belgelerden 
öğrendiğimiz kadarıyla, nüfusunun ta-
mamı Müslüman Türk ahaliden teşekkül 
etmektedir. Orta büyüklükte bir köy olan 
Hisarcık’ın nüfusuna ait ilk bilgiler 1831 
yılındaki nüfus sayımına aittir. Ancak 
1831 yılındaki nüfus sayım defterinde, 
Hisarcık’a ait birkaç evrakın kaybolmuş 
olması ve Hisarcık’ın yaz nüfusunu çeken 
yazlık sayfiye yeri olması nedeniyle, nü-
fus hakkında kesin bilgilere ulaşılama-
maktadır. Bu tarihlerde Hisarcık’ın 160 
haneden oluştuğuna ve her hanenin 5 kişi 
hesap edildiğine göre, nüfusunun 800 
kişi civarında olduğunu tahmin edebili-
riz. 1861 tarihli hülasa defteri kayıtlarına 
göre Hisarcık’ın toplam nüfusu 1.240 ki-
şidir. 1935 yılı nüfus sayımında, 
Hisarcık’ın nüfusu 1.025 kadın ve 875 
erkek olmak üzere toplamda 1.900 kişi 
olup, 400 haneden meydana gelmektey-
di. 1960 yılı nüfus sayımına göre 2.873 
olan Hisarcık nüfusu, 1970’te 3.890’a; 
1980’de 5.248’e; 1990 da ise 5.485’e u-
laşmıştır. 2000 yılı nüfus sayımında ise, 
Hisarcık’ın toplam nüfusu 6.369 kişi o-
lup, bunun 3.154’ü erkek, 3.215’i kadındır. 
Hisarcık’ın I. Dünya Savaşı’nda ve Cum-
huriyet döneminde, iç güvenlik harekâtı 
neticesinde tespit edilebilen toplam şehit 
sayısı dokuzdur. Bunlar; Haydaroğulları’-
ndan Süleyman oğlu Ahmet, Gazioğulla-
rı’ndan Mehmet Alioğlu Hasan, 
Usta’lardan Osmanoğlu Lütfullah, Eşki-
noğulları’ndan İsmailoğlu Mustafa, Koca 
Ömeroğulları’ndan Ahmet oğlu Ömer, 
İsmail Usta oğlu Ömer, Nalbantoğulla-
rı’ndan Musa oğlu Recep, Hacı İsmail’-
lerden Hacı oğlu Süleyman ve Hayrullah 
adlı şehitlerdir. Diğer taraftan Mehmet 
Karamustafaoğlu, Osman Cücer, Salih 
Uğur, Hacı Ali Lale, Şükrü Lale, Mustafa 
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Erdoğan, Rıfat Karakülah, Osman Baltat, 
Mehmet Sağlam ve Çanakkale 
Harbi'nden yaralı dönen Topalların Ali 
Efendi olmak üzere tespit edilen on kişi 
ise gazilik mertebesine ulaşmıştır.                       
2004 yılı belediye kayıtlarına göre, 
Hisarcık’ın Bahçelievler, Erciyes ve İbra-
him Tennurî adlı 3 mahallesi bulunmak-
tadır. Hisarcık’ta 3’ü ilköğretim ve 2’si li-
se olmak üzere 5 okul bulunmaktadır. 
1980 yılında Ahmet Karamancı tarafın-
dan yaptırılan 30 yataklı hastanenin ze-
min katı sağlık ocağı olarak hizmet ver-
mektedir. Bunun yanında hayır sahipleri 
tarafından yaptırılmış olan altı adet cami 
mevcuttur. 2005 yılı itibariyle Hisarcık’ın 
bir meydanı, 22 caddesi ve 51 sokağı bu-
lunmaktadır. Melikgazi ilçesi*ne bağlıdır.

Kaynakça: A. Nazif, Meşâhir, (Diriöz’ler); 
Hüseyin Cömert, Kayseri’de İlk Nüfus Sayımı 
1831, Kayseri İl Özel İdare Yayınları, Kayseri 
1993; İsmet Demir, Kayseri Temettuat Defteri, 
C III, Kayseri Ticaret Odası Yayınları, Kayseri 
1999; H. Edhem, Kayseri (Göde); İnbaşı 
16.YBKayseri; 1484-1500 ve 1570 Tarihli 
Kayseri Tapu Tahrir Defterleri, (hzl. Mehmet 
İnbaşı), Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Yayınları, Kayseri 2009; Muhammed Karakaş, 
“Hisarcık Suyu”, KYTSB1; Mustafa Keskin, 
“1861 Hulasa Defterine Göre Hisarcık Karyesi”, 
CIEPO Kongresi, 8-12 Temmuz 2002, London 
School Economic, England; Mustafa Keskin, 
Kayseri Nüfus Müfredat Defteri 1831-1860, 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 
Kayseri 2000; Türkiye Muharip Gazileri 
Derneği, Hisarcık Gazileri Listesi; Kayseri İli 
1563,1575 ve 1584 Tarihli Tahrir Defterleri, 
(hzl. Refet Yinanç-Mesut Elibüyük),Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri 
2009, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri 
Ansiklopedisi, C II, s. 334.         

MUSTAFA KESKİN

HİSARCIK SUYU VAKFİYESİ 
Erciyes Dağı*, Kayseri’nin temel su kay-
naklarındandır. Erciyes ve Koç Dağların-
dan çıkan suların Kayseri’ye taşınması 
için yapılan su kanalları ve büzler günü-
müze kadar mevcudiyetlerini korumuşlar 
ve bu bölgelerde yapılan çalışmalar ile 
gün yüzüne çıkmaktadırlar. Erciyes’in su-
ları, “sel suları” ve “memba suları” olmak 
üzere iki kısımdır. Sel sularının mühimleri 
Kayseri Ovası’na kadar ulaşmaktadır. 
Memba suları daimî olup, doğu ve kuzey 

eteklerinde ve burada bulunan köylerin 
içme suları; bağ, bahçe ve tarlaların sulan-
masının temininde kullanılmıştır. Hisar-
cık*, Kıranardı*, Akçakaya*, Endürlük*, 
Talas*’ın bağ, bahçe ve tarlalarının tamamı 
Erciyes’ten gelen kaynak/kar sularıyla su-
lanmaktadır. Hisarcık Suyu’nun kaynağı 
da Erciyes’ten gelmektedir. 
Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüs-
rev*’in bir vakfiyesi, Hisarcık Suyu ile ala-
kalıdır. 1246 yılında yazılmış olan II. Gı-
yaseddin Keyhüsrev’in Hisarcık Suyu 
Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Arşivi’nde 13 numaralı Mücceddet Ana-
dolu Defteri’nde kayıtlı bulunmaktadır. 
Sultan Alâeddin Keykubad*’ın oğlu II. 
Gıyaseddin Keyhüsrev’in Hisarcık 
Suyu’na dair H 644 (M 1246) tarihli vak-
fiyesini, bu tarihte kadı olan Hafız 

II. Gıyaseddin Keyhüsrev`in Hisarcık Suyu vakfiyesi
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Muhammedü’l-Kazi tasdik etmiştir. Vak-
fiye, Kayseri’nin İncesu*kazası kadısı Sey-
yid Ömer Lütfi tarafından aslına uygun 
olarak (XVII.yüzyıldan sonra) tanzim 
edilmiştir. Vakfiyeye göre:
“II. Gıyaseddin Keyhüsrev ölmeden az 
önce Muhyiddin Arabî’nin soyundan ge-
len Taceddin Emir Tac için Kayseri’de 
Kızılköşk mevkiinde bir arazi ile Erciyes 
Dağı’ndan çıkıp Hisarcık ve Karagürle 
Köylerinden akarak bu araziden geçen 
akarsuyu haftada iki gün (pazar ve pazar-
tesi) kullanmak üzere vakfetmiştir. Sel-
çuklu Sultanı, Emir Tac öldüğü takdirde 
vakıf arazisi ile suyun tasarrufunu O’nun 
neslinden gelen erkek ve kız çocuklarına 
eşit olarak şart kılmıştır.”
Vakfiyeye 17 kişi şahitlik etmiştir ve bu 
şahitlerin başında ilk sırada Mevlâna Ce-
laleddin Rumî ile O’nun hocası Seyyid 
Burhaneddin Tırmizî’nin de adları kay-
dedilmiştir. 
Osmanlı Dönemi’nde bir yörenin sosyal 
hayatı, halkın yaşayışı ve davranışları, re-
fah seviyesi, mali durumu hakkında bilgi 
veren kadı sicillerinde ve kayıtlarında da 
Hisarcık Suyu yer almıştır. Akarsuların 
herkesin arazisine muntazam şekilde tev-
ziine ve nöbetle akıtılması işine nezaret 
edenler hakkında “mîr-i âb” tabiri kulla-
nılmıştır. Ayrıca,“resm-i mîr-i âbi”ye adı 
altında bir verginin de Hisarcık Suyu’n-
dan tahsil edildiğini görmekteyiz. Suyun 
kaynağını kullanma ve tasarruf etme nok-
tasındaki uygulamanın kadim olduğu gö-
rülmektedir. Osmanlı kanunnamelerinde 
“Ve kadim kırk elli yıla denilmez. Kadim 
odur ki, kimse onun evvelin bilmeye” 
şeklinde ifade edilmiştir. Ancak bazı dö-
nemlerde bu uygulamalarda sıkıntılar 
yaşandığını ve çözümü için kadı ve mah-
kemelere müracaat edildiğini görmekte-
yiz. Buna göre: XVI. yüzyıl başlarında 
Kayseri şehrinin liva hassı varidatı ara-
sında Hisarcık Suyu mîr-i âbî resmî mak-
tu olarak 1.200 akçedir. 1520 senesinde 
Hisarcık Suyu mîr-i âbî Kayseri Beyler-
beyi Hüsrev Paşa haslarına dâhildir ve 
Erciyes Dağı’ndan coşkun akıp inen ve 
Hisarcık Suyu diye bilinen dere suyu ile 
çalışan değirmenlerin sayısı sekizdir. 

Muharrem 1084 (Nisan 1673) tarihli 
Kayseri sancak mutasarrıfı ve Kayseri 
kadısına hitaben gönderilen bir fermana 
göre, Hisarcık köyündeki bağ ve bahçele-
ri tasarruf eden köy ahalisi, merkeze ar-
zuhal gönderip, Cebel-i Erciyes*’ten cere-
yan eden sudan kendi köylerinin bağ, 
bahçe ve tarlalarına icra olunagelen su ile 
suladıkları ve “defter-i cedid-i hakanî”de 
âdet-i mîr-i âbîye olarak 1.200 akçe hasıl 
yazılı olduğu, her sene bu miktar mîr-i 
âbîyeye eda edegeldiklerini belirtmişler-
dir. Ancak bazı sipahilerin kanunda be-
lirtilen ve defterde kayıtlı olan resm-i 
mîr-i âbîye kanaat etmeyip, bunların su-
larını kanuna hilaf olarak, başka bir nahi-
ye ahalisine satıp, ahaliye zarar verdikle-
rinden bahisle şikâyette bulunmuşlardır. 
Bunun üzerine konunun “defter-i cedid-i 
hakanî”ye göre çözülmesi emredilmiştir.
H 1163 (M 1749) tarihinde Emir Ağa’nın 
Pervane ve Hisarcık ma-i carilerini (akar-
sularını) fuzuli zapt ve gasp ile nöbetini 
otuzar kırkar kuruşa kadar ahaliğe sat-
mağa ve ahaliden “alel hesap suretiyle” 
ala vechilmüfredat otuz dört kese para 
almağa “ictisar ettiği” dava ve ispat edilişi 
olmasına binaen evvelce Sinob’a “nefiy 
ve icla edilmiş” ise de sonradan “menfa-
sı” Kastamonu’ya tahvil ve tahliyeden 
sonra Kayseri’ye avdet eden ve “icra-yı 
mezalime” cür’et ettiği dermeyan edile-
rek “iştikaye kıyam olunmuş” bundan 
dolayı “derun-u memlekette” bir hayli 
“kıylükal” tehaddüs eylemişti.
24 Şevval H 1168 (M Ağustos 1754) tarihli 
kadı siciline göre Kadı Hafız Halil Efendi, 
Çuhadar Mustafa Ağa, Muhzır Ali imzalı 
Hisarcık Suyu diye bilinen ma-i car Hazi-
ran, Temmuz ve Ağustos ayların beher 
hafta Cuma günü, Cuma vaktinden Cu-
martesi öğle vaktine kadar 24 saat tevliyet 
hakkına olmayıp, kadimü’l-eyyamdan be-
ri Hacı Seyid evladına vakf olmakla, 300 
seneyi geçen bu eski usul üzere devam e-
degelmiştir. Aynı uygulamayla kadı hük-
mü gereği devam edileceği yazılmıştır. 
21 C.Ahir H 1169’da (M 1755) Hisarcık 
Suyu’nun Hacı Seyid evladının Boyacı ve 
Mermerli bendi mütevellisi olan Sulbi 
oğlu Seyid Ahmed ark ve bendlerin mü-
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tevellisi olduğuna dair ferman gönderil-
miştir.
H 1196’da (M 1755) Hisarcık Suyu’nun 
mütevellisi Seyid Ahmed Çelebi ve Seyid 
Mehmed Sani, Ağa bin Hacı Ahmed elin-
deki vakfiye ile, Sultan Alaeddin Hz., ec-
dadım Emirtac’a 540 seneden beri vakıf, 
evladına da 526 seneden beri akarsuyun 
arkları tevliyeti üzerimizde olup, ilkba-
hardan (Mayısın on sekizi) zaptedip, ba-
har vakti sel suyunun Boyacı Bendi altın-
daki bağ ve bahçeleri sulaya gelmişlerdir 
diyerek mahkemeye başvurmuştur.
21 C.Ahir 1169 (23 Mart 1755) Seyid Ah-
med kendisi ayan olmakla 540 seneden 
beri ecdad-ı Vakıf, 526 seneden beri mü-
tevelliyet üzere gelen suyun tevliyatı şim-
di Seyid Ali ve Seyid Mehmed Sani’ye ait 
bulunmaktadır.
14 Muharrem 1182 (31 Mayıs 1768) Sultan 
Alâeddin Vakfı olan suyun nısf tevliyetinin 
Seyid Ahmed-i Evvel ve Seyid Mehmed-i 
Sani ve Seyid Osman veled-i Enes üzerle-
rinde iken adı geçen Seyid Mehmet fevt 
olup, hissesi büyük oğlu Seyid Hidayetul-
lah’a intikal etmekle; Mehmed Sani de 
hissesini karındaşı oğlu Hidayetullah’a fe-
ragat etmiş olduğu hakkında berat veril-
miştir. Günümüzde değişen iklim şartları-
na ve kuraklığın artmasına nazaran kayna-
ğını Erciyes’ten alan suyun üzerine; ilk 
olarak 1994 yılında Erciyes Tekir Yaylası 
üzerinde Tekir Göleti yapılmıştır. Gölet 
ile 3.719 dönüm arazi sulanmaktadır. Gö-
let Erciyes’e yağan kar ve yağmur sularıyla 
beslenmektedir. Tasarruf hakkı Hisarcık 
Belediyesine aittir. Hisarcık Belediyesinin 
tüzel kişiliğinin kaldırılıp Melikgazi Bele-
diyesine bağlanmasından sonra göletin 
tasarruf hakkı Melikgazi Belediyesine geç-
miştir. 2002 yılında Erciyes Öküzçukuru 
mevkiinde Çaylakkuru Deresi üzerinde 
ikinci bir gölet yapımına başlanmış olup 
inşasına devam edilmektedir. Gölet suyu 
Çaylakçukuru Deresi’nin ve Öküzçukuru 
Deresi’nin kaynaklarının tamamından 
sağlanacaktır. Yapılan her iki göletle Hi-
sarcık, Kıranardı, Endürlük ve Talas’ta su 
ve toprak kaynaklarından tam olarak fay-
dalanılacak ve Kayseri ilinin yoğun bağcı-
lık ve sebzecilik merkezi olan bu alanlarda 

su kifayetsizliği ve su ihtiyacı giderilmiş 
olacaktır.

Kaynakça: Ahmet Akgündüz, Osmanlı 
Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, C VII, 
İstanbul 1994; A. Nazif, Meşâhir, (Diriöz’ler); A. 
Nazif,  Mir’at, (Palamutoğlu); Ahmet Özkılınç 
(ve diğerleri); 387 Numaralı Muhâsebe-i 
Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530), 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yay., Ankara 
1996; Kayseri–Hisarcık Tekir Göleti 
Planlama Raporu, 1994, T.C. Enerji ve Tabi  
Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, XII. 
Bölge Müdürlüğü; Kayseri–Melikgazi Kıran-
ardı Öküzçukuru Göleti Planlama Raporu 
2008, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı DSİ Genel 
Müdürlüğü, XII. Bölge Müdürlüğü; İnbaşı, 
16.YBKayseri, İl Kültür Müdürlüğü Yay., 
Kayseri 1992; Midhat Sertoğlu; Osmanlı Tarih 
Lûgatı, İstanbul 1986; Özen Tok; “XVII. Yüzyıl 
Kadı Sicillerine Göre Kayseri ve Çevresinde 
Sulama Kaynaklarının Kullanımıyla İlgili 
İhtilaflar”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, S 23, 2007/2 s. 391-405; 
Refet Yinanç, “Mevlana’nın Şahitlik Ettiği 
Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev 
Vakfiyesi”, Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlana 
Üzerine Araştırmaları, (hzl. Fevzi Halıcı), 
Konya 1983; Uygur Kocabaşoğlu-Murat 
Uluğtekin; Salnamelerde Kayseri, Kayseri 
Ticaret Odası Yay., Kayseri 1998.

YASEMİN DEKER

HİSARCIK YAZITI bk. GEÇ HİTİT/DEMİR 
DEVRİ

HİSARCIKLILAR, MUSTAFA FAZIL
Fikir adamı, orman mühendisi (Kayseri, 
1917 – Ankara, 1 Eylül 1973). İlk ve orta-
öğrenimini Kayseri’de tamamladıktan 
sonra,  1943’te Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü bünyesindeki Orman Fakülte-
sinden mezun oldu. Aynı yıl, Giresun 
Şebinkarahisar Orman Bölge Şefliğinde 
göreve başladı. Aynı yılın sonunda askere 
gitti. Askerlik dönüşünde memuriyete 
Karabük Orman İşletme Müdürlüğünde 
devam etti. Bundan sonra Yozgat Akdağ-
madeni, Kütahya, Ordu-Ünye, Ankara, 
Eskişehir, Adana’da görev yaptı. Son gö-
rev yeri olan Ankara’da memuriyete de-
vam ederken vefat etti. 
Öğrencilik döneminden itibaren millî 
meselelerle ilgilenmiş ve aynı düşünceye 
sahip olanlarla yakın ilişki kurmuştur. 
1942 yılında Nihal Atsız’la tanışmış ve o-

Mustafa Fazıl Hisarcıklılar
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nunla mektuplaşmıştır. 3 Mayıs 1944 tari-
hinde Ankara’da gerçekleştirilen, Cum-
huriyet döneminde geniş katılımlı ilk öğ-
renci hareketinden sonra, ülke çapında 
yaşanan tutuklamalar sırasında yedek su-
bay olarak bulunduğu Çanakkale Biga’da 
gözaltına alınarak Ankara’ya gönderildi. 
Yakın dönem Türk siyasi hayatına ‘1944 
Milliyetçilik Olayı’ olarak geçen bu hadi-
selerde tutuklanan 22 kişiyle birlikte İs-
tanbul’da yargılandı. Mahkeme sırasında 
kendisi gibi silah altında bulunan Nurul-
lah Barıman, Alparslan Türkeş, Dr. Ha-
san Ferit Cansever, Zeki Sofuoğlu, Dr. 
Fethi Tevetoğlu ile birlikte Tophane As-
kerî Cezaevi’nde tutuldu. 29 Mart 1945 
tarihinde açıklanan mahkeme kararı so-
nucu beraat etti. Ceza alan on arkadaşı 
Askerî Yargıtay’ın bozma kararından 
sonra yeniden yargılanarak beraat etti. 
Zonguldak’ta Doğu isimli bir dergi ve 
çeşitli gazeteler yayınlayan fikir arkadaşı 
Tahir Akın Karaoğuz’un kız kardeşiyle 
evlendi.  Mesleki çalışmaları yanında 
millî meselelere de hizmet eden çeşitli 
derneklerde faal yönetici olarak görev 
aldı. Yakın çevresinde, ikramsever yönü 
ve kimseden bir şey kabul etmeyen tutu-
muyla tanındı. Hayatının son yıllarında 
Ankara’daki Kocatepe Camii’ni yaptıran 
derneğin yönetim kurulunda görev aldı. 
Vefat ettiğinde, henüz tamamlanmamış 
olan, fakat dinî hizmetler için kullanılma-
ya başlanan Kocatepe Camii’nde cenaze 
namazı kılınan ilk kişi oldu. Evli ve üç 
çocuk babasıydı.

Kaynakça: Mustafa Müftüoğlu, Çankaya’da 
Kâbus 3 Mayıs 1944, İstanbul 1977, s. 143-145; 
Ömer Özcan,Türkçülük Tarihinden İsimler: 
Mustafa Fazıl Hisarcıklılar, Türk Yurdu, S 206, 
Ekim 2004, s. 51-54.

ÖMER ÖZCAN

HİSARCIKLIOĞLU, M. RİFAT
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başka-
nı (Ankara, 22 Kasım 1955-). Kayserili 
tanınmış bir ailenin tek çocuğu olarak 
Ankara’da dünyaya geldi. Babası Dr. 
Emin Hisarcıklıoğlu’nun görevli olarak 
Amerika’ya gitmesi üzerine ailesiyle bir-
likte Amerika’ya gitti. Emin Bey, Ameri-
ka’da kaldığı yıllarda İngilizce konuşma 

konusunda zorlanınca, yabancı dil öğ-
renmenin önemini fark etti. Bu yüzden 
de, Türkiye’ye döndükten sonra görev 
yeri Kayseri olmasına rağmen,  oğlunu, 
Ankara TED Koleji’nde yatılı okutmaya 
karar verdi. Rifat Bey 1960 yılında TED 
Ankara Koleji İlköğretim Okulu sınavını 
kazandı ve 1973 yılında buradan mezun 
oldu. Kolejde aldığı temel eğitim, kendi 
ifadesiyle, iyi bir lisan öğrenmenin dışın-
da, hayatta neler yapabileceğini göster-
mesi açısından da çok yararlı oldu. Çalış-
maya çok erken yaşlarda başladı. Daha 
ilkokul birinci sınıftayken, yaz tatillerinde 
Kayseri’ye gittiğinde, varlıklı bir aileden 
gelmelerine rağmen babası onun çalış-
masını istedi. Üniversite bitene kadar her 
yaz çalıştı. Eczanede çalıştı, tezgâhta ço-
rap sattı. İki ay çalıştığı eczaneden aldığı 
haftalıkları, kendisini hayatı öğrenmeye 
teşvik eden babasının ödediğini yıllar 
sonra öğrendi.   
TED Ankara Koleji’nin ardından, Anka-
ra İktisadi Ticari Bilimler Akademisi E-
konomi ve Maliye bölümünü bitirdi. Ü-
niversiteyi bitirir bitirmez Nuh Makine’de 
işe başladı. Dededen kalma bu aile şir-
ketlerinin başında dayısı vardı. Rifat Bey 
fabrikada kendisine iyi bir görev verilme-
sini beklerken, atölyede çalışması istendi. 
Ama kısa sürede şirketin ticaret müdürü 
oldu. 1981 yılında,kuzeniyle birlikte dayı-
sının soyadı olan “Eskiyapan”ın “Eski” 
siyle Hisarcıklıoğlu’nun “Hisar”ını bir a-
raya getirerek, “Eskihisar” adlı bir şirket 
kurup, inşaat malzemeleri ve fitings sek-
töründe ülke çapında söz sahibi yatırım-
lar kurdu. Ankara Ticaret Odasında, 
meclis üyesi, delege ve başkan vekili ola-
rak görev yaptı. 16 Haziran 2001’de Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
oldu. Hâlen TOBB Başkanlığının yanı sı-
ra,  Eskihisar İnşaat ve Yatırım A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanlığı ile Armada Alış-
veriş Merkezi’nin (Söğütözü İnşaat ve İş-
letme A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanlığını 
yürütmektedir.
TOBB, Rifat Hisarcıklıoğlu döneminde, 
eskiye göre daha etkin bir konuma geldi. 
Birliğe bağlı odalar ve borsalarla yakın 
ilişki içinde oldu.  Üyelerin sorunlarını M. Rifat Hisarcıklıoğlu  
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hükümete anında iletti ve çözüme her 
zaman katkıda bulundu. Birlik, yerli ve 
yabancı kurumlarla da iyi ilişkiler kurdu. 
Aldığı nişanlardan ve unvanlardan bazı-
ları: Türkiye’nin AB sürecindeki başarılı 
çalışmalarından dolayı kendisine İtalya 
devlet nişanı olan  “Commendatore” ve-
rildi. 2004 yılında Moğolistan “İlham 
Nişanı”na, 2009 yılında da Avusturya 
“Büyük Altın Liyakat Nişanı”’na layık 
görüldü. Ayrıca 2008 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi tarafından, 2009 yı-
lında da İzmir Ekonomi Üniversitesi ta-
rafından “Fahri Doktora” unvanına layık 
görüldü.
Kayseri’de yaptırmış olduğu Özel Hisar-
cıklıoğlu Fen Lisesi’nin yanı sıra, “Haya-
tımın en büyük projesi” dediği “TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversites”inin 
kurulmasına da öncülük yaptı.   
Pek çok uluslararası ve ulusal kuruluşta 
görevi bulunmaktadır: DTİK (Dünya Türk 
İş Konseyi), Ankara Forum (İsrail, Filistin 
ve Türkiye Arasındaki Barış ve Ekonomik 
İşbirliği Projesi), İstanbul Forum (Pakis-
tan, Afganistan ve Türkiye Arasındaki Ba-
rış ve Ekonomik İşbirliği Projesi), ICC 
(Milletlerarası Ticaret Odası) Türkiye 
Millî Komitesi başkanı; TOBB Genç ve 
Kadın Girişimciler Kurulları onursal baş-
kanı; PNB (Yeni Bir Başlangıç İçin Ortak-
lar) Türkiye başkanı;  DEİK (Dış Ekono-
mik İlişkiler Kurulu), TEPAV (Türkiye E-
konomi Politikaları Araştırma Vakfı) Yö-
netim Kurulu başkanı;  TOBB ETÜ (TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)  Mü-
tevelli Heyet başkanı; CSIS (Stratejik ve 
Uluslararası Araştırmalar Merkezi) TOB-
BABD Türk Temas Grubu, TAC (Türkiye 
Afrika Odası), (CUTCG) eşbaşkanıdır; E-
UROCHAMBRES (Avrupa Odalar Birli-
ği), ICCI (İslam Ticaret ve Sanayi Odası) 
başkan yardımcısı; TÜBİTAK, Bilim ve 
Teknik Yüksek Kurulu, UNICEF,  Türkiye 
Millî Komitesi Yüksek Danışma Kurulu, 
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Konsey, KİK 
(Türkiye AB Karma İstişare Komitesi) 
Komite, Yunus Emre Vakfı  Mütevelli 
Heyet, ATO (Ankara Ticaret Odası) Mec-
lis, ICC G-20 Danışma Grubu, WCF 
(Dünya Odalar Federasyonu) Genel Kon-

sey, CACCI (Asya Pasifik Ticaret Ve Sana-
yi Odaları Konfederasyonu) Yönetim Ku-
rulu, Karadeniz Bölgesi Ticaret ve Sanayi 
Odaları Birliği İcra Kurulu,D-8 Ticaret 
Odaları Federasyonu İcra Kurulu üyesi-
dir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

YAYIN KURULU

HİSARCIKLIZÂDE MESUD EFENDİ  
Şair (Kayseri, 1780? – Kayseri, 1873). Me-
sud Efendi hakkındaki bilgiler, Ahmet 
Emin Güven*’in Şair Hisarcıklızâdeler 
adlı eserinde, Râgıb Bey Mecmuası’ndan 
naklen verdiği bilgilerle sınırlıdır. Râgıb 
Bey Mecmuası’nda ise Mesud Efendi ile 
ilgili olarak “Müfti-yi belde, fâzıl-ı şehîr 
Hisarcıklızâde Mustafâ Efendi’nin necl-i 
necîb-i ma’rifet-inâbı olup ikmâl-i tahsîl 
ederek bir müddet muhtelif devlet 
me’mûriyetlerinde bulunmuş edîb şair bir 
zât-ı sütûde-sıfâttır” şeklinde kısa bir bilgi 
bulunmaktadır. Anlaşıldığı üzere Mesud 
Efendi “Kayseri müftüsü, tanınmış fazilet-
leri ile şöhret bulmuş Hisarcıklızâde Mus-
tafa Efendi*’nin marifetlerle dolu tertemiz 
soyundan gelen ve ilim tahsil ettikten son-
ra çeşitli devlet görevlerinde bulunmuş, 
edîb, şair ve her bakımdan meziyetleri 
övgü ile anlatılan bir kişidir”.   Yine aynı 
kaynağa göre, Afyon’un Sandıklı ilçesi ve 
Konya gibi çeşitli il ve ilçelerde devlet gö-
revleri ifa etmiştir. Mesud Efendi,  Hacı 
Kılıç Camii* civarında defnedilmiştir. Ah-
met Emin Güven’e göre şair Mesud Efen-
di’nin şiirlerini topladığı bir divanı vardır. 
Ayrıca mütekerrir müsemmen şeklinde 1 
münacatı, gazel formunda 1 na’tı, 26 gaze-
li, 3 tahmisi ve 12 tarihi bulunmaktadır. 
Gazellerinden üçü Hisarcıklızâde Salim 
Efendi*’nin, diğer üçü ise Süleyman 
Nâzım Efendi’nin gazellerine naziredir. 
Bir gazeli ise “Hazret-i Mevlâna soyundan 
ve aynı zamanda muhtemelen Kayseri 
Mevlevîhânesi’nde postnişîn olan Meh-
med Sa’îd Hâzım Efendi’nin konağını”nı 
övmek için kaleme alınmıştır. Mesud 
Efendi’nin ayrıca Fıtnat Hanım, Enderun-
lu Vâsıf ve Erzurumlu Müftüzâde Şâkir 
Efendi’nin birer gazeline de tahmisi bu-
lunmaktadır. Tarihlerinin önemli bir kıs-
mı çeşitli zevatın doğum ve ölümleri için 
düşülmüşse de “Pâ-nihâde-i ahûr-ı dünyâ 
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olan danamızın velâdeti târîhidir” başlığı 
altında gördüğümüz tarih manzumesi, 
onun şiirlerinin mahiyeti hakkında da ay-
rıca bir fikir vermektedir:

Kudûmüne nigeh-rûz olmuş idik gerçi bir 
müddet

Hele Tanrı yetiştirdi toparlak bir levend 
dana

Sütün çok eylesin günden güne Mevlâ 
anasının

Bize bozdurdu perhîzi şeker bir 
dil-pesend dana

Yiyüp on parmağımla kaymağın Mes’ûd 
didim târîh

Bizim inek doğurdu mevsiminde sûdmend 
dana

H 1239 

Şiirlerine örnek olmak üzere bir gazeli:

Kâh sun lâlini sâki kâh sun sahbâ-yı nâb
Böyle bir lutf ile olsun bâri rindân 

kâm-yâb
Câbecâ  üftâdegânın bezmini teşrîf kıl
Ey perî-pâkîze-ensab zât-ı pâk-i müstetâb

Lîk heman kendi elinden sâgarı sun 
sâkiyâ

Bâde-i nâb olmaz ise bâri olsun zehr-i âb
 Nâgehan dil düşdi ah nâzende bir 

Rum-zâdeye
 Bülbül-i dil bir gül-i pür-hâra itdi intisâb

 Bâb-ı adle doğrulup geldim mürüvvet kıl 
bana

Gel güzel başın içün olsun şeh-i âlî-
cenâb

 Her ne şey itdiyse itdi çeşm-i sehhârın 
senin

 Aldı akl-ı âlemi meftûn oldı şeyh şebâb

 Dehre pertev-bahş olan nûr-ı cebînin 
var iken

 Ne yüz ile karşı durur bilsem âyâ âfitâb

 Bir tarafdan nâz-ı yardır bir tarafdan 
cevr-i çerh

 Eylemiş gerdun bizi ah senc-i mihnetde 
kebâb

 Vâdi-i Remzîde oynatdık semend hâme 
gibi

 Sen de Mes’ûd ehl-i âdâb ile oldun hem-
rikâb

 Bahr-i ilm ü ma’rifet Remzî Efendi kim 
anın

 Nâvdân-ı hâmesinden hep gelendir 
feyz-i âb

 Tab’ının âsârı dâd-ı Hazret-i Vehhâbdır 
 Zâtı sîm ü zerd ile şîrâzelenmiş bir kitâb

Kaynakça: A. Emin  Güven, Şair  Hisarcıklı-
zâdeler, s. 73; Güven, Kayseri’de Mecmualar, s. 
73-128. 

ATABEY KILIÇ

HİSARCIKLIZÂDE MUSTAFA EFENDİ
Âlim, müftü (Kayseri, 1736 – Kayse-
ri,1814). Adı, Mustafa Haşim’dir. Kayse-
ri’de vaizlik görevi yapan Şeyh Mehmed 
Nazım Efendi’nin oğludur. Eğitimini 
Kayseri’de tamamladı. Bu bilgin, müder-
rislik yaparak yüzlerce öğrenciye icazet 
verdi. Birtakım özelliklerinden dolayı da  
“Ayaklı Kütüphane” adını aldı. Pervane 
Medresesi müderrisi ve Gevher Nesibe/
Şifaiye Medresesi’nin son müderrisleri 
arasında yer almaktadır.
Akşehirlizade Hafız Osman Efendi* ile 
birbirlerinin yerine geçmek suretiyle, bir-
kaç kere Kayseri müftüsü oldu. 1794 yı-
lında, Akşehirli Hacı Osman Efendi’den 
sonra Kayseri müftüsü oldu. İki yıl sonra 
görevden alındı. 1789 yılında tekrar Kay-
seri müftüsü oldu. Bir müddet fetva hiz-
meti verdikten sonra görevinden ayrıldı. 
1803 yılında tekrar müftülüğe atandı. 
1807 yılında Akşehirli Hafız Osman 
Efendi’nin atanıp birkaç yıl müftülük 
yapmasının ardından 1810’da tekrar Kay-
seri müftüsü oldu. Karslı Ali Paşa’nın 
Kayseri Mutasarrıflığı sırasında (1812) 
birçok idam gerçekleştirildi. İdamlarla 
fetva arasında ilişkisi kurulmuş olmalı ki, 
bir gece Müftü Hisarcıklızâde Mustafa 
Efendi’nin konağının kapısı yakılır; bu-
nun üzerine suçu işleyen kişi tespit edile-
rek idam edilir. Bu dönemde, Akşehirli-
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zade Hafız Osman Efendi ile Hisarcıklı-
zâde Mustafa Efendi’nin birkaç kere, 
birbirlerinin ardından müftülük görevine 
getirilmeleri, rekabet veya siyasetin kay-
gan zeminini akla getirmektedir. Sonuçta 
bir istikrar olmadığı açıktır.
“Hisarcıklızadeler” diye bilinen, müftü 
Salim (Ö 1858), Mesud, İbrahim Naim ve 
Münib adında oğulları vardır. Hisarcıklı-
zâde Enver ve Nail Efendiler, 1856 tarihli 
Osmanlı Arşiv Belgesi ve 1872 tarihli 
Kayseri Vergi Defteri kayıtlarına göre, 
Hürrem Çavuş Mahallesi, Müftüzade So-
kağı’nda oturmaktadırlar. Buradan hare-
ketle, Mustafa Efendi’nin de aynı mahal-
lede oturduğunu söyleyebiliriz. Mezarı 
Hacıkılıç civarındadır. Yazılı eseri yok-
tur.

Kaynakça: A. Nazîf, Meşahir, (Diriözler), s. 59, 
112; A. Nazîf, Mir’at, (Palamutoğlu), s. 158, 160, 
163; Güven, Kayseri’de Yazma Mecmualar, s. 
LXXV,  LVII, 87;  A. Güven, Şair  Hisarcıklı-
zâdeler, Kayseri 1999; s. 1; Koçer, Ulema, s. 40; 
Cömert, 19. Yüzyılda Kayseri, s. 169; Halil 
Tekiner, Gevher Nesibe Daruşşifası, Kayseri 
2006, s. 150.

MUSTAFA IŞIK

HİSARCIKLIZÂDE NÂİL EFENDİ  
Müftü, şair (Kayseri, 1824 – Kayseri, 
1885). Ahmet Emin Güven*’in Râgıb Bey 
Mecmuası*’ndan aktardığına göre, birçok 
âlim çıkarmış şöhretli bir aileye mensup-
tur: “Cedbeced ulemâ ve müftizâde olup 
fuzâlâ-yı mahallîyeden Sâlim Efendi’nin 
nesl-i necîb-i fazîletleri olup 1240 
târihinde mehd-ârâ-yı âlem-i şühûd ol-
muşlardır. İkmâl-i tahsîl edip ahz-i 
icâzetle bekâm olduktan sonra 
1298/1881’de Kayseri müftisi olarak, kad-
rü şerefi a’lâ kılınmıştır. Bilhassa lisân-ı 
Fârsîde, edebiyatta yed-i tûla sâhibi olup 
zarîf, edîb, âlim, fâzıl bir zât-ı âlîkadr idi. 
1303/1885 târihinde müfti olduğu hâlde 
âzim-i dâr-ı cinân olup, Şeyh İbrâhim-i 
Tennûrî Câmi-i Şerîfi civârında defn-i 
hâk-i ıtırnâk kılınmıştır. Eş’ârı pek zarîftir. 
Bizzât manzûrum olmuştur.” 
Babası, şehrin önde gelen isimlerinden 
Salim Efendi’dir. Tahsilini tamamladık-
tan sonra 1881’de Kayseri müftüsü ol-
muş, özellikle Farsçadaki maharetiyle 

tanınmış, zarif, kibar bir şair ve ediptir. 
1885 yılında vefat etmiş ve Şeyh İbrahim 
Tennûrî Câmii* civarına defnedilmiştir. 
Râgıb Bey, bizzat gördüğü Nail Efendi’-
nin şiirlerini pek beğenmektedir. Ahmet 
Emin Güven’in Kayseri’de Yazma 
Mecmualar isimli eserinde Nail Efen-
di’nin mütekerrir müseddes nazım şek-
linde 1 münacatı, beş kıt’alık 1 şarkısı, 
altı bendlik 1 müseddesi, İzzet’in bir şii-
rine tahmisi, 1 müstezadı, 36 beyitten o-
luşan 1 kasidesi, Kayseri Vali Konağı’nı 
medhetmek için yazılmış 1870 tarihli 22 
beyitlik kaside şeklinde bir tarih manzu-
mesi, Sivastopol’un tekrar ele geçirilme-
sine dair 67 beyitlik kaside nazım şek-
linde tarih manzumesinin ardından çe-
şitli konularda kaleme alınmış 68 tarih 
manzumesi daha kayıtlıdır. Râgıb Bey’in 
bildirdiğine göre, Nâil Efendi’nin daha 
16 yaşındayken yazmaya başladığı şiirle-
rini kaydettiği şiir mecmuası, torunu 
Sâlim Müftüoğlu’nun elinde bulunmak-
tadır. Şiirlerinden bir gazeline örnek 
verebiliriz:

Çarha çıkdı nâle-i âhım nevâ-yı ney gibi
Sana te’sir itmedi âvâz-ı hây u hey gibi

Dâmen-i pâkin nasib olmadı tutmak bir 
kez âh

Pâyına çok düşdüm ammâ hayf o şûhun 
fey gibi

Dilde cânâ kalmadı sabr u tahammül 
yâreden

Çeşm-i hunhârın ne kanlar içdi câm-ı 
mey gibi

Sâye-i mihr-i ruhunda dilde gam kalmaz 
geçer

Nev-bahâra yaklaşan serdi-yi fasl-ı dey 
gibi

Gerçi Nâ’il nev-zemîn ammâ bu şi’r-i 
rûşenim

Hâk-i pây-ı yâra arz itme sakın bir şey 
gibi

Kaynakça: A. Emin Güven, Şâir Hisarcık-
lızâdeler, s. 141-221; Güven, Kayseri’de 
Mecmualar, s. 100-101. 

ATABEY KILIÇ
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HİSARCIKLIZÂDE NÂİL EFENDİ’NİN 
MECMUASI bk. MECMUA-İ EŞ’AR

HİSARCIKLIZÂDE SALİM EFENDİ
Âlim, müftü, şair (Kayseri, 1775 – 1858). 
Babası, müftü Mustafa Haşim Efendi’nin 
sayesinde (Ö 1814) mükemmel bir eğitim 
aldı.
Yazdığı manzum biyografisinde “mahal-
le mektebinden sonra Kur’an’ı ezberledi-
ği, güzel yazı yazmayı öğrendiğini belirtir. 
Daha sonda İstanbul’a gittiğini, Mora, 
Aydın, İzmir vb. yerlerde Arapça, fıkıh, 
tefsir, hadis, mantık, siyer derslerini oku-
duğunu söyler.
Kayseri’den sonra Karaman, Konya, To-
kat, Engürü (Ankara)’de görev yaptığını 
dile getirir. Kayseri müftüsü olduktan 
sonra fıkıhta derinleştiğini ve 40 yıl fetva 
verdiğini yazar.
1814 yılında müftü oldu. 1815 yılında İs-
tanbul’a gitti. Trabzonlu Şakir Ahmed 
Paşa’nın (Ö 1819) Mora Valiliği sebebiyle 
müftülük, Yenişehir ve Fener’de Kadı 
Vekilliği yaptı. Paşa’nın ölümü sebebiyle 
1820’de İstanbul’a, oradan da Kayseri’ye 
döndü. 
Başlangıçta iki yıl, 1827-1832 arasında 
beş yıl, 1833-1839 yılları arası altı yıl ol-
mak üzere, yıllarca Kayseri Müftülüğü 
yaptı. Hisarcıklızâde şair Mesud Efendi*, 
Kayseri müftüsü Salim Efendi için yazdı-
ğı bir şiirin başında “Müfti-dar’ü’-l ulûm-
i Kayseriyye” yani “ilim merkezi Kayse-
ri’nin müftüsü” tamlamasını kullanır.
Salim Efendi’nin Mehmed Enver ve 
Mehmed Nail Efendi adında oğulları var-
dır.
Hisarcıklızâde Salim Efendi ve oğulları 
Enver ve Nail Efendi, Gevher Nesibe 
Medresesi’nin son müderrisleri arasında-
dır. Hisarcıklızâde Enver ve Nail Efendi-
ler, 1856 tarihli Osmanlı Arşiv Belgesi ve 
1872 tarihli Kayseri Vergi Defteri kayıtla-
rına göre, Hürrem Çavuş Mahallesi, Müf-
tüzade Sokağı’nda oturmaktadırlar. Bu, 
babalarının da aynı yerde oturduğu anla-
mını taşır.
Ölümü üzerine oğulları Enver ve Nail’e 
verilen imamlık beratından, Kalaycıoğlu 
Mescidi imamlığının da kendisine ait ol-

duğu anlaşılmaktadır. Salim Efendi, fark-
lı yerlerde 43 yıl boyunca çeşitli görevler-
de bulundu. Hacca gitti. Vefatı üzerine 
Seyyid Burhaneddin Türbesi* avlusunda 
toprağa verildi.
Eserleri: Şiirlerinde “Salim” adını kul-
lanmıştır. Şiirleri,  Şair Hisarcıklızadeler 
adıyla Ahmet Emin Güven* tarafından 
yayımlandı.Ebu’l Meâlim adıyla da anı-
lan Salim Efendi’nin “Fıkıh ilmine ait bir 
mecmuası vardır” denilmektedir, ancak 
bu mecmua, yazma eser kayıtlarında geç-
memektedir. 

Kaynakça: A. E. Güven, Şair Hisarcıklızadeler, 
Kayseri 1999;  s. 3, 11-15, 87-88, 92, 129-140; 
Güven, Kayseri’de Yazma Mecmualar, s. LVII; 
A. Nazif, Meşahir, (Diriözler), s. 59, 112; Tekiner, 
Halil, Gevher Nesibe Darüşşifası, Kayseri 
2006, s. 150; Cömert, 19. Yüzyılda Kayseri, s. 
169; Koçer, Ulema, s. 40; A. Rıza Karabulut, 
Kayseri Müellifleri, Mektebe Yayınları, Kayseri 
2009, s. 434.

MUSTAFA IŞIK

HİSÂRÎ 
Şair (XVII. yy. sonları – XVIII. yy. ikinci 
çeyreği). Hayatı hakkındaki bilgiler son 
derece sınırlıdır. Osmanlı Müellifleri 
isimli eserde geçen “Mehmed bin ebû 
Bekr el-Halebî el-Kayserî el-Hisârî is-
minde bir zatın 1157 tarihinde, Fevâidü’l-
Hisâriyye fî şerhi Mefâtihi’l-Dürriye 
fi’l-Emsileti’l-Fârsiyye ismiyle yazdığı 
Arapça eseri, Kuşadası Kütüphanesinde-
dir.” şeklindeki bilgi ile Râmiz Tezkire-
si’ndeki aşağıya alacağımız tarih manzu-
mesinden başkaca elimizde malumat 
bulunmamaktadır. Râmiz Tezkiresi’nde, 
“Belîğ-i Dîger” başlığı altında Alî Nisârî* 
hakkında verilen malumat içinde yer a-
lan Hisârî hakkındaki bilgileri ve tarih 
manzumesini aşağıya alıyoruz: 
“Mütercem-i mezbûrun irtihâllerine ol 
şehr-i meşhûr şu’arâsından olup ahvâline 
ıttılâ’ımız olmamagıla tertîblerine ‘adem-
i ragbet ve bi’l-münâsebet bu rütbe işâret 
ile kifâyet olunan Hisârî nâm şâ’irin 
târîhidir ki tahrîr olundı. Târîh:

Saf-keşîd oldı semâya ceste ceste dûd-ı 
âh

Pâre pâre oldı gûyâ fi’l-mesel ebr-i siyâh
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Ol Nisârî-zâde kim mihr-i ma’ârif matla’ı
Eyledi dest-i ecel anı dahı kârın tebâh

Eylesün çâk-ı girîbân ehl ü evlâdı hayıf
Her birinin olsun işretgâhı sahn-ı girye 

âh

Böyledir etvâr-ı çerh-i sifle-perver tâ 
ezel

Kimseye virmez emânı ger olursa dehre 
şâh

Çün muzâf olmuşdı Rahmân ismine nâmı 
anın

Afvına dahı izâfet oldı tab’ımda güvâh

“İrci’î” emrine itdi bîtevakkuf imtisâl
Eyledi gülzâr-ı kudse ‘âşıkâne ‘azm-i râh
Didi târîhin Hisârî rıhletin gûş eyleyüp
Rûh-ı pâki cennet-i a’lâyı kılsun 

cilvegâh
Sene 1158”

Kaynakça: Güven, Kayseri’de Mecmualar, s. 
36; Osmanlı Müellifleri, C I , s. 300; Râmiz, 
Âdâb-ı Zürefâ, s. 40-41. 

ATABEY KILIÇ

HİTİT KRALI ANİTTA bk. ANİTTA

HİTİT YOLLARI bk. YOLLAR

HİTİTLER
Zengin Anadolu tarihinde MÖ II. bin yı-
lında büyük bir siyasal güç olarak rol oy-
nayan Hititler, Yakındoğu’nun kaderinde 
söz sahibi üç büyük güçten biri olarak, 
“Mısır” ve “Yeni Babil”in yanında yer al-
mıştır.Başkentleri Hattuşa, Çorum ilinde 
Boğazköy’dedir. Burada yapılan kazılar-
da keşfedilen arşivlerde korunmuş çivi-
yazılı belgelerden, dillerinin Hint-Avrupa 
dil grubuna ait olduğu anlaşılmıştır. Buna 
dayanarak, bu büyük siyasi gücün ve uy-
garlığın yaratıcısı olan Hititlerin, Anado-
lu’ya dışarıdan gelip yerleşmiş oldukları 
varsayılmıştır. Burada açığa çıkarılan 
resmî arşivlerde korunan çiviyazılı belge-
lerden, o çağ Anadolu’sunda, Hint-
Avrupalı olan veya olmayan farklı dille-
rin kullanıldığını öğrenmekteyiz. Hititler 
kendi dillerini “Neşili veya Neşumnili” 

olarak adlandırmaktadırlar. Neşaca anla-
mındaki bu Hint-Avrupa dilinin yanı 
sıra,“Palaumnili” (Palaca) ve “Luvili” 
(Luvice) gibi diller de bu dil grubundan-
dır. Hurri dili (Hurlili), ne Hint-Avrupa 
ne de Sami dil gruplarına girmektedir. 
“Hattili” (Hattice) de, günümüzde bilinen 
dil gruplarının dışında kalmaktadır. Hitit 
arşivlerinde “Babilili”, Hititlerin Sami dil 
grubuna giren Akadça’nın bir lehçesi 
olan Babilce’ye verdikleri isimdir. Ülke-
lerarası yazışmalarda yaygın olarak kul-
lanmışlardır. “Neşaumnili”, yazılı olarak 
günümüze ulaşan en eski Hint-Avrupa 
dilini temsil eder. Hitit yazılı belgeleri 
MÖ 1180’den itibaren tümüyle susmuş ve 
bu büyük imparatorluk tarih sahnesin-
den çekilmiştir.
Hitit politik gücü gelişimini, “Eski Kral-
lık”, “Orta Hitit Krallığı” ve “Hitit İmpa-
ratorluk” Dönemi olmak üzere üç evrede 

Hititler’in başkentleri Hattuşa/Boğazköy’deki Yazılıkaya 
(www.hittitemonuments.com)
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tamamlamıştır. Bu siyasal bütünlüğün 
hemen öncesindeki Anadolu’nun siyasal 
durumunu, “Asur Ticaret Kolonileri*”ne 
ait yazılı belgelerden öğrenmekteyiz. MÖ 
II. binin ilk çeyreğinde, Asurlu tüccarla-
rın, Anadolu-Mezopotamya Kuzey Suri-
ye arasında, ülkelerarası ticaret yapmak 
üzere oluşturdukları örgütlenmede, et-
kinlikler kilden çiviyazılı belgelerle kayıt 
altına alınmaktadır. Asur’dan idare edi-
len bu ticaret örgütlenmesinin, Anadolu’-
daki merkez üssü Kaniş Karum*’uydu.
Günümüzde, Kayseri merkezin 20 km 
doğusunda, Karahöyük veya Kültepe* 

olarak anılan bu eski yerleşim yerindeki 
baş Karum, diğer yerleşim yerlerindeki 
Karumlar veya daha küçük ölçekli 
Wabartum’lar aracılığıyla, ticaretin belir-
gin ve sıkı kurallara uygun olarak işleme-
si sağlanırdı. Eski Asur lehçesi ve çiviya-
zısı ile yazılan bu belgelerin içeriğinde, o 
çağ Anadolu’sunun farklı coğrafya bölge-
lerinin, birbirinden bağımsız krallıkların 
yönetiminde idare edildiği anlaşılmakta-
dır. Bunlar arasındaki güç çatışmalarını 
bize açıklayan bir örnek, Hitit Devleti’nin 
ön tarihi açısından çok öğreticidir. Bu 
krallıklardan Kuşşara Kralı Anitta* ve 
Pithana’nın diğer krallarla olan çatışma-
ları, savaşları ve yenilgilerini anlatan ve 
“Eski Hitit Krallık” döneminde yazıldığı 
bilinen çivi yazılı belgeler, Boğazköy/
Hattuşa arşivlerinde gün ışığına çıkarıl-
mıştır. Kuşşara ve Neşa kralı olarak tanı-
nan Anitta, Hatti Krallığı’nın başkenti 
Hattuşa’yı zaptederek, tahrip ettiğini an-
latmakta ve gelecekte bu kenti yeniden 
canlandıracak olanları lanetlemektedir. 
Buna karşın Neşa’yı ele geçirdiğinde, şe-
hir halkına karşı anne ve baba gibi iyi 
davranmıştır. Burada surları yenilemiş, 
tanrılarına tapınaklar inşa ettirmiş, vahşi 
hayvanlar getirterek imar etkinliklerine 
önem vermiştir. Bu metinlerde, kendisini 
Kuşşara ve Neşa kralı olarak tanımla-
maktadır. Boğazköy/Hattuşa’da Kaniş 
kraliçesiyle ilgili bir efsaneyi anlatan baş-
ka bir metinde de kraliçeden, bazen Ka-
niş bazen de Neşa kraliçesi olarak söz e-
dilmektedir. Dil bilginleri, Kaniş kelime-
sindeki “K” harfinin zamanla okunmadı-
ğı, düştüğü görüşündedirler. Bilginlerce, 
Kaniş ile Neşa’nın aynı kenti ifade ettiği 
kabul edilmektedir. 
Kaniş/Kültepe*’de 1948’den beri kesinti-
siz olarak sürdürülen Türk kazılarında, 
resmî nitelikli büyük bir yapıda gün ışığı-
na çıkarılan bir tunç silah üzerindeki çivi 
yazılı kitabede “Kral Anitta’nın Sarayı” i-
baresi bulunmuştur. Ayrıca özel arşivler-
de ele geçen bazı çivi yazılı noterlik bel-
gelerinin de Kral Anitta tarafından tasdik 
edildiğini gösteren buluntular, Kültepe 
kazılarında ele geçmiştir. Bu bulgular 

Hitit sanatına ait Kültepe’de bulunmuş, dini törenlerde 
kullanılmış Kayseri Müzesinde yer alan boğa biçimli kap

Hititler’in başkentleri Hattuşa/Boğazköy’deki kalıntılarından  
(www.hittitemonuments.com)
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onun bir efsane kahramanı olmayıp, ger-
çekten yaşayan Kaniş/Neşa’nın bir kralı 
olduğuna işaret etmektedir.
Çok uzun olmadığına inanılan bir zaman 
diliminden sonra, başka bir Kuşşara kra-
lı, Hattuşa’yı, Anitta’nın lanetine karşın, 
kendine başkent olarak seçmiş ve Hattu-
şili, “Hattuşalı adam” ismini benimse-
miştir. Kral Hattuşili, Hatti Krallığı’nın 
mirasçısı olan güçlü bir kral olarak tarih 
sahnesindeki yerini almıştır. Yaptığı se-
ferlerle krallık sınırlarını, Kızılırmak kav-
sinin dışına taşıyarak, batıda Arzava, gü-
neyde Kuzey Suriye’ye kadar genişlet-
miştir. “Eski Hitit Krallığı” olarak anılan 
dönemi başlatan bu güçlü kralın ardılı I. 
Murşili, Babil’e kadar ilerlemiş, eski dün-
yanın merkezi niteliğindeki Babil’i zap-
tetmiştir. Mezopotamya tarihinde çok 
önemli bir rol oynamış olan Eski Babil 
Krallığı’na son veren I. Murşili, 
Hattuşa’dan bu derece uzakta savaşarak 
zafere ulaşıp başkente dönmüştür. Ancak 
hanedan içinde çıkan taht ve çıkar kavga-
ları sonucunda öldürülmüştür. Siyasal 
bakımdan uzun ve zaman zaman çalkan-
tılı bir süreçten sonra MÖ 1345 yılında I. 
Şuppiluliuma’nın kral olmasıyla devletin 
yeniden güçlendiği görülmüştür. Güçlü 
bir imparatorluk olarak yaşamını sürdü-
ren Hitit Devleti, Önasya’da bir siyasal 
güç olmuştur. Doğu Akdeniz coğrafya-
sında Mısır’la giriştiği nüfus rekabeti so-
nucunda, ardıllarından Hitit kralı Muvat-
tali ile Mısır firavunu II. Ramses liderli-
ğinde Kadeş’te savaşılmıştır. Savaşın so-
nunda iki taraf da zafer kazandığını iddia 
etse de Kadeş Kalesi Hititler’de kalmıştır. 
Muvattali’nin kardeşi Hitit kralı III. Hat-
tuşili ile Mısır Firavunu II. Ramses ara-
sında, tarihte en eski antlaşma olarak bi-
linen “Kadeş Antlaşması” imzalanmıştır. 
Bu dostluk, Mısır firavununun, Hitit kra-
lının kızıyla evlendirilmesi ile daha da 
güçlendirilmiştir.  
Yukarıda da belirtildiği gibi, güçlü Hitit 
Devleti, III. Hattuşili’den sonra tahta ge-
çen IV. Tuthalia, Arnuwanda ve nihayet 
II. Şuppiluliuma zamanında MÖ 1180 yı-
lında sona ermiştir.

Kaynakça: K. Bittel, Die Hethiter, München 
1976; M. Darga, Hitit Sanatı, İstanbul 1992; A. 
Dinçol, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi I, 
İstanbul 1982; K. Emre,  “The Hittite Dam of 
Karakuyu”, Essays on Anatolian Archaeology, 
BMCCJ VII,  s. 1-42. Wiesbaden 1993; K. Emre, 
“Felsreliefs, Stelen, Orthostaten”, Das Volk Der  
1000 Gotter, s. 62-73/Türkçesi s. 486-492 
2002; H. Klengel, “Die Geschichte des hethi-
tischen Reiches”, Das Volk Der, 1000 Gotter s. 
62-73/Türkçesi s. 412-413, 2002; K. Kohlmeyer, 
“Felsbilder der hethitischen Grossreichzeit”, 
Acta Praehistorica et Archaeoligica15, 1983; 
N. Özgüç, “Fraktin Eserleri, Finds at Frakdin”, 
Belleten 75, s. 295-307, resim 1-36, 1955; T. 
Özgüç, “Ankara Üniversitesi adına yapılan 
Fraktin Kazısı ve Tetkik Gezileri/Excavations at 
Fraktin Near Develi and Researches in Anti-
Taurus Region” Belleten 45, s. 266, 1948; T. 
Özgüç, Die Stellung der Hethiter im Kulturellen 
Erbe der Türkei” Das volk der 1000 Götter, S 
14-15. Türkçesi s. 386-387, Bonn, Stuttgart 
2002; Von Der Osten, Discoveries in Anotolia 
1930-31 OIC 14, Chicago  1933.

KUTLU EMRE

HOCA HASAN
II. Kılıç Arslan*’ın oğlu Kayseri Valisi 
Nureddin Sultanşah*’ın veziri. Kayseri’de 
1193 yılında Hoca Hasan Medresesi*’ni 
yaptırdı.
Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan 
ülkeyi 11 oğlu arasında 1179 senesinden 
biraz önce taksim ederek, onları önemli 
vilayetlere vali (melik) olarak tayin etti. 
Bunlar arasında Nureddin Sultanşah*’a 
da Kayseri düştü. Taksim tarihini; kay-
naklar ve araştırmacıların farklı vermele-
rine karşılık, büyük kardeşlerden Tokat 
Meliki Süleymanşah’ın 1179 tarihli (bu 
tarihi daha önce 1198 olarak neşretmiş-
tik) Niksar Kalesi kitabesi ile, küçük kar-
deş Uluborlu Meliki Keyhüsrev’in Konya 
Ilgın’da bulunan Teke Köyü Mescidi’-
ndeki 1180 tarihli veliaht kitabesine göre 
vermiş bulunuyoruz.
Daha önce (bazı araştırmacılara göre 
1176-1188 tarihleri arasında) Kılıç 
Arslan’ın veziri olan İhtiyareddin Hoca 
Hasan, bu taksimden sonra ihtiras sahibi 
Sivas meliki olan büyük şehzade 
Melikşah’a karşı Sultan’ı uyardı. Nihayet 
Sultan ve saltanat ihtirasındaki Melik-
şah’ın orduları ile karşı karşıya gelmeleri 
üzerine araya giren Kılıç Arslan’ın dama-
dı Mengücek oğlu Behramşah, baba ile 
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oğlu, Vezir Hoca Hasan’ın azli şartıyla 
anlaştırıp savaşı önledi. Hoca Hasan da 
bunun üzerine Kılıç Arslan’ın yanından 
ayrılarak Kayseri Meliki Nureddin 
Sultanşah’ın veziri oldu. Sultan, çocukla-
rının kendisine karşı besledikleri saltanat 
arzusu karşısında arada kalmıştı. Bu du-
rumu bu iddiada en fazla bulunan büyük 
oğlu Melikşah yanında iken hissediyor-
du. Melikşah kendisine ait Konya ve Ak-
saray arasındaki Kayseri’yi kardeşinden 
almak üzere bu şehri muhasara ederken 
Sultan olanlara dayanamayarak, ihtiras-
larına mağlup olan bu oğlunun yanından 
ayrılıp Kayseri Meliki Sultanşah’ın yanı-
na geldi. Ondan da memnun kalmayan 
Sultan, nihayet kendisini sevgiyle karşıla-
yan ve veliaht olan küçük oğlu Gıyased-
din Keyhüsrev’in yanına yerleşti. Gıya-
seddin Keyhüsrev’le birlikte Konya mer-
kezi ele geçiren Sultan, büyük oğlu Me-
likşah’ın üzerine yürüyüp Konya’yı geri 
aldılar. Daha sonra da ona ait Aksaray 
üzerine yürüdülerse de, yaşlı sultan bura-
da hastalandı ve Konya’ya dönmek zo-
runda kaldılar. Sultan burada vefat etti. 
Sultan ölünce yerine, Konya’da, küçük 
oğlu I. Gıyaseddin Keyhüsrev* sultan ol-
du. Melikşah’ın Kayseri’yi ele geçirme 
arzusu bir türlü son bulmadı. 1196 sene-
sinde yine Kayseri’yi kuşattı. Muhasara 
ile şehir kalesini düşüremeyeceğini anla-
yan Melikşah bir hile düşünerek, kardeşi-
ni görüşmek üzere surlar dışına davet et-
ti. Veziri Hoca Hasan’ın bütün ikazlarına 
rağmen bu daveti kabul edip sur dışına 
çıkan Sultanşah’ı ağabeyi derhal yakala-
tıp boynunu vurdu ve başını askerlerinin 
önüne attı. Daha sonra güçleri kırılan 
şehir halkını da ikna ederek kapıları açtı-
rıp şehre giren Melikşah’ın ilk işi, Vezir 
Hoca Hasan’ı da öldürerek cesedini mey-
dana attırmak oldu. Meydanda bir za-
man bekleyen cesedi köpeklerin çekiştir-
mesi üzerine, hayır sahibi Hoca Hasan’ı 
seven şehir halkı ayaklanarak gerekli de-
fin işlerini yaptırıp, cesedi Hoca Hasan’ın 
inşa ettirdiği medresesindeki türbesine 
defnettiler.
1196 yılında Kayseri’ye bu şekilde sahip 
olan Melikşah, burada aynı tarihte adına 

şehrin ilk İslami gümüş parasını bastırdı. 
Ancak kendisi de bir yıl sonra vefat etti.
Hoca Hasan Medresesi*, şehrin Daniş-
mendli Melikgazi Medresesi*’nden (Cami-
i Kebir* önünde, o da kalıntıları 1960’lı 
yıllarda yıkılıp yok edilmiştir.) sonra ikinci 
önemli eğitim kurumu olan bina, Kayseri 
Büyükşehir Belediyesince kurtarılma 
programına alınmıştır. Hoca Hasan med-
reseyi külliye şeklinde yaptırmış; cami ise 
1940’lı yıllarda cadde genişletilirken yıkı-
larak şimdiki yerine çekilip yeniden yaptı-
rılmıştır. Harap hâldeki hamamı (Birlik 
Hamamı) da, maalesef 1990’lı yıllarda 
çevresindeki eski evler yıkılırken ortadan 
kaldırılmıştır. Halil Edhem tarafından 
Külliyeye (vakfa) bir imaret ve bir de han 
ilave edilerek bunların da medrese gibi 
harap olduğunu, geçen asrın başında be-
lirtiyorsa da, bu iki binaya ait herhangi bir 
kalıntı ve bilgi, zamanımıza gelmemiştir. 
Bu müphem bilgiye dayanarak yakında 
yapılan bir yayında, han medrese içinde 
gösterilmiş, imaretin de banisi bilinmeyen 
ve bulunduğu mahalleye ismini vermiş 
olan, maalesef 1981 yılında zamanın trafik 
müdürü tarafından yıkılıp ortadan kaldırı-
lan, medreseye 500 m mesafedeki Sel-
çuklu Eski Bedesten olduğu ileri sürülebil-
miştir.
Kayseri’nin en eski İslami kitabesi oldu-
ğu ileri sürülen (halbuki ondan daha ev-
vel Hasbek Kümbeti ve tarafımızdan ya-
yınlanan Han Kümbeti ve Sarıoğlan Mes-
cidi kitabeleri bulunmaktadır) medrese-
nin büyük mermer kitabesi müzenin de-
posuna kaldırılmıştır.  
Hoca Hasan’ın medresesi ve diğer hayra-
tına ait vakfiyesi kaybolmuştur. Ancak 
XVI. yüzyıl Osmanlı Vakıf Tahrirleri’nde 
medreseye ait kayıtlar bulunmaktadır. 
1500 tarihli tahrirde, medresenin 
Mevlâna Muhiddin’in (müderris) tasar-
rufunda (mütevelliliğinde) olduğu belirti-
lip, akarları olarak Tabaklar (dericiler) 
yakınında bir sebze bahçesi, Hasan Bey 
Bahçesi denilen bahçenin beşte biri, 
Erkilet’teki Hasan Yeri denilen bağlık ve 
mezraalık (ekinlik) arazi ve Candarlık’ta 
bir kıta arazinin kaydı ve gelir miktarları 
yazılmıştır. Harap hâlde olan 1584 tarihli 
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tahrir defterinde ise Endürlük köyünde 
(şimdi Talas ilçesinin bir mahallesi) iki 
bahçe kaydı okunabilmiştir.
Hoca Hasan’ın Konya şehir merkezinde 
de bir mescidi bulunmaktadır.

Kaynakça: İbnü’l-Esir, el-Kâmil Fi’t-Tarih 
Tercümesi İslam Tarihi, İstanbul 1987, C XII; 
H. Edhem, Kayseriyye; Halil Edhem (Eldem), 
H. Edhem, Kayseri, (Göde); A. Nazif, Mir’ât, 
(Palamutoğlu); Turan, SZT; Yasemin Demircan 
(Özırmak), Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre 
Kayseri Vakıfları, Kayseri 1992; İbrahim Artuk, 
“Abbasi, Selçuk, Artuk ve Burcu Memluklarına 
ait Nadir Sikkelerden Birkaçı”, V. Türk Tarih 
Kongresi Bildirileri, II. Seksiyon; Osman Ferit 
Sağlam, “Şimdiye Kadar Bilinmeyen İki Madalya 
ve Birkaç Sikke”, V. Türk Tarih Kongresi 
Bildirileri; Mehmet Çayırdağ, “Niksar-Tokat-
Gümenek ve Kayseri Palas’ta Üç Kitabe”, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Dergisi, S 35, İstanbul 1994; Erol Yurdakul, 
“Vezir-i Azam Hoca Hasan’ın XII. yüzyılda 
Konya ve Kayseri’de Yaptırdığı Bazı Eserler”, 
Vakıflar Dergisi, S XXX, 2007.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

HOCA HASAN CAMİİ
Kayseri merkezde Hacısaki Mahallesi*, 
Kamaşak Sokağı’nda bulunan cami iba-
dete açıktır.
Caminin kuzeyinde, geniş bir alana otu-
ran Hoca Hasan Medresesi* bulunmakta-
dır. 
Hoca Hasan Camii bu medreseyle irti-
batlı bir eser olmalıdır. Muhtemelen ori-
jinali de Hoca Hasan Medresesi’yle yakın 
tarihlerde inşa edilmiş olmalıdır. 1949 
yılında yıkılarak yeniden yapılan cami, 
yakın geçmişte tekrar onarım görmüştür.
Camiin dışında (son cemaat mahallînin 
girişinde) büyük bir mermer kitabe var-
dır. Tamamı okunamayan bu levhada, 
caminin ilk inşasının H 589 (M 1193), i-
kinci inşasının ise R 1369 (M 1949?) ol-
duğunu belirten ifadeler yer alır. Bunun 
tam sırtında (camiin iç kısmında), 145x51 

cm ebadındaki taş bir levhada sülüs hatla 
yazılmış tam okunması mümkün olma-
yan ancak tamir kitabesi olduğu tahmin 
edilen 12 mısralık bir şiir yer almaktadır. 
Bunun da karşısında (ana mekâna girişin 
üzerinde) yine taş üstüne kabartma ola-
rak yazılmış 120x65cm ebatlı bir kitabe 
daha vardır ki; burada talik hatla bir Bes-

mele, altında sülüsle  “Kelime-i Tevhid” 
yazılıdır. Sağ köşede “Tarih-i İnşâsı: 
589”, sol köşede ise “İkinci İnşâsı: 1369” 
yazılıdır.
Yakın geçmişte onarım gören, taş duvar-
lı, tek kubbeli caminin iç mekânı 
12,90x10,30 m ebatlarında bir dikdört-
gendir. Kuzeybatı köşesinde yine kesme 
taştan yapılmış bir minare yer alırken, 
kuzeyi ve doğusunu kemerli, sütunlu bir 
son cemaat mahallî kapatır.
Camiye kuzeydeki sokaktan girilmekte-
dir. İç mekânı sekiz adet pencere aydın-
latmaktadır. Bunlardan mihrabın sağ ve 
solundaki birer pencere ile batıdaki iki 
pencere aynı boydadırlar. Kuzeyde giriş 

Hoca Hasan Camii (C. Arslan)  
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kapısının iki yanındaki birer pencere alt 
sırada yer alır. Doğudaki iki pencere ise 
daha küçüktür. Dikdörtgen planlı beton 
tavan üzerine oturan betonarme kubbe-
nin dışı mozaik kaplı iken, son onarım-
larda kurşunla kaplanmıştır. Kubbe kas-
nağında sekiz adet küçük pencere vardır. 
Mihrabın dışı silmeli pervazla çevrilidir. 
Mihrap ve minber sade beyaz mermer-
den; sol köşedeki vaaz kürsüsü ise kırmı-
zı, siyah ve beyaz mermerden yapılmıştır. 
Kubbe, caminin duvarlarına doğrudan 
oturtulmuştur. Camide süs unsuru bu-
lunmamaktadır.
Caminin kuzeyine doğru iki kalın beton 
kolona basan mahfile, dışarıdan çıkan bir 
merdivenle geçilir. Hemen sağda mina-
renin kaidesi yer alırken, kuzey cephede 
beş kemerli, altı sütunlu son cemaat 
mahallî bulunmaktadır. Bu mekânın sa-
ğından yukarı mahfile çıkılmaktadır. Son 
cemaat mahallî beş kemerle doğuda bir 
kemerle devam ederek caminin iki yanını 
kuşatır. 

Kaynakça: H. Edhem, Kayseri, (Göde), s. 

30-31; Erkiletlioğlu, KT, s. 90; Özkeçeci, Cami 

ve Mescidler, s. 90.

CELİL ARSLAN

HOCA HASAN MEDRESESİ
Kocasinan ilçesi, Hacısaki Mahallesi*’-
ndedir. (Düvenönü, Hoca Hasan Mahal-
lesi olarak da geçmektedir.) Ayrıca “Dü-
venönü* semtinde Hoca Hasan Mahalle-
si’ndeki külliyede, medrese, han ile eski 
bedesten denilen imaret topluca inşa 
edilmiştir. Cami ise 200 m kadar ileride 
İstasyon Caddesi’nin kenarındadır” şek-
linde, yapının, külliyenin bir parçası ol-
duğuna dair bir bilgiye yer verilmektedir. 
Kitabeye göre bu medreseyi, H589 (M 

1193) tarihli ve Kayseri Valisi (Melik) 
Nureddin Sultanşah*’ın veziri Hoca Ha-
san yaptırdı. Medresenin yanında günü-
müze gelemeyen bir türbesinin olduğu, 
medresenin yanı sıra vakfın bir cami (ca-
mi 1953 yılında yenilendi), imaret ve ha-
na sahip olduğu belirtilmektedir. Bugün 
han ve imaretin yerleri belli değildir.  
Hoca Hasan Medresesi H 1326 (M 
1908/1909)  yılında harap bir vaziyettey-
ken, bazı kısımları tamir edilerek tekrar 
işler hâle getirilmiş ve yeni öğrenciler 
yerleştirilmiştir.
Yapının güneye bakan kapısı üzerinde 
yer alan kitabesinin müzeye nakledildiği 
belirtilmektedir. İki metre uzunluğundaki 
mermer Arapça kitabede şunlar yazılıdır:

Bismillahirrahmanirrahim Tebareke’llezi 
inşae ceale 

Leke hayren min zâlike bi-emri’l-melik 
Nuri’d-dünya ve’d-din Sultan Şah 

Halleda’llahü mülkehu

Bina hazihi’l-medreseti el-abdi’l-muhtac
ilâ rahmeti’llahî el-Hasan bin Ebi Bekir
vefakahullahi lehu ma kesebi zenbihî alâ
min tasarrufı fihâ ve evkafihâ bigayrı hak
Lânetu’llâhi ve melâiketi ve’n-nâsi 

ecmain.
Ve men azlemü mimmen mene’a 

mesâcida’llâhi
en yüzkera fîhâsemühü ve sea fi harabiha
ülâike seneti tis’a ve semanîn ve 

hamsemie (Sene 589) 

Anlamı:

Bismillahirrahmanirrahim, (Allah’ın) şânı 
ne yücedir ki o dilerse sana bunlardan 
hayırlısını yapar (Kur’an/Furkan 10), Me-
lik Nureddin Sultanşah’ın  “Allah mülkü-

Hoca Hasan Camii kitabe (C. Arslan)   

Hoca Hasan Camii planı 
(çizim: İ. Özkeçeci)
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nü devamlı eylesin”  emriyle bu medreseyi 
Allah’ın rahmetine muhtaç kul Ebu Bekir 
oğlu Hasan bina etti. Allah onu başarılı 
kılsın ve işlediği günahları bağışlasın. (Bu 
medrese) vakıflarını haksız kullananlara 
Allah’ın, meleklerin ve insanlarının tama-
mının laneti olsun. Allah’ın mescitlerinde 
onun adının anılmasını engelleyip o mes-
citleri yıkmaya çalışandan daha zalim kim 
olabilir (Kur’an/Bakara 114). Sene beş yüz 
seksen dokuz (M 1193).
Kitabede Nureddin Sultanşah’ın babası-
nın (II. Kılıç Arslan*) ismi yazılmadığı gi-
bi, devrin sultanı olan kardeşi I. Gıyased-
din Keyhüsrev*’in de ismi yazılmamıştır. 
Bunun sebebi, şehzadenin her ikisine de 
saltanat iddiası ile kırgınlığından olmalı-
dır. Yine bu sebeple Sultan Şah “melik” 
unvanını kullandığı hâlde birinci ismi, 
şehzade ve yüksek devlet idarecileri için 
kullanılan “ed-devlete ve’d-din” şeklinde 
değil de bizzat sultanlar için kullanılan 
“ed-dünya ve’d-din” terkibi ile yazılmış-
tır. Yine ayetlerle ve diğer ibarelerle vak-
fiye gibi yazılan kitabeden Hoca Hasan’ın 
babasının isminin de bazı kaynaklarda 
olduğu gibi değil de Ebu Bekir olarak 
yazıldığı görülmektedir.
Büyük bir kısmı yok olmuş olan yapının 
orijinal durumu, yapılacak olan bir son-
daj çalışması neticesinde mümkün ola-
bilecektir. Mevcut kalıntılar dikkate a-
lındığında, yapının muhtemelen kuzey-
güney yönünde uzanan dikdörtgen şek-
linde bir medrese olduğu düşünülmek-
tedir. 
Harap vaziyette olan medrese; avluya 
paralel uzanan beşik tonozla örtülü dik-
dörtgen bir mekân olup, kapısı sol yana 
kaçmış vaziyettedir. Günümüzde harap 
vaziyette de olsa, ayakta kalabilen medre-
se hücrelerinin bazılarının kuzey-güney, 
bazılarının ise doğu-batı yönünde sivri 
beşik tonozlarla örtülü olduğu görülmek-
tedir. Mevcut kalıntılarda süs unsuru gö-
rülmeyen yapının duvarlarında, kesme 
taşların yanı sıra moloz ve kaba taşlar 
görülmektedir.
Medrese, Kayseri Büyükşehir Belediye-
since kurtarılma programına alınmıştır.

Kaynakça: H. Edhem, Kayseri, (Göde); A. 
Nazif, Mir’at, (Palamutoğlu); Kara Mehmet 
Ağazade Kemaleddin, Erciyes Kayserisi ve 
Tarihine Bir Bakış, Kayseri 1934; Metin Sözen, 
Anadolu Medreseleri II, İstanbul 1970; 
Çakmakoğlu, Kuru, Kayseri Mimarisi; Y. 
Akyurt, Selçukiler ve Tavaif-i Mülük Devri, 
yayınlanmamış defterler, C VII, Kayseri 1946; 
Erol Yurdakul, “Vezir-i Azam Hoca Hasan’ın 
XII. Yüzyılda Konya ve Kayseri’de Yaptırdığı 
Bazı Eserler’, Vakıflar Dergisi, S XXX, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2007, s. 
212-213.

CELİL ARSLAN

Hoca Hasan Medresesi detay (E. Yurdakul)

Hoca Hasan Medresesi  (C. Arslan)   
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HOCA İZZEDDİN MESCİDİ bk. EMİR 
SULTAN

HOCA VATAN
Kayseri’de zaviye ve vakıf sahibi önemli 
mutasavvıflardan.
Birçok vakıfta ve aile şecerelerinde ismi 
geçen Hoca Vatan’ın maalesef tarihî şah-
siyeti hakkında bir bilgi bulunamamıştır. 
Kayseri-Bursa ve Adana Müzesi müdür-
lerinden Naci Kum*’un 1940 yılında 
Kayseri Müzesi Müdürlüğü esnasında 
hazırladığı ve hâlen Türk Tarih Kurumu 
Kütüphanesinin yazma eserler bölümün-
de yazma olarak bulunan Kayseri Kita-
beleri isimli eserinde, (Kayseri’de eski ai-
lelerden) Şeyh İbrahim Tennurî* ahfadın-
dan Abdurrahman Nisarî, elinde bulu-
nan eski evraklar arasında “Şeyh Taced-
din* Silsilenâmesi”nde (şecere) Hoca 
Vatan, Şeyh Taceddin’in babası (atası) 
olarak geçmektedir. Şeyh Taceddin, bu-
gün yeniden inşa edilmiş caminin yanın-
daki türbede medfundur. Buradaki me-
zar taşında Velid’in oğlu Mahmud’un 
oğlu Taceddin olduğu ve H 721 senesi 
Ramazan’ında (M Ekim 1321) vefat ettiği 
yazılıdır. Görüldüğü üzere burada 
Taceddin’in babası veya dedesi, Hoca 
Vatan olarak gösterilmemiştir. Eski şece-
relerin birçoğu böyle müphem listeler 
hâlinde tanzim edilmiştir.
Hoca Vatan’a ait tekke ve bir çeşme Hu-
nat Mahallesi’nde, şimdiki Yanıkoğlu 
Camii civarındaydı. Ahmet Nazif Efen-
di*’nin belirttiğine göre Hoca Vatan Tür-
besi ve Tekkesi, Yanıkoğlu Camii*’nin 
güneybatısı karşısında (şimdiki Geriatri 
Merkezi alanında) imiş. Burada bulunan 
mezar taşları H VII. (M XIV)   asra ait i-
miş. Yine ona göre vakıf idaresinde “Ho-
ca Vatan Zaviyesi” adıyla kayıtlı, 1300 
kuruş geliri olan, eğitime tahsisli bir vakıf 
bulunuyormuş. Kayseri’de Güpgüpoğlu 
Hacı Ebu Bekir Vakfı’nın vakfiyesinde, 
bu vakfın gayrimenkulleri sayılırken, Ci-
rid Meydanı (Gültepe Parkı*) yolundaYa-
nıkoğlu Camii ve Hoca Vatan Çeşmesi 
karşısında vakfa ait Mezarlı Bahçe’den 
bahsedilir.
Osmanlı arşivinde bulunan 1500 tarihli 

“Karaman Eyaleti Vakıf Tahrir Defteri”-
nin Kayseri Sancağı kısmında “Vakf-ı 
Zaviye-i Hoca Vatan” başlıklı kayıtta, 
zaviyenin akarı olan Karahöyük köyü, 
Develi’de bulunan İlçe ve Löke Mezra-
larının (ekinlik) malikâne (vergi) gelirle-
ri, zaviye yakınında bahçe, Gizric’de 
(Gediric şimdi Gediris) bağ kaydedil-
miştir. Vakfın tasarrufu (tevliyet), padi-
şah beratıyla Mevlâna Cafer’de bulun-
makta olup, ayrı ayrı akçe olarak dökü-
mü yapılan gelirlerin, zaviye ve diğer 
vakıf binalarının tamirinden sonra, zavi-
ye şeyhine ve gelip gidene harcanacağı-
nın, o zaman mevcut olan vakfiyede ka-
yıtlı olduğu belirtilmiştir. Vakfın 1584 
tarihli, yıpranmış olan defterdeki kay-
dında yine Karahöyük Köyü zikredil-
miştir.
Zaviyenin binalarından ve vakfa ait em-
laktan bugün herhangi bir şey kalmamış-
tır.

Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât, (Palamutoğlu); 
Naci Kum, Kayseri Kitabeleri, TTK, Yazmalar, 
No. 564; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de 
Kitabelerinden 15 ve 16. Yüzyıllarda Yapıldığı 
Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar 
Dergisi, S XIII; Yasemin Demircan (Özırmak), 
Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri 
Vakıfları, Kayseri 1992.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

HOCALAR CAMİİ  
Develi* ilçesine bağlı Zile kasabasında 
Kaymakam Hasan Bey Sokağı üzerinde-
dir. Cami, doğu-batı yönünde dikdörtgen 
plana sahiptir. Kuzeyinde 7,30x8,20 m 
ölçülerinde bir avlu bulunmaktadır. Avlu, 
arazinin güneyden kuzeye doğru eğimli 
olmasından dolayı iki katlı olarak inşa 
edilmiştir. Avluya, kuzey cephedeki iki 
kademeli merdivenle ulaşılmaktadır. Ca-
minin batısında depo ve imam evi yer al-

Hocalar Camii kitabe (H. G. Tanrıverdi)
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maktadır. Cami harimine girişi sağlayan 
kapı, kuzey cepheden doğuya kaydırılmış 
olup, düz lentolu bir düzenlemeye sahip-
tir. Harime giriş kapısı üzerinde kadınlar 
mahfiline geçişi sağlayan bölümde yapı-
nın onarım kitabesi bulunmaktadır. Üç 
satırlık kitabeden, caminin H1231 (M 1816) 
yılında Abdülkadir Efendioğlu Hacı Meh-
met Ağa ve Hacı Abdullah Ağa tarafından 
yenilenmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Cami harimi, doğu-batı yönünde dik-
dörtgen bir planla tasarlanmıştır. Üst ör-
tü, üçü güney duvara bitişik üçü de kuzey 
cephede olmak üzere toplam altı ahşap 
sütuna atılmış kirişlerle düz ahşap tavanlı 
olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla harim 
mekânı mihraba dik üç sahınlıdır. Sahn 
genişlikleri birbirinden farklı olup, mih-
rap eksenindeki sahn ise diğerlerinden 
daha geniştir. Harimin kuzeybatısında 
duvar içinde 75x35 cm ölçülerinde bir 
niş yer almaktadır. Caminin mihrabı gü-
ney duvardan doğuya, giriş ekseni üzeri-
ne kaydırılmış olup, yarım daire niş biçi-
mindedir. Mihrap nişinin üzerinde biri 
sıva üzerine boyayla diğeri mermer mal-
zeme üzerine düzenlenmiş iki kitabe yer 
almaktadır. Üstteki boyalı kitabede Ya 
mufetih el-ebvab iftah lena hayre-l-
bab, alttaki mermer kitabede ise Hu el 
hallak el-baki/Külle ma dahale aleyha 
/ Zekeriya el mihrab / Sene 1231 ibare-
leri yazılıdır. Yapının ahşap minberi gü-
neybatı köşededir. Harim mekânı doğu 
ve batı duvara açılmış birer pencere ile 
aydınlatılmıştır. Mihrap üzerinde bulu-
nan dikdörtgen panodaki kitabenin alt 
köşelerine kırmızı renkte çiçek demetleri 
işlenmiştir. 
Kitabenin okunuşu:

Kad ceddede haze’l-mescidi’ş-şerif / 
el-abdü’z-zaîf ilâ rahmeti Rabbihi’l-

Latîf
el-Hâc Mehmed Ağa ve el-Hâc Abdullah 
Ağa / b. Abdilkadir Efendi
Ve limen e’âne mine’l-müslimîn / 
gafera’llâhü lehüm ecmaîn.

Mâşâallah-Sene 1231
Anlamı:

Bu şerefli mescid, Latîf olan Allah’ın rah-
metine [muhtaç] zayıf kul

Hacı Mehmed Ağa ve Abdülkadir Efen-
di’nin oğlu Hacı Abdullah Ağa tarafından 
yenilendi.
Müslümanlardan [bu işlere] yardımı do-
kunan kimselerin hepsini Allah bağışla-
sın.
Maşallah- 1815/1816

Günümüzde badanalı olan bu yüzeyin 
altında, orijinalinde kıvrık dallı bitkisel 
bir süslemeye sahip olduğu anlaşılmakta-
dır. Güney duvarın doğusundaki elips 
biçimli panoda Muhammed, doğu duva-
rının güneyindeki panoda da Ömer isim-
leri “celi sülüs” hatla işlenmiştir. Bugün 
badana ile kapatılmış duvar yüzeyinde 
diğer halifelerin isimlerinin yazılmış ola-
bileceği tahmin edilmektedir.  

HÜLYA GÜLEY TANRIVERDİ

HOCALAR CAMİİ ÇEŞMESİ  
Develi* ilçesine bağlı Zile kasabasındaki 
Hocalar Mahallesi’nde, Hocalar Camii’-
nin kuzey duvarının batı köşesine bitişik 
olarak yapılmıştır. Çeşme, dikdörtgen bir 
kütleye sahiptir. Çeşmenin duvarlarında 
kaba yonu taş, kemerinde düzgün kesme 
taş, aynalık kısmında ise mermer malze-
me kullanılmıştır. Çeşme nişi, yanlardaki 
duvarlara oturan yuvarlak kemerle örtül-
müştür. Yol kotunun yükselmesinden 
dolayı çeşmenin sekileri ve podyumu 
hakkında bilgiye ulaşılamamaktadır. 
Çeşmenin mermerden yapılan ayna ta-
şında tek lüle vardır. Çeşme kemerinin 
kilit taşında “Maşallah” ibaresi ve H 1224 
tarihi okunmaktadır. Çeşme duvarında 
iki tane kitabe bulunmaktadır. Bu kitabe-
lerden üstteki çok eriyip tahrip olduğun-

Hocalar Camii (H. G. Tanrıverdi)

Hocalar Camii planı 
(çizim: H. G. Tanrıverdi)
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dan okunamamaktadır. Kitabede şu iba-
reler kayıtlıdır:
Sahibül hayrat ve’l-hasenat
El Hac Lütfullah bin Ali
bin Şeyh İbrahim sene 1224
Bu kitabe çeşmenin inşa kitabesidir. Çeş-
me, H 1224 (M 1809) yılında inşa edil-
miştir. Üstteki kitabe ise muhtemelen o-
narım kitabesi olmalıdır. 

HÜLYA GÜLEY TANRIVERDİ

HODUL, HASAN
Şair, eğitimci, belediye başkanı (Develi, 
1925 – Develi, 1994). Sindelhöyük 
İlkokulu’nda okudu. 1946’da Kayseri Pa-
zarören Köy Enstitüsünden mezun oldu. 
Aynı yıl Sindelhöyük köyünde öğretmen-
liğe başladı. Yeşilhisar ve Develi ilçele-
rinde öğretmenlik yaptı. Ankara’ya tayini 
çıktı ve Akıncılar İlkokulu (1957-1969) ile 
İhsan Sungu İlkokulu’nda (1969-1977) 
görev yaptı ve bu okuldan emekli oldu. 
Daha sonra Sidelhöyük Kasabası Beledi-
ye Başkanı seçildi (1984-1989 dönemle-
ri). Öğrencilik yıllarından itibaren şiir 
yazdı. 
Eserleri: Ruhum Sesleniyor (1950); Yaz 
Seninle Sıcaktı (1978); Yaz Arzuhâlci 
(1992).

Kaynakça: Kalkan, KŞ, s. 144; Gürlek, DŞY, s. 
206-207.

YAYIN KURULU

HOROZ, ALİ İHSAN
Bağlama sanatçısı, koro şefi (Kayseri/
Özvatan, 1958-).  Kendi çabalarıyla bağ-
lama çalmayı öğrenerek hem çaldı hem 
de söyledi. 1977 yılından itibaren Kayseri 
Fuarı’ndaki gazinolarda programlar yap-
maya başladı. 1980’li yıllarda âşıklığa 
merak saldı ve çeşitli âşık şenliklerinde 
atışma, şiir ve türkü dallarında faaliyet-
lerde bulundu. Bu yıllarda Kayseri Halk 
Eğitim Merkezindeki Türk Halk Müziği 
çalışmalarına katıldı. 1985 yılında Kayse-
ri Belediye Konservatuarına girerek ilk 
ciddi müzik eğitimini almaya başladı. 
Belediye Konservatuarının halk müziği 
etkinliklerinin hemen hepsinde saz, solist 
ve korist olarak görev aldı. Murat 
Kavuncu’dan bağlama ve tavır dersleri, 
Ahmet Keçeciler’den Türk Müziği naza-
riyatı aldı. Konservatuarı bitirdi ve Kay-
seri Belediyesinde personel oldu. Kon-
servatuardan mezun olduğu yıl Türk 
Halk Müziği korosunun şefi oldu. Kon-
servatuarda solfej, nazariyat, repertuar ve 
bağlama derslerine girdi. TRT’de yayınla-
nan “Ezgi Akşamı”, “Pazar Doksan” ve 
“Yörelerimiz Türkülerimiz” programla-
rında saz sanatçısı, solist ve ekip sorum-
lusu oldu.
Yeni kurulan bazı ulusal televizyonlarda 
programlar yaptı. Kırşehir Belediye Kon-
servatuarının kuruluşunda görev aldı ve 
Koro Şefliği yaptı. Derleme çalışmaları 
da yapmaktadır. Hâlen Gençlik Merkezi 
ve Belediye Konservatuarındaki görevine 
devam etmektedir.

Kaynakça: Mehmet Kınık, Kayseri’de Halk 
Müziği ve Kayseri Türküleri, Ankara 2011, s. 
87.

MEHMET KINIK

HORSANOS KALESİ bk. HARSENOS

HOVHANNES EFENDİ 
MS III. yüzyılda Kayseri’den Yukarı Nah-
civan bölgesine gelen ve Ermenilerin ida-
recisi olan Dırtad ile birlikte halkının Hı-
ristiyanlığı kabul etmesini sağlayan Surp 
Kirikor, Ermenilerin Hıristiyanlığı be-
nimsemelerinde en önemli dinî liderdir. 
Bu tarihten sonra IV. ve V. yüzyılda Pers-
lerin baskıları nedeniyle Orta Anadolu’ya 

Hocalar Camii Çeşmesi (H. G. Tanrıverdi)
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gelen Ermeniler, Kayseri’de Ermeni baş 
patrikliği makamını kurmuşlardır. Kay-
seri’deki Ermeni tarihi ile ilgili en ciddi 
araştırmacılardan biri olan Alboyacıyan’-
ın vermiş olduğu bilgilere göre, bu tarih-
lerde Kayseri’de bulunan 35 köy ve kasa-
ba, Kayseri’nin baş patrikliğine bağlıdır. 
Bu dönemlerden başlayarak 1071 yılında 
Alparslan’ın Malazgirt Savaşı’nı kazan-
ması ve Anadolu’da fetih harekâtına baş-
lanmasına kadar geçen süre içerisinde, 
Bizans Devleti’nin hâkimiyeti altında ya-
şayan Ermeniler, Bizans imparatorları-
nın tutumlarına bağlı olarak birliklerini 
devam ettirebilmişler ya da birbirlerin-
den kopmuşlardır. Yalnız şurası muhak-
kaktır ki, bu dönemde Ermenilerin dinî 
yaşantıları düzenlilik ve süreklilik arz 
eden bir durumdan uzaktır. Ne zaman ki 
Anadolu’nun fethi Türkler tarafından 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır, sadece 
Ermeniler değil, Anadolu’da yaşayan 
tüm etnik ve dinî guruplar rahat bir nefes 
almışlardır. 
Kayseri’nin Danişmendliler* tarafından 
fethedilmesi ile başlayan tarihî süreçte 
Ermeniler, yeniden toparlanıp bir araya 
gelmeye başlamışlar ve bu bağlamda 1179 
yılında tarihte bilinen ilk Kayseri Başpis-
koposluğu kurulmuş; başına da Hovhan-
nes Efendi seçilmiştir. Hovhannes Efen-
di’nin yaşamı ve yaptıkları hakkında bu 
bilginin dışında başka bir bilgi mevcut 
olmamakla birlikte, bu dönemde şehrin 
Anadolu Selçukluları’nın hâkimiyeti al-
tında olduğu ve Anadolu Selçuklu devlet 
adamlarının (başta Ermeniler olmak üze-
re) Hıristiyan halka engin bir hoşgörü ile 
yaklaştığı; burada bir başpiskoposluk ku-
rulmasına herhangi bir şekilde karşı çık-
madıkları ve son olarak böylelikle Erme-
nilerin topluluk halinde yaşamalarına i-
zin verildiği, tarihî kayıtlarda mevcuttur.

Kaynakça: Ali Kahraman, İlk Ermeni Kilisesi, 
E.Ü. İlahiyat Fakültesi (Yayınlanmamış Lisans 
tezi),  Kayseri 1985, s. 20;  Canan Seyfeli, 
İstanbul Ermeni Patrikliği, Aziz Andaç 
Yayınları, Ankara 2005, s. 30; Kelami Şahin, 
Selçuklulardan Zamanımıza Kadar Ermeni 
Meselesi, E.Ü. İlahiyat Fakültesi  (Yayınlanmamış 
Lisans tezi), Kayseri 1985, s. 5; Türkiye 
Ermenileri Patrikliği, Kayseri ve S. Krikor 
Lusavoriç Kilisesi, İstanbul 1986, s. 36.

CENGİZ KARTIN

HÖCEK, SIRRI (ŞABAN SIRRI)
Milletvekili, avukat (Kayseri, 1888 – İs-
tanbul, 1943). İlk ve ortaöğrenimini Kay-
seri ve Konya’da yaptı. 1912’de Konya 
Hukuk Mektebinden mezun oldu. Kon-
ya’da avukatlık yaptı (1912-1919). Konya 
Valiliği avukatlığına getirildi (1924). IV. 
Dönem Konya Milletvekili seçildi (1931). 
Dönem sonunda Üsküdar Vergiler İtiraz 
Komisyonu Başkanlığına atandı (1935). 
Bu görevden ayrılarak ölümüne kadar a-
vukatlık yaptı. Evli ve üç çocuk babasıydı. 

Kaynakça: Çöker, TPT (1931-1935), C II, s. 
389-390. 

       YAYIN KURULU

HRİSTİYAN TÜRKLER (KARAMANLI 
ORTODOKS TÜRKLER)  

Türkler tarihî süreç içinde farklı dinî i-
nançlara sahip oldular. Göktengri inancı 
dışında Budizm, Maniheizm ve yine Mu-
sevilik ve Hristiyanlık, Türklerin benim-
sediği dinler arasında yer aldı. Bu konuda 
özellikle Nasturi kilisesinin Asya toprak-
larında yürüttüğü misyonerlik faaliyetleri 
sonucu Hristiyanlığın bu mezhebi Türk-
ler arasında kabul gördü. Karadeniz’in 
kuzeyi ve Balkanlar esas alındığında ise 
bu coğrafyada Katolik kilisesi faaliyet 
göstermişse de, asıl misyonerlik Bizans 
Ortodoks kilisesi tarafından yürütüldü. 
Bu misyonerlik sonucu tarihî süreç için-
de anılan coğrafyada varlık gösteren 
Hun, Bulgar, Hazar, Peçenek, Kuman ve 
Uz gibi Türk boylarından Ortodoksluk i-
nancını benimseyenler oldu.
Misyonerlik faaliyeti yanında Balkanlar-
da süreklilik arz eden Türk tehlikesine 
karşı Bizans, bir Türk boyunu diğerine 
karşı kullanmayı denedi. Bu siyasete göre 
sınır bölgelerine iskân edilen Türk boyla-
rına mensup kişiler, Bizans ordusunda 
paralı askerlik yaptılar. Orduda göreve 
başlamanın ön koşulu ise Hristiyanlığı 
kabul oldu. Zorunlu bir kural olan bu 
uygulama ile Hristiyanlığı benimseyerek 
Bizans ordusunda görev yapan binlerce 
Türk olduğu bugün bilinmektedir. Orto-
doksluğu benimseyen Anadolu Türkleri 
ise Bizans ordusu içinde ayrı bir isimle 
anılmışlardır. “Türkopol” ismi verilen A-

Sırrı (Şaban Sırrı) Höcek 
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nadolulu Ortodoks Türkler, uzun bir sü-
re boyunca Bizans ordusunun önemli 
kolunu oluşturdular. Bu şekilde, sınır 
bölgelerine asker yerleştirerek düşman-
larına karşı bir tedbir alma siyaseti izle-
yen Bizans Devleti, bu siyasetini sadece 
Balkanlarda uygulamadı; aynı şekilde 
Anadolu’da Araplara ve Türklere karşı da 
uyguladı.  
Ortodoksluğu benimseyerek Bizans 
askerî sınıfında görev yapan Türkler, Bal-
kanların dışında Anadolu’da Kapadokya 
olarak anılan bölge başta olmak üzere 
Güney Marmara, Batı Anadolu gibi farklı 
bölgelere iskân edildiler. Bu iskânlarla 
birlikte Anadolu’da Müslüman Türk nü-
fusun yanında Ortodoks bir Türk nüfus 
da var oldu. Bu bağlamda, inanç olarak 
Ortodoks olmakla birlikte, kültürel ve 
sosyal hayatlarında Rumlardan farklı o-
lup tek kelime Rumca konuşamayan ve 
“Karamanlı” ismi ile anılan Ortodokslar 
Bizans hizmetinde görev yaparken sınır 
boylarına yerleştirilen Kuman, Kıpçak, 
Uz ve Peçenek Türkleri ile din değiştire-
rek Bizans hizmetine giren Anadolu 
Türkmenlerinin karışımıdır. İstanbul 
Rum Patrikhanesine bağlı olmaları dola-
yısıyla Ortodoks milleti içinde farklı bir 
isimle anılan Karamanlıların isimlerinin 
öz Türkçe olması, Karamanlıların kim-
likleri konusunda dikkat çekici bir veridir 
denilebilir. Konu ile ilgili Kayseri Erciyes 
Üniversitesi Tarih Bölümünde yer alan 

KAYTAM*’da (Kayseri Araştırmaları 
Merkezi) bulunan Kayseri Şer’iye Sicille-
ri’nde önemli veriler bulunmaktadır. 
1609-1611 yıllarına ait bir sicilde yer alan 
gayrimüslim isimlerine bakıldığında; Ta-
tar, Aslan, Timur, Yağmur, Uğurlu, Kutlu 
Beg, Karlı, Eğmir, Öğündür yanında ö-
zellikle Germir* karyesinde Bulgar veledi 
Mihal ve İne, Karaman, Sultan, Bayram, 
Dostum veledi Karaca, Uğurlu veledi 
Yardımcı, Erkilet* karyesinden Nurlu ve-
ledi Sefer, Umur veledi Aydın, Kumru 
veledi Keşiş, Endürlük* karyesinden Se-
fer veledi İhtiyar, Güldalibinti Gülabi, 
Kayabalı veledi Sefer, Tatar veledi Sefer, 
İse veledi Gülemir, İskender veledi Tatar, 
Ahuluağaç karyesinden Tursun veledi 
Turak, Bereketli karyesinden Kuvvetli 
veledi Timur, Hacı Balı mahallesinden 
Karakoç veledi Hoca Bahşi/Yahşi, Kara 
Devlet veledi Hoca Bay, Şerban Mahalle-
si’nden Sultan binti Nevruz ve eşi Aydoğ-
muş veledi Ayvad, Develi* karyesinden 
Aydın veledi Halil, Balı veledi Beygeldi i-
simlerinin gayrimüslim nüfus arasında 
kullanıldığı görülür. Bunun yanında yine 
Kayseri’ye ait örneklere ileriki yıllara ait 
Şer’iye Sicilleri’nde de rastlamak müm-
kündür. Bu bağlamda, 1611-1626 yılları 
arasında Kayseri gayrimüslim nüfusunun 
Gökçe, Körpe, Timur, Karlıca, Uğurlu, 
Karaman, Karaca, Aydoğdu, Gündüz, 
Kutlu Beg Türkman, Kaplan, Acar, Ay-
vad, Karagazi, Karakoç, Eymir Balı, Ka-
ya, Sinan, Altun, Urum Ali, Budak gibi i-
simler taşıdığı görülür. Şer’iye Sicilleri 
dışında Tapu Tahrir Defterleri’nin de bu 
konuda zengin örneklerle dolu olduğu 
söylenebilir. Kayseri esas alınarak yapı-
lan bir incelemede, Çukur (Özvatan*) 
karyesine bağlı Kor Mahallesi’nde yaşa-
makta olan Ortodoks nüfusun isimleri-
nin Müslüman Türklerinki ile karşılaştı-
rıldığında daha fazla öz Türkçe olduğu 
dikkat çekmektedir: Karlı veledi Aydoğ-
du, Hızır veledi O (Karlı’nın oğlu), Yağ-
mur veledi Aydoğdu, Satılmış veledi İne-
verdi ve Yardım biraderi O (Satılmış’ın 
kardeşi), Aydoğdu veledi O (Yardım’ın 
oğlu Aydoğdu), Kademşah veledi Aydoğ-
du, Ağabali veledi O, Emir veledi Tutuk 

İncesu’da bir evin kapısında Karamanlıca yazı (MAΣAΛAΧ = maşallah)   
(tr.wikipedia.org) 
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ve Yörük biraderi O, Ayurdu veledi Yah-
şi ve Budak veledi O ve Sefer veledi O 
gibi isimler örnek verilebilir. 
Karamanlı Ortodoksların kültürleri ince-
lendiğinde onlarda da doğum, nikâh, ö-
lüm âdetleri kadar çocuk oyunları, kılık 
kıyafet, yemekler ve özellikle halk tabipli-
ği denilebilecek olan Ocak ve Ocaklı 
kavramlarının var olması dikkat çekici 
bir durumdur. Doğum âdetleri arasında 
bebeğin tuzlanması, kundağa ince kum 
serpilerek “hayırlı kırklanma” ismiyle be-
beğin kırklanması, nazara karşı yatağına 
sarımsak ve mavi boncuk konulması ve 
kötü ruhlara karşı tütsü yapılması yer a-
lırken nikâh töreni öncesi gelin hamamı 
ile başlayan ve bir haftalık süreçte dama-
dın evinin damına kırmızı bayrak asılma-
sı, cirit ve güreş gibi oyunların oynanma-
sı, gelin ve damadı düğün gecesi bir yaşlı-
nın beklemesi, gelinin yüzünü “kıvrak” 
ya da “al” denilen kırmızı pullu bir örtü 
ile kapatması, gelinin yeni evine girme-
den önce sağlam bir evlilik için eşikteki 
demire basması, kucağına soyun devamı-
nı sağlaması için bir erkek çocuk veril-
mesi Karamanlı âdetleri arasında yer al-
maktadır. Bir Karamanlı kadını, saçlarını 
“belik” şeklinde örüp, uçlarına saçlık ta-
kıp uzun gömlek, yanları açık arşın enta-
ri, kırmalı fistan, üç etek, sıkma, salta de-
nilen yelek oyalı yazma, çember, yapık, 
şalvar, kuşak ve kuşağın üstünde uçları 
püsküllü siyah ve kırmızı yünle yapılan 
kemer ve nalın giyerken, erkeklerin ise 
yine gömlek yelek, dış gömlek olarak gi-
yilen dizlere kadar yanları açık entari, 
kuşak, çarık ve fes kullandıkları görül-
mektedir. 
Karamanlı mutfağında pişen yemekler 
arasında neler olduğuna bakıldığında; 
pastırma, sucuk, mantı, yufka, bulgur pi-
lavı, yoğurt ve ayranın temel yiyecekler 
olduğu görülür. Bu konuda, Kayseri Çu-
kur köyü kökenli bir Karamanlı Orto-
doksun sözleri oldukça dikkat çekicidir: 
“Burada da yaparıh yuha, bulgur pilavı… 
yoğurdulan bulgur pilavı… ayranınan… 
pilavı yuhaya sohum ederlerdi, üstüne bir 
kaşık ayran”. Karamanlı Ortodoksların 
bugün dahi söyledikleri türkülere bakıl-

dığında da ortaklıklar görülür. Çanakka-
le İçinde Vurdular Beni,  Konyalı, Gesi 
Bağları* ve bunlardan daha ilginci de, 
bugün yine Gagauz Türkleri arasında 
600 yıllık bir geçmişe sahip olan ve yay-
gın olarak söylenen Yalabık Çoban tür-
küsünün yer aldığı görülür. Türkülerin 
dışında söylenen manilere de bir örnek 
verilecek olursa: Argun musunuz, yol-
dan geldiniz yorgun musunuz, bade iç-
tiniz dolgun musunuz, yohsa çok otur-
muyonuz benden dargın mısınız.
Kültürel varlıklarını bugüne kadar aktar-
mayı başaran Karamanlı Ortodoksları-
nın bunu gerçekleştirirken kullandıkları 
en temel öge ise doğal olarak dilleri oldu. 
Bu bağlamda, Karamanlı Ortodokslarını 
Rumlardan ayıran en temel özelliklerin-
den birisi, Türkçe konuşuyor olmalarıdır. 
Yunanistan’da bugün üçüncü kuşak Ka-
ramanlılar her ne kadar Türkçe konuşa-
masalar da, ne konuşulduğunu anlayabil-
mekte ve hatta konuşabilmek için kursla-
ra gitmekte, ikinci ve birinci kuşaktan 
hayatta kalanlar ise kendi aralarında hâlâ 
Türkçe konuşmaktadırlar. 
Anadolu işgale maruz kalırken Kara-
manlı Ortodoks Türkler, Akdağmadenli 
Papa Eftim liderliğinde Ankara hüküme-
tinin yanında yer aldı. Kayseri’de Zinci-
dere Manastırı’nda 16 Temmuz 1922 gü-
nü toplanan bir kongreyle, İstanbul Fe-
ner Rum Patrikhanesinden ayrı bağımsız 
bir Türk Ortodoks kilisesinin temellerini 

Kayserili Rumların mübadele ile Kayseri’den ayrılışları-1924 
(Ağırnaslı Vasilyus Tan Arşivi)  
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attılar. Ayrıca, 22 Temmuz 1922’den 8 
Nisan 1923’e kadar Karamanlı Orto-
doksların Müslüman Türklerden bir farkı 
olmadığını ve kendilerinin Türk olup sa-
dece dinlerinin Müslüman Türklerden 
farklı olduğunu, tarihî bilgilere de yer ve-
rerek dile getirmişler ve yine kaleme alı-
nan yazılarla Ankara hükümetine destek 
vermişlerdir. Hatta Anadolu’da Orto-
doksluk Sadası* adlı bir de gazete çıkar-
mışlardır.Bu gazete Kayseri’de yayınlan-
mıştır. Başta Kayseri Türk Ortodoks ce-
maati olmak üzere, Zonguldak, Keskin 
Madeni, Konya, Silifke, Develü, Bünyan*, 
Fethiye, Sinason, Samsun, Niğde, Kasta-
monu, Trabzon, Karahisar-ı Şarkî, Alai-
ye, Tosya, Ürgüp, İncesu*, Akşehir, Nev-
şehir, Talas, Endürlük, Tavlasun*, Arab-
sun, Sille, Gümüşhacıköy ve İnebolu 
temsilcileri bir fesat yuvası olarak adlan-
dırdıkları Fener Rum Patrikhanesi ile 
hiçbir bağlarının kalmadığını belirterek 
kendilerine Rum değil, “Ortodoks Türk” 
diyerek Kayseri Zincidere’de tarihî bir 
kongre gerçekleştirdiler. Bu şekilde, tüm 
Millî Mücadele boyunca Ankara hükü-
meti yanında yer alan, Papa Eftim liderli-
ğinde Fener Rum Patrikhanesinden ba-
ğımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi’ni 
kuran Karamanlı Ortodoks Türkler, Millî 
Mücadele’nin sonunda İtilaf Devletleri 
ile Lozan’da gerçekleştirilen barış görüş-
meleri sonunda beklemedikleri bir uygu-
lamaya maruz kaldılar. Lozan Barış gö-
rüşmelerinin daha ilk günlerinde 30 O-
cak 1923 tarihinde Yunanistan ve Türkiye 
arasında bir mübadele sözleşmesi imza-
lanmış ve sonuçta İstanbul hariç Anado-
lu’da yaşayan bütün Ortodoks nüfus gibi 
Karamanlı Ortodoks Türkler de dinî 
kimliğe dayalı bir anlayışla gerçekleştiri-
len mübadeleye tabi tutularak Yunanis-
tan’a gönderilmişlerdir. Bugün hâlâ 
Yunanistan’ın farklı yerlerinde varlıkları-
nı sürdürmektedirler. Şehir ve köylerde 
dağınık hâlde bulunmaktadırlar; fakat 
bulundukları yerde, genellikle de kendi 
mahallelerinde Türkçelerini, sahip oluk-
ları âdet, gelenek ve göreneklerini genç 
kuşaklara aktararak yaşamaya devam et-
mektedirler. Bugünün Karamanlı Orto-

doksları için Türk olmak ise, Müslüman 
olmakla eşdeğerdir denilebilir. Fizikî gö-
rünüşleri, özellikle yüzleri, konuşmaları 
ve kıyafetleri Türklere benzeyen Kara-
man Türkleri, mübadele sonrası Yuna-
nistan’da “Türk tohumu” biçiminde nite-
lenmişler ve Yunanistan’ın bağımsızlık 
gününde okullarda düzenlenen törenler-
de temsilî düşman Türk’ün kıyafeti Kara-
manlı ailelerden alınmıştır. Karamanlı 
Hristiyan Türkler bu tür muamelelere 
neden maruz kaldıkları ve Yunanistan’a 
gönderildiklerini uzun süre sorup dur-
muşlardır. Bu soru, Yunanistan’da yaşa-
yan bütün Karamanlı Ortodoksların or-
tak sorunu olmuştur. O dönem şartların-
da homojen nüfus yaratma isteği ile hare-
ket eden iki ülkenin, zaten tüm savaş bo-
yunca var olan karşılıklı bir göç gerçeğine 
hukuki bir son nokta koymak istemeleri 
ile açıklanabilir.
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YONCA ANZERLİOĞLU

HULÛSİ EFENDİ bk. SATOĞLU, HULUSİ

HUNAT (HUVAND/HUAND) KÜLLİYESİ
Mahperi  Hunat Hatun 
Anadolu Selçukluları’nın büyük sultanı I. 
Alâeddin Keykubad*’ın (1220-1237) hanı-
mı ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev*’in (1237-
1245) annesi.  Alanya Tekfuru Kyr (Kir) 
Vart’ın kızı olan Hunat Hatun’un ilk Hris-
tiyan ismi bilinmemektedir. Alâeddin 
Keykubad’ın zevcesi olduktan sonra 
“Mahperi” ismini almıştır. Ancak Farsça 
"efendi" “büyük hatun” anlamındaki Hu-
and (Hond) unvanı, halk arasında “Hu-

Hunat Hatun Külliyesi kaleden görünüş – 2009 (R. Aydın) 
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nat” a çevrilerek asıl isminin yerine geç-
miştir.
I. Alâeddin Keykubad, 1220 yılında tahta 
çıktığında ilk seferini 1221 yılı kış mevsi-
minde Alanya üzerine yaptı. Asıl adı 
“Kolonoros” olan Alanya, Bizans tekfur-
larından Kyr Vart’ın elinde idi. Ordusu 
ile Konya Merkez’den harekete geçip 
Alanya Kalesi’ni muhasara altına alan 
Sultan’ın, tabii güzelliği ile bir yeryüzü 
cenneti olan bu şehrin sarp ve fethi he-
men hemen imkânsız olan kalesini ele 
geçirmede zorlanacağı belliydi. Kaleyi 
denizden ve karadan muhasara altına 
alan Sultan’ın ordusunu, mancınıkların 
desteğiyle müteaddit defalar askerî tepe-
ye hücuma kaldırmasından bir netice 
alınamıyor, emirler başarısızlıklarının 
utancıyla Sultan'ın yanına dönüyorlardı. 
Devrin kaynağı İbni Bibi’nin naklettiğine 
göre iki ay bu şekilde muhasarayı sürdü-
ren Sultan, bir gece her zaman yaptığı 
gibi nafile (teheccüt) namazını kıldıktan 

sonra büyük bir huşu ve yakarışla Yüce 
Allah’tan kalenin fethinin kendisine na-
sip olup olamayacağının bildirilmesini 
diledi. O gece rüyasında güzel yüzlü bir 
şahıs kendisine, “cihanı yaratan senin 
destekçindir. Böyle bir kaleyi almak da 
senin işindir. Askeri boş yere tepeye sal-
dırtma. Deniz tarafından kaleyi zorlarsan 
Tanrı’nın desteği ile fethe ulaşırsın” şek-
linde bir hitapta bulundu. Ertesi gün 
muhasaraya denizden daha kuvvetlice 
devam edildi. Ümidi kesilen Kyr Vart, 
kumandanlarına, Sultan’ın ordusuna da-
yanamayacaklarını belirterek bazı şart-
larla teslim olmayı düşündüğünü belirtti 
ve elçisini daha önce tanıdığı Alâeddin 
Keykubad’ın emirlerinden birini aracı 
yaparak sulh şartlarını görüşmek üzere 
gönderdi. Kaynağın verdiği bilgilerden 
anlaşıldığına göre Kyr Vart’ın teslim şart-
ları şöyleydi:
1- Canının bağışlanması ve rahatça geçi-
minin sağlanması için Sultan’ın vilayetle-

Hunat Külliyesi restitüsyon (çizim: M. Akok) 
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rinden birinin (gelirlerinin) kendisine 
bağışlanması.
2- Kızının (Mahperi Hatun, herhâlde di-
nini de devam ettirmesine müsaade edi-
lerek) zevceliğe kabul edilmesi.
Kaynakta bu kız her ne kadar Kyr Vart’ın, 
“daha önce satın aldığı edepli ve namuslu 
kadınlarının seçkinlerinden biri” olarak 
belirtiliyorsa da, bu ifadeden biraz önce 
Alâeddin Keykubad’ın Kyr Vart’la akra-
ba olmayı düşündüğünü yazması ve Hu-
nat Hatun’un kocası’nın saltanatı süre-
since eski dinini muhafaza etmesi sebe-
biyle onun rastgele alınmış bir köle olma-
dığını, Keykubad’ın onu zevceliğe kabul 
edip inancına müdahale etmeyeceği asil 
bir kimse, yani Kyr Vart’ın kızı olduğu 
kanaatimizi, diğer tarihçiler gibi kuvvet-
lendirmektedir.
Alâeddin Keykubad Kyr Vart’a, anlaşma 
gereği Konya Akşehir’in emirlik menşuru 
ile birkaç köyün mülkiyetini verdi ve bu 
çok önemli kaleye bu şekilde sahip oldu. 
Kendi isteği üzerine kalenin eski adı da 
değiştirilerek buraya “Alaiye” ismi veril-
di, ancak daha sonra -yanlış olarak- hal-
kın dilindeki şekli olan “Alanya”ya çevril-
di. Keykubad bu fetihten sonra Kyr 
Vart’ın kardeşinin elinde bulunan yakın-
daki Alara Kalesi’ni de teslim aldı.
Alâeddin Keykubad’ın Hunat Hatun’dan, 
büyük oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev doğ-
du. Sultan’ın daha sonra evlendiği Eyyubî 
melikesi Adile Hatun’dan ise, İzzeddin 
Kılıç Arslan ve Rükneddin isimli iki oğlu 
oldu. 
Keykubad ölümüne yakın bir zamanda, 
Kayseri’deki Keykubadiye Sarayı*’nda 
(Hunat Hatun hayatının büyük bir bölü-
münü burada geçirmiştir.) emirlerini top-
layarak, kendisinden sonra yerine layık 
görmediği büyük oğlu Keyhüsrev’i değil 
de ortanca oğlu Kılıç Arslan’ı veliaht tayin 
ettiğini bildirmiş ve onlardan bu hususta 
söz almıştı. Ancak bu kararından kısa bir 
süre sonra Ramazan Bayramı’ndan sonra-
ki ilk gün (1 Haziran 1237), Alâeddin Key-
kubad talim alanında (Meşhed Ovası*) as-
kerleriyle beraber bulunduğu bir ziyafet 
esnasında yediklerinden zehirlenerek ani-
den vefat etti. Büyük Sultan öldüğünde 

henüz 46 yaşındaydı. Tarihçiler daha son-
raki hadiselere bakarak, Sultan’ın zehir-
lenmesi hadisesinde, büyük oğlu Keyhüs-
rev ve kendisine yakın emirleri ve tabii ki 
Valide Sultan Hunat Hatun’un ilgisinin 
olduğunu düşünmüşlerdir. Keykubad’ın 
cesedi Keykubadiye Sarayı’nda tahnit edi-
lerek, Konya’da Alâeddin Camii avlusun-
daki ecdat türbeleri olan Kümbethane’ye 
taşınarak defnedildi.
Sultan’ın hayatının bu şekilde şüpheli bir 
ölümle son bulması üzerine ortalık karış-
tı. Sultan’a bağlı emirler, ortanca oğlu 

Hunat Camii’nin minaresiz durumu - XIX. yüzyılın sonu  

Hunat Camii-1909 (G. Bell)
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Kılıç Arslan’ı Keykubadiye Sarayı’nda 
tahta çıkarırken, emirlerden Sadeddin 
Köpek (bu isim onu kötülemek üzere 
verilmemiştir, onun has ismidir. Türkler-
de köpek ve bir cins köpek olan barak i-
simleri şahıs ismi olarak kullanılmıştır) 
ve bir kısım taraftarları emir Keyhüsrev’i 
buradan alarak (herhâlde annesi ile bir-
likte) şehir merkezinde, bugünkü mey-
danda, saat kulesi ile iç kale arasında, 
ayrı bir sur içindeki eski saray 
Devlethane*’de tahta çıkardılar.  Herke-
sin gelip ona biat etmesini sağladılar. 
Neticede Keyhüsrev, II. Gıyaseddin Key-
hüsrev* olarak 15 yaşında ayrıca sultan i-
lan edildi. Bir müddet sonra da iki erkek 
kardeşi ve anaları ortadan kaldırıldı. Hu-
nat Hatun’un kuması olan Adile Hatun’-
un türbesi Kayseri’de, Sivas Caddesi üze-
rinde “Çifte Kümbet*” ismiyle anılmakta-
dır. 
Hunat Hatun, oğlunun tahta çıkışıyla bir-
likte dinini değiştirerek Müslüman oldu 
ve Hunat ismini alarak “Hunay Hatun” 
ismiyle anıldı. Hemen o yıl Hunat 
Camii*’ni inşa ettirerek bir yıl sonra 
(1238) bu muazzam yapıyı tamamlattı. 
Evliya Çelebi’ye göre (sene 1649) Hunat 

Hatun’un külliyeye dâhil bir de imareti 
(aşevi) bulunmaktaydı. Yine halk arasın-
da Hunat Hatun’un Müslüman olmasına, 
kendisine İncesu’yun Tekke Dağı’nda bir 
zaviye yaptırıp etrafındaki geniş araziyi 
vakıf olarak bağışladığı Şeyh Turasan 
Veli*’nin sebep olduğunu anlatan bir 
menkıbe de bulunmaktadır. Hunat Ha-
tun belki gerçekte ilk önce dinini siyase-
ten değiştirmiş olsa bile, daha sonra sa-
mimi bir Müslüman olarak hayır eserleri 
vücuda getirmiştir.  
Hunat Hatun uzun bir ömür sürdü. 1243 
yılında oğlunun beceriksizliği ve korkak-
lığı sebebi ile Moğollar, Kösedağ’da bü-
yük Selçuklu ordusunu mağlup etti. Sivas 
ve sonra Kayseri’yi de ele geçirerek şeh-
rin tarihinin en büyük katliamını ve yağ-
mayı gerçekleştirdiler. Bu tarihte Kayse-
ri’de bulunan Hunat Hatun, gelini Gürcü 
Hatun* ve torunu Selçuk Hatun’la birlikte 
kaçarak Adana’daki küçük Ermeni krallı-
ğına sığındılar. Ancak Ermeniler onları 
büyük bir ihanetle Moğollara teslim etti-
ler. Tarihler, Hunat Hatun’un, torunları 
zamanında bile (1254) Moğollara resmî 
elçi olarak gittiğini kaydetmiştir. Ancak 
onun vefat tarihini bilmemekteyiz. Kay-
seri’deki külliyesinde, cami ile medrese 
arasında bulunan muhteşem türbesinde-
ki (Hunat Hatun Türbesi*) mezar taşında, 
cami kitabelerinde olduğu gibi büyük 
unvanlarla anılmaktadır.  
Kadı Burhaneddin*, Hunat Hatun’un ö-
lümünden 130 sene kadar sonra yazmış 
olduğu Bezm ü Rezm isimli tarihinde, 
Aziz bin Erdeşir Esterâbâdî Hunat Hatun 
hakkında şu kanaatları belirtmektedir: 
“Sultan Gıyaseddin Hunat Hatun’un oğ-
ludur. Hunat Hatun Rum asıllı olup soylu 
ve güzel bir kadındı. Onun değerinin üs-
tünlüğü, yaptığı iyilikler ve hayırlar, Ana-
dolu’nun çeşitli yerlerinde yaptırdığı 
medreseler, aşevleri ve daha pek çok e-
serde açıkça görülür ve bugün bu eserler 
varlığını sürdürmektedir. Kayseri belde-
sinin sakinleri onun büyüklüğü ve cö-
mertliği hususunda görüş birliğindedir-
ler.”
Vakıfları; Hunat Hatun’un Kayseri’deki 
külliyesi, Tokat ve Yozgat arasına yaptır-Hunat Camii kesit (çizim: A. Gabriel)

Hunat Camii ve Medresesi, önünde çeşmeleri ile -1950’li yıllar 
(Karakaya, Anımsamalar)
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mış olduğu dört büyük kervansaray 
(Bunlardan sadece Pazar ilçesindeki a-
yakta olup “Hatun Hanı” olarak isimlen-
dirilmiştir.), İncesu-Ürgüp arasında Tek-
ke Dağı üzerindeki Şeyh Turesan 
Zaviyesi’ne ait kurmuş olduğu vakıfların 
vakfiyeleri maalesef zamanımıza kadar 
gelememiştir. Ancak Şeyh Turesan Veli 
Zaviyesi Vakfı’nın Türkçeye yanlışlarla 
çevrilmiş vakfiye tercümesi, Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü Arşivi’nde, Kayseri’deki 
külliyeye ait XVI. yüzyıl Osmanlı tahrirle-
rindeki kayıtları da Başbakanlık ve Tapu 
Kadastro arşivlerinde bulunmaktadır.
Hunat Hatun’un Kayseri’deki külliyesine 
ait vakıf kayıtları, 1500 ve 1587 tarihli 
Osmanlı vakıf ve emlak tahrirlerinde bu-
lunmaktadır. “1500 Tarihli Vakıf Tah-
riri”nde “Vakf-ı Cami-i ve Medrese-i 
Hond (Huand-Hunat) Hatun” başlığı al-
tında Hunat Hatun’un Sultan Alâeddin’in 
zevcesi olduğu ve vakfın Mevlâna Abdur-
rahman’ın (herhalde Hunat Medresesi’-
nin müderrisi) tasarrufunda (mütevellili-
ğinde) bulunduğu bilgisi verildikten son-
ra, vakfedilen emlakin sayılmasına geçil-
miştir. Bunlar; Salur köyünün malikâne 
(vergi) gelirinin yarısı, Zincidere köyü-
nün malikâne geliri, Yabani (Beyani ola-
rak okunmuş) köyünün yarı malikâne 
geliri, Tokat’ın Kazova nahiyesine ait Sa-
raycık Mezraası’nın (kayıt eksikliği var 
böyle olması lazım) malikâne geliri, Kay-
seri’deki Hunat Hatun Hamamı’nın* geli-
ri, Hasan Bey Bahçesi’nin beşte üç geliri, 
Kayseri’de bir arazi, Medrese yanında iki 
arazi, Sivas yolunda bir arazi, özel şahıs 
isimleriyle anılan iki arazi, Kürtler Ma-
hallesi’nde 20 gözlü bir han, Hunat Ha-
mamı yanında bir fırın olup bu akarlar 
gelir miktarlarıyla birlikte kaydedilmiştir. 
Kaydın sonunda, medrese ve cami görev-
lileri (talebeler dâhil) ile vakfın görevlile-
rine, ihtiyaçlara vakıftan ne kadar ücret 
ödeneceğinin listesi verilmiştir. Hunat 
Hatun’un ismi kayıtta “Hond” olarak o-
kunmuştur. “Huand” olarak yazılan is-
min “Hond” veya “Hand” olarak okun-
ması tabiidir. Hunat Hatun’un vakfı olan 
Zincidere (Karadere, zinci = kara) kö-
yünde, hâlen Hunat Hamamı’na Erciyes 

Dağı*’ndan su getiren büyük kanallar bu-
lunmaktadır. Hunat Hatun’un Kayseri 
merkezinde olduğu belirtilen 20 odalı 
hanından da herhangi bir kalıntı kalma-
mıştır.
Aynı vakfın 1584 tarihli tahririnde gelir 
kaynakları olarak yine Salur, Zincidere, 
Yabani köyleri yazılmış ve Emirdad köyü 
ilave edilmiştir. Kayıtlardan anlaşıldığına 
göre, bu tarihte vakfın emlakinde azal-
malar olduğu görülmektedir.
Hunat Hatun’un külliye içinde bulunan 

Hunat Camii -2010

Hunat Camii kitabe (Özbek-Arslan, KTKVE)

Hunat Camii minaresi yapımı 
ile ilgili not ( Y. Akyurt  
defterinden-1949 
TTK Arşivi)
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kümbet türbesi için de ayrı bir vakfı bu-
lunmaktadır. Tapu Kadastro Genel Mü-
dürlüğü Arşivi’nde “1584 tarihli vakıf tah-
riri”nde, “Vakf-ı Türbe-i Huand Hatun” 
başlığı altında, yine Hunat Hatun’un 
“Zevce-i Sultan Alâeddin” olduğu belir-
tildikten sonra, türbenin ihtiyaçları için 
vakfedilen emlakin (akar) yazılmasına 
geçilmiştir. Bunlar Kayseri’ye tabi Susuz-
viran Mezraası (Cırkalan köyü halkı bu-
rada ziraat etmekteler imiş), Cırlavuk 
köyüne tabi Gelüler Mezraası (ekinlik) 

olup, buraların malikâne vergisinden alı-
nan gelir miktarı da belirtilmiştir.
Hunat Hatun’un yanlışlı tercümesi de ol-
sa bugüne kadar gelmiş bulunan vakfiye 
örneği, İncesu ve Ürgüp ilçeleri arasında 
bulunan Tekke Dağı üzerindeki Şeyh Tu-
resan Zaviyesi*’ne ait vakfın vakfiyesidir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 
732. defterin 168. sayfasında kayıtlı bulu-
nan vakfiye tercümede, o zaman Ürgüp 
sınırında bulunan Sultan’ın mevkiindeki 
(Tekke Dağı etrafı, şimdi İncesu’ya dâhil) 
çok geniş bir araziyi, sınırlarını tarif ede-
rek Şeyh Turesan Veli’ye ve ondan sonra 
da evladından zaviye şeyhi (seccade-
nişîn) olanlara vakfetmiştir. Vakfiye tari-
hi, H 598 (M 1201/2) olarak yanlış tercü-
me edilmiştir. Hunat Hatun bilindiği üze-
re Alâeddin Keykubad’ın ilk saltanat yı-
lında, 1220 senesinde Alanya Tekfuru 
(Bizans Valisi) Kyr Vard’ın kızı iken, bu 
tarihte Alanya’nın fethi üzerine Sultan’a 
zevce olmuştur. Bugün onarılmış ve sağ-
lam vaziyette olan zaviyenin kitabesin-
den, Şeyh Turesan’ın ölmüş olduğu anla-
şılmakta olup, kitabenin kırılarak kaybo-
lan tarih kısmında ise kalan son izlerden 
tarihi H 640 (M 1242/3) olarak okun-
muştur. Böylece vakfın bu tarihten daha 
önce, Şeyh Turesan hayatta iken yapıldığı 
ortaya çıkmaktadır. Yine vakfiyede, 

Hunat Camii batı ve doğu taç kapıları  (Özbek-Arslan, KTKVE)

Hunat Camii planı 
(çizim: Ch. Texier/ H. Karamağralı Arşivi)
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Ürgüp’ün Hunat Hatun’a ait olduğu 
(malikânesi) ve orada oturduğu da kay-
dedilmiştir.
Ortada uzunca bir tonozla örtülü salonu, 
etrafında tonozla örtülü mescit, türbe, 
hücre, mutfak gibi bölümleriyle, arkada 
bina boyunca uzanan hanı (sonradan 
mezarlık olmuştur) bulunan zaviye-
tekke, bugün ziyarete açık olup yolları 
Kayseri Büyükşehir Belediyesince ve ha-
yır sahiplerince yaptırılmıştır.
Hunat Hatun’a ait başka bir zaviye vakfı-
nın olduğu, Niğde Tahrir Defteri’nde bu-
lunan H 1140 (M 1728) tarihli bir kayıttan 
anlaşılmaktadır. Develi’ye bağlı Aygöz 
köyünün malikânesinin Hunat Hatun 
Zaviyesi vakfı olduğu, ancak köyde bulu-
nan bu zaviyenin büyük ihtimalle harap 
olduğu ve vakıf evladı kalmadığından, 
vakfın gelirlerinin Nevşehirli Damat İb-
rahim Paşa’nın Nevşehir’de yaptırdığı 
caminin vakfına aktarılmış olduğu kayde-
dilmiştir.
Yukarıda belirtildiği gibi, Hunat Hatun’-
un Tokat’taki kervansaraylarına ait vakfi-
yelerinin de bulunması gerekir. Tokat ve 
Yozgat’ın (Bozok) Osmanlı tahrir defter-
lerinde belki bunlara ait bilgilere rastla-
nabilir.
Yine Kayseri’nin Cırkalan mevkiinde bu-
lunan ve Büyükşehir Belediyesinde resto-
rasyonu yapılacak olan Cırkalan Hanı’nın 
kitabesi ve vakfiyesi yok olmasına rağ-
men, Hunat Hatun’un Tokat Pazar ilçe-
sindeki hanının planıyla birebir benzerlik 
göstermesi, han taşları üzerindeki taşçı i-
şaretlerinin de Hunat Camii taşçı işaret-
leri ile aynı olması, bu hanın da Hunat 
Hatun’un vakfı olduğu ihtimalini ortaya 
çıkarmaktadır.

Kaynakça: İbn Bîbî, el-Evamir; H. Edhem, 
Kayseriyye; Turan, SZT; Evliya Çelebi 
Seyahatnâmesi, İstanbul 1970, C V; Yasemin 
Demircan (Özırmak), Tahrir ve Evkaf 
Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları, Kayseri 
1992, s. 10-12,54; Esterâbâdî, Bezm2; M. Zeki 
Oral, “Kayseri’de Kubadiye Sarayları”, Belleten, 
S 65-68; Mahmut Akok, “Kayseri’de Huand 
Mimari Külliyesinin Rolovesi”, Türk Arkeoloji 
Dergisi, S XVI-I, 1970;  Haluk Karamağralı, 
“Kayseri’de Huand Camiinin Restitüsyonu ve 
Huand Manzumesinin Kronolojisi Hakkında 
Mülahazalar”, Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, C XXI, 1976; Mehmet 
Çayırdağ, “Hunat Hatun Külliyesi”, Kayseri; 
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’nin İncesu İlçesinde 
Şeyh Turesan Zaviyesi”, Belleten, S 174; İnbaşı, 
16.YBKayseri, s. 52, 55; İnbaşı, 1500 (Hicri 
906) Tarihli Kayseri Tapu Tahrir Defteri, 
(hzl. Mehmet İnbaşı), Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Yayınları, no. 59, Kayseri 
2009, s. 39; Kayseri İli Tahrir Defteri, (hzl. 
Refet Yinanç, Mesut Elibüyük), Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, no. 65a, 
Kayseri 2009, C I, s. 67, 95, 244, C II, s. 632.

MEHMET ÇAYIRDAĞ 

Hunat Camii mihrabı (Özbek-Arslan KTKVE)

Hunat Camii içi (Özbek-Arslan, KTKVE) 
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Camii
Kayseri’de Anadolu Selçuklu Sultanı I. 
Alâeddin Keykubad*’ın zevcesi, II. Gıya-
seddin Keyhüsrev*’in annesi Hunat (Hu-
and, Hond, Mahperi) Hatun*’un yaptır-
mış olduğu meşhur cami.
Hunat Hatun, kocası I. Alâeddin Keyku-
bad’ın 1237’de ölümü ve bu tarihte oğlu 
II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in tahta çıkma-
sı üzerine başlatmış olduğu söz konusu 
cami inşaasını, bir yıl içerisinde tamam-
latmış ve caminin kitabelerine göre 
1238’de faaliyete geçirmiştir. Cami; med-
rese, hamam, türbe ve şimdi bulunmayan 
ve Kadı Burhaneddin tarihi Bezm ü 
Rezm’e ve Evliya Çelebi’ye göre mevcut 
olan imaretten müteşekkil bir külliye 

(kompleks) içinde yer almaktadır. Hunat 
ismiyle anılan bu külliyeye ait hamamın 
bir kısmının cami temelinin altında kal-
ması, medresenin de dilatasyonla (gen-
leşme) camiden ayrılması; bu yapıların 
camiden önce yapılmış olduğunu ve bun-
ların Hunat Hatun’a ait olmayıp kocası 
Alâeddin Keykubad’a ait olabileceğini, 
Hunat Hatun’un yaptırmış olduğu büyük 
caminin yerinde ise, eski külliye ile birlik-
te yapılmış daha küçük bir caminin bu-
lunduğunu, kendisinin de daha sonra bu 
caminin yerine daha büyük bir cami yap-
tırmış olabileceğini düşündürmektedir. 
Ancak Cami ve Medresenin XVI. yüzyıl-
dan kalma vakıf kaydında “Vakf-ı Cami 
ve Medrese-i Hond Hatun Zevce-i Sultan 
Alâeddin” kaydının bulunması ve akarlar 
kısmında “Hamam-ı Hond Hatun” yazı-
larının olması, binaların tamamının Hu-
nat Hatun tarafından yaptırılmış olma 
ihtimalini kuvvetlendirmiş ve Hunat ha-
tun adına vakfedilmiş olduğu gerçeğini 
ortaya koymuştur. Ancak Hunat Hatun’-
un yazdırmış olduğu orijinal vakfiye gü-
nümüzde kayıptır.
Klasik Selçuklu planında 55,5x45 m eba-
dında olan cami, orijinal mihrap önü 
kubbesi ve XX. yüzyıl başında II. Abdül-
hamid Dönemi*’nde sonradan yapılan 
orta kubbenin yer aldığı geniş bir orta 
bölüm (sahn) ve yanlarda bulunan üçer 
yan bölümden meydana gelmektedir. 
Orta sahn, orijinalinde bulunmayıp, son-
radan yapılan orta kubbeden sonra iki 
bölüme ayrılarak devam etmiştir. Bu açık 
bölümde büyük ihtimalle şadırvan bu-

Hunat Hamamı planı 
(çizim: M. Denktaş/Y. Önge’den düzeltilerek)

Hunat Hamamı üst örtü genel görünüşü (M. Denktaş)
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lunmakta idi. Caminin kıble duvarına 
paralel, doğu-batı yönünde ise on bölüm 
bulunmaktadır. Bütün bu bölümleri, kes-
me taşlarla inşa edilmiş fil ayaklarına 
basan sivri kemerlerin üzerinde yer alan 
sıvalı moloz taş tonozlar örtmektedir. 
Caminin kuzeybatı köşesine Hunat Ha-
tun’un muhteşem türbesi yerleştirilmiş 
olup, bu bölgede türbeye yer açmak için 
tonozlar ve kemerler kesilmiştir. Türbe-
nin güneyinde, caminin batı kapısı arka-
sını örten bölüm, yapının orijinalinde 
kapıya dik ayaklar üzerinde uzun bir to-
noz hâlinde iken, kısa sürede (belki bir 
depremle) yıkılmış, yerine kapıya paralel 
üç adet tonoz inşa edilmiştir. Eski tonoza 
ait kemer izleri duvarlarda görülmekte-
dir. Aynı durum medresenin sonradan 
yapılan eyvan önü revakında da görül-
mektedir, ancak bu kısımda yıkılan tono-
zun yerine herhangi bir şey yapılmamış 
ve burası açık bırakılmıştır. Türbenin batı 
avlu duvarı ve buradaki hacet penceresi 
camiyle birlikte yapılmış olup, batı taç 
kapısının devamı olan bu duvar, oldukça 
estetik olan türbenin büyük bir bölümü-
nün dışarıdan görünmesine mani olmuş-
tur. Orijinal mihrap önü kubbesinin üze-
rinde bulunması muhtemel olan, türbe-
ninkine benzer külah zamanla yıkılarak 
yok olmuş ve iç kubbenin üzeri yine taş-
larla kubbe şeklinde kaplanmıştır. Doğu 
kapısı yanında içten dama çıkan taş mer-
divenler bulunmaktadır. Caminin da-
mında, orijinalinde toprak dolgu bulu-
nurken altmışlı yıllarda vakıfların yapmış 
olduğu onarımda toprak kaldırılıp beton 
dökülerek üzeri taş kaplama yapılmış ve 
bu sebeple de cami hem üstten fena şekil-
de nem almış, hem de toprakla ısı tecridi 
ortadan kalkmıştır. Kışın ılık, yazın serin 
olan cami, kışın soğuk yazın da sıcak hâle 
gelmiştir. Damdaki akıntıyı önlemek için 
1990’lı yıllarda Diyanet Vakfı Kayseri 
Şubesi işbirliği ile halktan toplanan ba-
ğışlarla Kayseri’deki bütün diğer camiler-
de olduğu gibi Hunat camii’ne de ahşap 
çatı yapılmış ve bunun üzeri bakırla kap-
lanarak, çörtenler iptal edilip yağmur ve 
kar sularının yan duvarlardan dışarıya 
akması sağlanmıştır. Caminin üstte oriji-

nal küçük pencereleri, altta da sonradan 
açılmış büyük pencereleri bulunmakta-
dır.    
Üstün sanatlı, büyük ebatta orijinal ahşap 
minbere gelince; Kayseri’de sanat değeri-
ni haiz Selçuklu dönemi üç ahşap minber-
den biri olan bu minber, çakma kündekârî 
tekniği ile yapılmıştır. Hazırlanan bitkisel 
ve geometrik motifli parçalar bu teknikle 
çivilenerek bir araya getirilmiş, korkuluk-
lar oyma kafes işçiliği ile yapılmıştır. Bu 
dekoratif pano ve bölümler arasına ve ka-
pı sövesi yüzeylerine uzun bordürler 
hâlinde küçük ve büyük ebatta, minberler-
de yazılması âdetten olan ayetlerden mey-
dana gelen Selçuklu sülüsü ile yazılmış 
kitabe kuşakları yerleştirilmiştir. Ayetler 
dışında bani, usta ve tarih kitabeleri bu-
lunmamaktadır. Bu güzel eserin maalesef 

Hunat Hamamı kesit  (V.G.M Arşivinden)

Hunat Hamamı erkekler bölümü sıcaklığı genel görünüşü (M. Denktaş)
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kapı kanatları kaybolmuş, bütün minber 
birkaç defa kalın boyayla boyanmış, orta-
sından, ön safın birbirini görmesi için 
pencereler açılmış ve alt taraftaki ayetler, 
aşağıda kalıyor diye keserle kaba şekilde 
kazınmıştır. Cami, bu cehaletten 1995 yı-
lında Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi’nin 
halktan aldığı destekle minberi bakım ve 
onarıma tabi tutularak kısmen kurtarılmış, 
bunun ve şehirdeki diğer camilerin onarıl-
masını Müftü Necmettin Nursaçan* bizzat 
organize etmiştir. Müezzin mahfeli ve kür-
sü basit bir şekilde betonarme olarak son-
radan yapılmıştır.
Caminin kuzeyde sonradan açılan kapısı 
ile birlikte toplam üç kapısı bulunmakta-
dır. Doğu ve bilhassa, kaleye doğru şehir 
merkezine açılan batı kapısı abidevî şe-
kilde inşa edilmiştir. Klasik Selçuklu tar-
zında geometrik motifli bordürlerin çev-
relediği mukarnas örgülü kapıların üze-
rinde ayet ve inşa kitabeleri bulunmakta-
dır. Batı taç kapıda mukarnasların altın-
daki kitabe kuşağında Tevbe Suresi 18. 
ayet, dam hizasında, silme (yassılık) altın-
da yine aynı surenin 21 ve 22 ayetleri ya-
zılıdır. İnşa kitabelerine bakacak olursak, 
Batı kapısında Arapça olarak yazılan ki-
tabenin tercümesi şöyledir: 
Bu mübarek mescidin imarını Keyku-
bad’ın oğlu Büyük Sultan Fatih Gıya-
seddin Keyhüsrev zamanında büyük 
melike âlime, zâhide, hayırlar açan 
anne Saffetüddin “Allah onun varlığını 
(gölgesini), büyüklüğünü devamlı eyle-
sin, iktidarını zaafa uğratmasın” altı-
yüz otuz beş senesinin Şevvalinde 
(Mayıs-Haziran 1238) emretti.

Doğu kapısında ise: 
Bu mübarek mescidin imarını Keyku-
bad’ın oğlu, Büyük Sultan Fatih Gıya-
seddin Keyhüsrev zamanında Büyük 
Melike Saffetûddin Mahperi Hatun “Al-
lah onun varlığını (gölgesini) ve büyük-
lüğünü devamlı eylesin” altıyüz otuz beş 
senesinde (1238) emretti, yazılıdır. Batı 
kapısının önünü ise, camiden önce yapıl-
mış hamamın soyunma mahali kısmen 
kapatmaktadır.
Caminin orijinal minaresi yoktur. Doğu 
kapısı üzerindeki, Kayseri’de mahalle 

mescitlerinde görülen altı ayaklı kule mi-
nare (minber-minare) 1727 tarihindeki 
onarım esnasında yapılmış olmalıdır. 
Kapı yanındaki uzun minarenin ise kita-
besinden, 1899 yılında Sultan II. Abdül-
hamid Han tarafından yaptırılmış olduğu 
anlaşılmaktadır. Caminin tamamı Kayse-
ri’de Gesi ve çevresindeki taş ocakların-
dan kesilen esmer taşlarla inşa edilmiştir. 
Taşlar üzerinde usta işaretleri bulunmak-
tadır. Yan duvarlarda takviye kuleleri 
bulunduğu gibi köşeler de kule şeklinde 
çevrilmiştir.
Caminin XVI. yüzyıl vakıf kayıtlarında 
masraflarına gelir (akar) olarak Kayse-
ri’de Salur, Zincidere ve Yabani (yayında 
Beyani veya Yayani olarak yanlış okun-
muş, bu yer Salur köyü yakınında Yabani 
Çiftliği olarak bugüne gelmiştir), Tokat’ta 
Kazova’da Saraycık, Çemgöz, Halıcılar, 
Tavukçular, Eyne Pazarı köylerinin gelir-
leri, Kayseri’de külliyeye dâhil hamam ve 
bunun yanında fırın (kurun olarak okun-
muş) ile şehirde bazı arazi parçaları vak-
fedilmiştir. Günümüzde bu vakıflarda 
Hunat Hatun’un adına kayıtlı hiçbir şey 
kalmamıştır. Masraflar hanesinde ise ca-
mi için hatip, imam, müezzin, dört hafız, 
faraş; sergi için hasır; aydınlatma için 
mum giderleri yazılmıştır.

Kaynakça: H. Edhem, Kayseriyye; A. Nazif, 
Mir’ât, (Palamutoğlu); Albert Gabriel, 
Monuments Turcs d’Anatolie I, Kayseri 
Niğde, Paris 1931; Mahmut Akok “Kayseri’de 
Hunat Mimari Külliyesinin Rolovesi”, Türk 
Arkeoloji Dergisi, S XVI-I, 1967;  Haluk 
Karamağralı, “Kayseri’de Huand Camiinin 
Restitüsyonu ve Huand Manzumesinin 
Kronolojisi Hakkında Mülahazalar”, Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C XXI, 
1976; M. Zeki Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri 
Olan Ahşap Minberler Kitabeleri ve Tarihçeleri”, 
Vakıflar Dergisi,  S V, 1962;  Ömür Bakırer,  
13. ve14. yüzyıllarda Anadolu Mihrapları, 
Ankara 1976; Yasemin Demircan (Özırmak), 
Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri 
Vakıfları, Kayseri 1992; Mehmet Çayırdağ, 
Hunat Hatun Külliyesi, Kayseri;  İnbaşı, 
16.YBKayseri; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de 
Sultan II. Abdülhamid Dönemi Bina ve 
Kitabeleri”, KYTSB1; Mehmet Çayırdağ, 
“Kayseri’de Selçuklu ve Beylikler Devri 
Binalarında Bulunan Taşçı İşaretleri”, Türk 
Etnografya Dergisi, S XVII, 1982.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

EVLİYA 
ÇELEBİ’DEN

Hundî Hanım (Hunat) 
Hamamı
Gayet eski hamam-
dır. Hattâ bazı tarih-
çiler Hekim Belinas’-
ın hikmet ilmi ile 
yapıp bir siric (meşa-
le, kandil) kandili 
yağ ile hamam ve su-
yu ısınıp şiddetli sı-
cağına yıkananların 
tahammül edemediği 
sıcak olan hamam 
budur, derler. Haz-
ret-i Risâlet’in doğ-
duğu gecesi siric 
kandili sönüp ha-
mam muattal kalmış-
tır. Daha sonra Da-
nişmendliler melike-
lerinden Hundî Ha-
nım bu hamamı ta-
mir ettirmiştir diye 
tarihçiler yazmışlar-
dır, ama nice yaşlı a-
damlar o Hekim Beli-
nas’ın tılsım ilmi ile 
yaptığı hamam eski 
Kayseri’de yapı ka-
lıntıları, nice kubbe-
leri kandilinin kül-
hanı yeri bellidir de-
diler. Sorumluluk 
anlatana aittir, ama 
hakîr görmedim.

Kaynakça: Günümüz 
Türkçesiyle Evliya Çelebi 
Seyahatnâmesi, C III, I. 
kitap, (hzl. Seyit Ali 
Kahraman, Yücel Dağlı), 
Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul 2006, s. 243.
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Hamam 
Şehir merkezindeki Hunat Camii’nin 
(1238) batısında bulunan çifte hamam, 
hâlen kullanılmaktadır. Hamamın kesin 
inşa tarihi bilinmemektedir. 1969 yılında 
yapılan kazılardan elde edilen bilgilere 
göre hamamın erkekler bölümünün ca-
minin inşasından önce medreseyle bir-
likte 1235 tarihinde, kadınlar bölümünün 
ise cami ile birlikte 1238 tarihinde inşa 
edildiği kabul edilmektedir. Hamamın 
kuzeydoğu yöndeki bölümü erkeklere, 
güneybatı yöndeki bölümü ise kadınlara 
tahsis edilmiştir. H1027/1028 (M 1617-
1618) tarihli “20 Numaralı Kayseri Şer’iye 
Sicili Defteri”ndeki 635 numaralı belge-
den hamamın kiraya verildiği, 904 nu-
maralı belgeden de hamam taslarının 
konulduğu yerlerin uygun olmadığı ve 
hamamın duvarlarına zarar verdiği için 
tasların eski yerlerinde saklanması gerek-
tiği hakkında bilgiler yer almaktadır. 
H 1318 (M 1900) tarihli Ankara Vilayeti 
Salname Defteri’nin Kayseri ile ilgili olan 
bölümünde, Hunat Hamamı’nın her iki 
bölümünün de H 1296 (M 1879) tarihin-
de onarıldığı anlaşılmaktadır. Hamamın 
erkekler bölümü sıcaklığı dört eyvanlı, 
köşe halvetli; kadınlar bölümü sıcaklığı 
üç eyvanlı köşe halvetli bir plana sahiptir. 
Erkekler bölümü soyunmalığı betonar-
me düz dam, aralık ile batısındaki mekân 
oval birer kubbe, soğukluk ile sıcaklıktaki 
eyvanlar sivri tonoz, sıcaklığın merkezi 
ile halvetlerin üzeri kubbeyle örtülmüş-
tür. Kadınlar kısmı soyunmalığı sivri to-
nozla; aralık, soğukluk ve batısındaki 
mekânlarla, sıcaklığın merkezi ve güney-
batı köşedeki halvetin üzerleri kubbeler-
le; sıcaklıktaki eyvanlar sivri tonozla; gü-
neydoğu köşedeki halvetin üzeri değirmi 
tonozla, su deposunun üzeri beşik tonoz-
la; külhanın üzeri de sivri tonozla örtül-
müştür. Her iki bölümün sıcaklık kubbe-
leri hariç, diğer bütün hacimlerin üzeri 
düz toprakla örtülü iken, 1969 yılında 
yapılan onarımlarla bütün üst örtü ele-
manlarının üzerleri sal taşı ile kaplanmış-
tır. Hamamda inşa malzemesi olarak, 
duvarlarda moloz taş, kubbelerde ve ge-
çiş elemanlarında tuğla, kemer ve kapı 

sövelerinde kesme taş kullanılmıştır. Ya-
pılan son onarımlarda her iki sıcaklığın 
zemini ve duvarlarının 1,30 m yüksekliğe 
kadar olan kısmı mermerle kaplanmıştır.
Erkekler Bölümü: Güneydoğu-kuzey-
batı yönünde uzanan hamamın erkekler 
bölümüne, batı cephenin kuzey köşesine 
açılan basık kemerli kapıdan girilir. Yol 
kotunun yüksek olmasından dolayı çu-
kurda kalan soyunmalığa, 14 basamaklı 
merdivenle inilmektedir. Soyunmalığın 
üzeri, iki beton ayağın taşıdığı düz beto-
narme damla örtülmüştür. Bu bölümün 
aydınlatılması, beton örtü üzerine açılan 
dikdörtgen formlu altı adet tepe pencere-
si ve kuzey yönde yer alan dört adet dik-
dörtgen pencereyle sağlanmıştır. Giriş 
cephesi hariç diğer cephelerde 27 adet 
ahşap soyunma kabinleri bulunmaktadır.
Soğukluğa, soyunmalığın güney cephesi-
nin doğusuna açılan yuvarlak kemerli 
kapıdan girilmektedir. Üzeri sivri bir to-
nozla örtülü olan soğukluğun aydınlatıl-
ması, tonozun sırtına açılan üç adet ışık 

Hunat Hamamı kadınlar bölümünden 1969 hafriyatında çıkan çini levhalar 
(M. Denktaş Arşivi)

Hunat Hamamı kadınlar bölümü sıcaklık eyvanı seki ve kurnalar (M. Denktaş)
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gözüyle sağlanmıştır. Bu ışık gözlerinden 
ortadaki kare, kenarlardaki yuvarlak 
formdadır. Asli fonksiyonunu tamamen 
kaybeden soğukluğun, sıcaklığa ve aralı-
ğa açılan kapıları doldurularak iptal edil-
miştir. Günümüzde bu mekân soyunma-
lık olarak kullanılmaktadır. Aralığa, so-
yunmalığın güney cephesinden hafif batı-
ya kaydırılan kapıdan girilmektedir. Ara-
lığın üzeri değirmi tonozlarla desteklenen 
oval kubbeyle örtülmüştür. Bu mekânın 
aydınlatılması kubbenin tepesine açılan 
bir adet tepe penceresiyle sağlanmıştır. 
Aralığın batı cephesine açılan yuvarlak 
kemerli kapıdan tuvalet ve tıraşlık birim-
lerinin bulunduğu mekâna geçilir. Bu 
mekânın üzeri, köşe üçgenleriyle destek-
lenen oval bir kubbeyle örtülmüş olup 
kubbenin tepesine açılan bir adet tepe 

penceresiyle aydınlatılmıştır. Bu mekân 
içerisinde üç adet tuvalet, iki adet tıraşlık 
birimleri yer alır 
Sıcaklığa, aralığın güney cephesinin orta-
sına açılan yuvarlak kemerli kapıdan giri-
lir. Dört eyvanlı ve köşe halvetli plana 
sahip olan sıcaklığın merkezi kubbe, ey-
vanların üzeri sivri tonozlarla örtülmüş-
tür. Kubbe, halvet kapılarının biraz yuka-
rısında başlayan üçgen bingiler üzerine 
oturur. Sıcaklığın aydınlatılması, kubbe-
nin tam tepesindeki aydınlık feneriyle, 
bunun çevresine simetrik olarak yerleşti-
rilen 16 adet ve eyvanların üzerini örten 
sivri tonozların sırtına açılan birer adet 
ışık gözleriyle sağlanmıştır. Su deposu, 
güneydeki eyvanın güney duvarı üzerine 
açılan 0,50 m genişliğindeki açıklıkla ir-
tibatlandırılmıştır. Merkezî kubbenin 
tam altındaki sekizgen göbek taşı 0,50 m 
yüksekliğindedir. Giriş eyvanının doğu 
ve batı duvarları boyunca uzanan sekiler 
0,25 m yüksekliğinde 0,56 m genişliğin-
de olup, üzerlerinde birer adet kurna 
vardır. Diğer bütün eyvanlar, üç yönde 
0,53 m genişliğinde ve 0,25 m yüksekli-
ğinde sekilerle çevrili olup, her cephede 
birer adet kurna yer alır. Bütün halvetlere 
köşe kapılarından girilir. Halvetlerin ü-
zerleri kubbelerle örtülü olup, kubbelere 
geçiş üçgen bingilerle sağlanmıştır. Hal-
vetler, kubbelerin tepelerine açılan yu-
varlak tepe pencereleriyle aydınlatılmış-
tır. Halvetlerin tamamında kapı açıklıkla-
rı hariç bütün cepheler 0,25 m yükseklik, 
0,54 m genişliğindeki sekilerle çevrili o-
lup, bu sekiler üzerinde dört adet kurna 
bulunmaktadır.
Kadınlar Bölümü: Bu bölümün soyun-
malığına, hamamın kuzeybatı cephesinin 
doğu ucuna açılan kapıdan girilmektedir. 
Dikdörtgen soyunmalığın üzeri, doğu ve 
batı duvarların orta kısmının önünde bu-
lunan ayakların üzerine oturan sivri keme-
rin taşıdığı, sivri tonozla örtülmüştür. Bu 
mekân, tonozun sırtına açılan iki adet kare 
formlu ışık gözü ve doğu-batı cephelerinin 
üst kısmına açılan dikdörtgen pencereler-
le aydınlatılmıştır. Soyunmalık bölümü-
nün orta yerlerine seyyar divanlar konul-
muştur. Aralığa, soyunmalığın güneybatı 

Hunat Medresesi-1909 (G. Bell)

Hunat Medresesi planı (çizim: A. Gabriel) 

Hunat Medresesi eyvan ağzı 
firizinde boğa figürü 
(M. Çayırdağ) 
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köşesine açılan kapıdan geçilmektedir. A-
ralığın üzeri kubbeyle örtülmüştür. Kub-
beye, kuzey ve güney yönlerde mukarnas 
bingilerle geçilmiştir. Bu bölümün aydın-
latılması, kubbenin tepesine açılan bir a-
det tepe penceresiyle sağlanmıştır. Bu 
mekânın batı cephesindeki muhdes (son-
radan yapılmış) dört birimin ikisi tuvalet, 
ikisi traşlık olarak kullanılmaktadır. Aralı-
ğın doğusundaki kemer açıklığı ile soğuk-
luk birbirine bağlanmıştır.
İki bölümlü soğukluğun üzeri, kubbelerle 
örtülüdür. Soğukluğun doğusundaki bö-
lümde kubbeye geçiş üçgenlerle, batısın-
daki bölümde kubbeye geçiş tromplarla 
sağlanmıştır. Soğukluk, her iki kubbenin 
tepesine açılan yuvarlak tepe pencerele-
riyle aydınlatılmıştır. Batıdaki bölümün 
kuzey cephesi boyunca uzanan sekiler 
0,20 m yükseklikte ve 0,50 m genişliğin-
dedir. Doğudaki mekânın kuzey ve doğu 
cepheleri boyunca uzanan sekiler 0,23 m 
yükseklik ve 0,49 m genişliğinde olup, 
üzerlerinde birer adet kurna bulunmak-
tadır. Doğudaki mekânın doğu cephesin-
deki yuvarlak kemerli niş 0,60 m derin-
liğinde ve 2,10 m genişliğindedir.
Sıcaklığa, soğukluğun güney cephesinde-
ki yuvarlak kemerli kapıdan girilir. Sıcak-
lık bölümü, kubbeli merkezî bir mekân 
etrafında üç eyvanlı iki köşe halvetli bir 
plana sahiptir. Sıcaklığın merkezî kubbe-
si, kuzey yönde duvara, diğer yönlerde 
pandantife benzeyen üçgen bingilerin 
yardımıyla eyvanların tonozlarına oturur. 
Kubbenin eteği üç sıra mukarnas dizisiy-
le süslenmiştir. Eyvanların üzeri sivri to-
nozlarla örtülüdür. Sıcaklığın aydınlatıl-
ması, kubbenin tepesindeki yuvarlak 
formlu bir tepe penceresiyle ve bunun 
etrafına simetrik olarak yerleştirilen birer 
adet küçük ışık gözü ve kubbenin etekle-
rinde açılan dört adet dikdörtgen küçük 
pencerelerle sağlanmıştır. Ayrıca tonoz-
ların sırtına açılan tepe pencereleri de sı-
caklığın aydınlatılmasına katkıda bulun-
muştur. Sıcaklık ile su deposunu irtibat-
landıran güney eyvanın duvarında bulu-
nan açıklık doldurularak iptal edilmiştir. 
Sıcaklığın soğuklukla ortak olan duvarı-
nın sıcaklığa bakan cephesi 0,15 m derin-

liğinde 3,30 m genişliğindeki sağır bir 
kemerle genişletilmiştir. Sıcaklığa girişi 
sağlayan kapının hemen doğusunda da 
0,22 m derinliğinde 1 m genişliğinde baş-
ka bir niş dikkati çeker. Merkezî kubbe-
nin tam altında yer alan sekizgen göbek 
taşı 0,50 m yüksekliğindedir. Eyvanlar 
üç yönde 0,53 m genişliğinde 0,25 m 
yüksekliğinde sekilerle çevrili olup, her 
cephede birer adet kurna bulunmaktadır. 
Halvetlere, köşelerdeki basık kemerli ka-
pılardan girilir. Doğu köşesindeki halve-
tin üzeri değirmi tonozla, batı köşesinde-
ki halvetin üzeri hafif oval bir kubbeyle 
örtülüdür. Kubbeye geçiş, köşelerdeki 
mukarnas bingilerle sağlanmıştır. Her iki 
halvet de üst örtülerinin üzerine açılan 
yuvarlak tepe pencereleriyle aydınlatıl-
mıştır. Kapı açıklıkları hariç halvetin bü-
tün cepheleri 0,25 m yükseklik 0,60 m 
genişliğindeki sekilerle çevrili olup, bu 
sekiler üzerinde her cephede bir adet 
kurna yer alır.

Hunat Medresesi restitüsyon (çizim: A. Gabriel) 

Hunat Medresesi içi -2010 

Hunat Medresesi eyvan 
firizinde yüz figürü 
(M. Çayırdağ)  
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Hamamın su deposu, kadınlar ve erkek-
ler bölümü sıcaklıkları boyunca uzan-
makta olup, üzeri beşik tonozla örtülü-
dür. Su deposunun gerisinde bulunan 
külhan da orijinal hâliyle günümüze ula-
şamamıştır. Külhanın üzeri, değişik ara-
lıklarla, duvarın önündeki ayaklara otu-
ran ve takviye kemerlerle desteklenen 
sivri tonozla örtülmüştür. Külhanda her 
iki bölümün ayrı ayrı ocakları bulunmak-
tadır. Hamamda süsleme olarak bazı 
kubbelerin mukarnas bingilere oturması, 
kadınlar kısmı sıcaklığında da kubbenin 
mukarnaslı etek silmesi ile kadınlar kısmı 
aralığına girişi sağlayan kapının dilimli 
olarak yapılması dışında dikkati çeken 
süs unsuru bulunmamaktadır. Ancak 
1969 yılında yapılan kazılar sırasında 
hamamın kadınlar bölümü soğukluğu ile 
bunun doğusundaki mekânın içinde or-
taya çıkarılan çiniler dikkat çekicidir. Bu 
çini levhaların bir kısmı duvardaki sıvala-
rın altında bulunurken, bir kısmı ise ze-
min döşemesi altında ortaya çıkartılmış-
tır. Soğukluk mekânında bulunan bu çi-
niler sıraltı tekniğiyle yapılmış olup, yıl-
dız, haçvarî ve düz levhalar hâlindedir. 
Çinilerin yerleştirilmesine özen gösteril-
memiştir. Sekizgen yıldız levhalar, beyaz 
astar üzerine kobalt mavisi ve yer yer ye-
şil ile renklendirilmiş olup, üzerlerinde 
hayalî yaratıklar, hayvan ve insan figürle-
ri, bitkiler ve yazılarla dekore edilmiştir. 
Hayvan figürlü levhalar beyaz astar üzeri-
ne kobalt mavisi ya da kobalt mavisi astar 
üzerine beyaz renkle geometrik ve bitki 
motifleriyle süslenmiş olup, üzerleri yeşil 
renkli sırla kaplanmıştır. Üzerleri çeşitli 
motiflerle süslenen bu çini levhalarının 

arasına yer yer patlıcan moru ve turkuaz 
sırla kaplanmış motifsiz parçalar da ko-
nulmuştur. Zemin kısmında bulunan altı-
gen ve üçgen formdaki çiniler turkuaz 
sırla kaplanmıştır. Bu çinileri yerlerinde 
muhafaza etmek mümkün olmadığı için 
bulundukları yerlerden sökülerek Kayse-
ri Müzesi’ne kaldırılmıştır. Bu çinilerin 
muhtemelen Kayseri’deki Selçuklu sa-
rayları için hazırlanmış olduğu ve fazla 
gelen bu çinilerin Hunat Hamamı’nda iti-
nasız bir şekilde kullanıldığı ileri sürül-
mektedir. Erkekler bölümü sıcaklığının 
güneydoğu köşesindeki halvet hücresinin 
duvarlarındaki harç kalıntılarından, bu 
bölümün de kadınlar bölümü soğuklu-
ğunda olduğu gibi çini levhalarla kaplı 
olabileceği ileri sürülmektedir.

Hunat Hamamının Su Yolları
Eskiden hayır hizmeti olarak hamam ve 
çeşme yaptıran hayır sahipleri, buraların 
ihtiyacı olan suyu, çevredeki kaynaklar-
dan özel olarak getirirlerdi. Hunat Ha-
tunda hamamına ve külliyesindeki başka 
ihtiyaçlara lazım olacak suyu, Erciyes 
eteklerindeki bir kaynaktan alarak, Zinci-
dere (Karadere) Kasabası içinden kanal-
larla geçirip hamama ulaştırmıştır. Hunat 
Hatun’un, Kayseri’deki külliyesinin gelir 
kaynakları arasına vakıf olarak dâhil etti-
ği Zincidere içinde bugün bu kanalları 
görmek mümkündür. Hamamların kulla-
nılmış suyundan yararlanmak için, yanla-
rında muhakkak bir bahçe bulunur; bura-
da, kullanılmış hamam sularından istifa-
de ederek çeşitli sebzeler yetiştirilirdi. 
Hunat Hamamı’nın da eskiden böyle bir 
bahçesi bulunuyordu. 
Zamanımızda bu şekilde özel suyu olan 
tarihî vakıf hamamlarına artık, iptal ol-
muş kendi suları yerine, belediye su şebe-
kesinden günlük 62,5 m2 kadim hakkı 
olarak ücretsiz su verilmektedir.

Kaynakça: Yılmaz Önge, “Kayseri Hunat 
(Mahperi Hatun) Külliyesinin Hamamı ve Yeni 
Bulunan Çini Tezyinatı”, Önasya, C IV, Ankara 
1969, S 47, s. 8; Erol Yurdakul, “Son Buluntulara 
Göre Kayseri’deki Hunat Hamamı”, Selçuklu 
Araştırmaları Dergisi, S 2, Ankara 1971, s. 144-
149; Haluk Karamağaralı, “Kayseri’de Hunat 
Manzumesinin Kronolojisi Hakkında Bazı Hunat Medresesi eyvanından detay

HUNAT HAMAMI 
İNŞASI İLE İLGİLİ 

MENKİBE
Hunat Camii yapılır-
ken bir gün Hunat Ha-
tun inşaatı görmeye 
gelir. Caminin inşaatı 
hızla devam etmekte-
dir. Kimi taş işliyor, 
kimi taş taşıyor, kimi 
de duvarlarda taşları 
harçla üst üste yerleş-
tiriyor. O sırada Hunat 
Hatun bir garip du-
rumla karşılaşır. İşçi-
lerden biri sırtına aldı-
ğı taşı inşaat alanına 
götürüyor, ancak bı-
rakmadan da geri geti-
riyordu. Durumu hay-
retler içinde takip 
eden Valide Sultan, iş-
çiyi yanına çağırtmış, 
bu manasız işi neden 
yaptığını sormuştur. 
İşçi de, Hunat Hatun’a 
edebî dairesinde, 
“Kendisinin yıkanma 
ihtiyacı içinde oldu-
ğunu, bu sebeple bu 
hâli ile taşımış olduğu 
taşın cami inşaatında 
kullanılmasını doğru 
bulmadığını, boş da 
durmak istemediğini, 
bu şekilde aynı taşı 
götürüp getirdiğini.” 
ifade etmiştir. Bunun 
üzerine, zaten külliye-
ye bir hamam da yap-
tıracak olan Hunat Ha-
tun, derhal cami inşa-
atını durdurarak önce-
likle hamamın yapıl-
ması talimatını ver-
miştir.  
Yapılan araştırmalar-
da, hamamın güney-
doğu köşesinin cami-
nin batı duvarı altında 
kaldığı tespit edilmiş; 
böylece hamamın mi-
mari olarak camiden 
önce yapılmış olduğu 
ortaya çıkmıştır.

MEHMET ÇAYIRDAĞ
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Mülahazalar”, A.Ü.İ.F.D., C XXI, Ankara 1976, 
s. 215; Gönül Öney, Türk Çini Sanatı, İstanbul 
1976, s. 47; Tevfik Elkovan, “Hunat Hanım 
Çinileri”, Erciyes Dergisi, C I, S 3-4, Kayseri 
1978, s.1-2; Yılmaz Önge, Anadolu’da XII. ve 
XIII. Yüzyıl Türk Hamamları, Ankara 1995, s. 
192; Selahattin Çördük, 20/1 Numaralı Kayseri 
Şer’iyye Sicili H 1027-1028/M 1617-1618, 
Erciyes Üniversitesi, (Basılmamış Yüksek Lisans 
tezi), Kayseri 1995, s. 403; Mustafa Süslü, 20/2 
Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili H 1027-
1028/M1617-1618, Transkripsiyon ve 
Değerlendirme, Erciyes Üniversitesi 
(Basılmamış Yüksek Lisans tezi), Kayseri 1995, 
s. 403; Uygur Kocabaşoğlu-Murat Uluğtekin, 
Salnamelerde Kayseri, Osmanlı ve 
Cumhuriyet Döneminin Eski Harfli 
Yıllıklarında Kayseri, Kayseri 1998, s. 139; 
Denktaş, Su Yapıları, s. 161-167.

MUSTAFA DENKTAŞ

 

Medrese 
Hunat Hatun*’ın inşa ettirdiği külliyeye 
ait yapılardan biridir. Medrese, caminin 
kuzeybatısında yer almakta olup dikdört-
gen planlı, açık avlulu ve tek katlıdır. 
Medreseye batıdan, şehir ve kale tarafın-
daki taç kapıdan girilir. Kapı arkasında 
giriş eyvanı ve binayı sağda solda çepe-
çevre dolaşan revaklar, bunların arkasın-
da 20 öğrenci hücresi, tam karşıda doğu 
tarafta ortada ana eyvan-yazlık dersane, 
bunun kuzeyinde büyük, kapalı, üzeri fe-
nerli kışlık dersane; güneyinde camiyle 
bitişik müderris odaları ve burada bulu-
nan Hunat Hatun’un türbesine* geçit bu-
lunur. Batıda, köşelerde bulunan iki hüc-
re, çıkış mecburiyeti dolayısıyla büyük 
tutulmuştur. Kapının içten güney tarafın-
da, hücreler arasında dama çıkış bulun-
maktadır. Avluyu çevreleyen revaklar, 
kesme taş ayak ve sivri kemerler üzerinde 
moloz taş sıvalı sivri tonozlarla örtülü-
dür. Bütün hücreler de aynı şekilde to-
nozlarla örtülmüştür. Ancak doğudaki 
ana eyvan ve yanlarında bulunan kışlık 
dersane ve büyük müderris odası, kesme 
taş tonozla örtülmüştür. Binanın ilk yapı-
lışında eyvan önünde revak bulunmadığı 
hâlde, tahminle, Hunat Hatun tarafından 
camiyle birlikte (1238 yılında), revakı 
dört bir taraftan tamamlamak için, eyva-
nı kapatmayacak şekilde iki kemer ayağı-
na basan yüksek, tek bir tonoz inşa edil-

miştir. Hunat Camii*’nin batı portalinin 
arkasındaki bir avluya açık olan bu to-
noz, belki de olan bir depremin etkisiyle 
kısa zamanda yıkılmıştır. Camideki to-
noz, ihtiyaca binaen tekrar başka sistem-
le yapıldığı hâlde, burada bir daha inşa 
edilmemiştir. Buna ait iki yan revak üze-
rinde, duvarlarda sonradan yerleştirilmiş 
kemer ayaklarının izleri bulunmaktadır. 
Albert Gabriel*, eyvan önündeki iki ayağı 
sütun olarak çizmiştir.
Batıda bulunan taç kapı, klasik Selçuklu 
tarzında geometrik ve bitkisel motiflerin 

Hunat Hatun Türbesinin yerinde bulunan eski yapının tahmini restitüsyon 
(çizim: H. Karamağralı)

Hunat Medresesi duvarındaki yapı kalıntıları ve türbenin yerleştirilmesi 
(çizim: H. Karamağralı)



[1188] 228 / HUN  KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

oluşturduğu bordürlerin çerçevelediği 
mukarnaslı (petekli) bir giriştir. Mukar-
nas örtünün etrafında dekoratif kemerler 
ve altında sütunceleri yer alır. Girişin iki 
yanında iki küçük niş bulunmaktadır. 
Taç kapının üzeri tabiat tahribi ile, bura-
da olması gereken kitabeyle birlikte yıkı-
lıp yok olmuştur. Burası restorasyonla 
kısmen tamamlanmıştır. Kapıda başkaca 
bir kitabe bulunmamaktadır. Dıştan 
medrese duvarları, çevredeki taş ocakla-
rından getirilmiş esmer köfeki (yumuşak 
andezit) kesme taşlarla örülmüş, binaya 
dıştan takviye kuleleri ve bunlar üzerinde 
de, bir tanesi orijinal olarak kalmış den-
danlar (tek parça taştan küçük süs kule-
cikleri) inşa edilmiştir. Damdaki orijinal 
toprak örtü Kültür Bakanlığının 1976 yılı 
onarımında kaldırılmış, bu işlem esna-
sında toprak arasından Selçuklu hafiflet-
me küpleri ile dönemin birkaç bakır pa-
rası çıkmıştır. Küpler şimdi restore edil-
miş hâlde Kayseri Müzesi’nde muhafaza 
edilmektedir. Toprağın kaldırılması ile 
camide olduğu gibi önce betonarme ve 

taş kaplama yapılmış, ancak su geçirgen-
liği önlenemediğinden yakın zamanda 
binanın üzeri Kayseri Valiliği Özel İdare-
si tarafından yine camide olduğu gibi 
ahşap çatı üzeri bakır kaplama ile örtül-
müştür.
Eyvanın kuzeyindeki müderris odaların-
dan, güneyinde bulunan medrese duvarı 
arasından Hunat Hatun Türbesi’ne geçit 
verilmiştir. Burada, türbenin ziyaretgâh 
kısmı olan ikinci katına çıkan, sonradan 
yapılmış taş merdivenin yerinde, orijina-
linde ahşap bir merdiven bulunduğu tah-
min edilmektedir. Bu kısımda, medrese-
nin türbeye doğru dış duvarı arasında, 
Haluk Karamağralı’nın belirttiği gibi türbe 
yerindeki, türbeden evvel bulunan, belki 
caminin batı kapısı arkasındaki tonoz yıkı-
lırken çarpıp yıktığı ilk türbe veya bir yapı-
ya ait kalıntılar bulunmaktadır. Türbeden, 
cesetlerin bulunduğu alt kata girişi yoktur. 
Portalın (taç kapı) dışında, medresenin 
tezyinatlı bölümlerinden olan ana eyvan 
ağzındaki kemerin dış yüzünde bulunan, 
geometrik örgü firizi merkezlerine küçük 
insan ve hayvan figürleri gizlenmiştir. Ey-
vandan doğuya mukarnaslı bir çıkış bu-
lunmaktadır. Giriş eyvanı ortasında da, üç 
dilimli profilli ve yan yüzü geometrik ör-
gülü takviye kemeri bulunmaktadır. Dış-
tan çörten ağızları da arslan başı şeklinde 
biçimlenmiştir.
Medresenin, yapısı itibariyle camiden bi-
raz önceye ait olduğu fark edilmektedir. 
Bu fikri; cami ile arasında dilatasyon 
(genleşme) olması, bazı taşlar üzerinde 
bulunan usta işaretlerinin camidekinden 
farklılık göstermesi, yan duvarlarda den-
danların, çörtenlerde ve tezyinatta ise fi-
gürlerin bulunması desteklemektedir. Bu 
durum medresenin, Hunat Hatun’un 
yaptırmış olduğu camiden önce, büyük 
bir ihtimalle kocası I. Alâeddin Keyku-
bad* tarafından inşa ettirildiğini düşün-
dürmektedir. Eğer böyle ise Hunat Ha-
tun, cami yaparken kocasına ait bir külli-
yeye tabii ki müdahale etmiştir. Hunat 
Hatun’un bu medresede sadece, inşa e-
dildikten kısa süre sonra yıkılmış olan 
eyvan önü revakını yaptırmış olduğu tah-
min edilmektedir.

Hunat Medresesi dış görünüm - 2010
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1976’da yapılan restorasyon çalışmala-
rında, Medrese’nin cümle kapısı altından 
giren pişmiş toprak su künklerinin eyvan 
içine kadar devam ettiği görülmüştür. 
Herhâlde avlu ortasında buna bağlı bir 
şadırvan da bulunmakta idi. Yine Medre-
se önündeki açık alanda, Medrese hiza-
sından hamama doğru, devrinden kalma 
bir bahçe ihata duvarının da bulunduğu 
görülmüştür. 
Medresenin giriş cephesinin güneyinde, 
H 1326 (M 1905) yılında yapılmış ve 50 
yıl kadar önce de yıktırılmış olan sütunlu 
bir revaktan ibaret çeşmenin kitabesi 
hâlen medresenin duvarına yerleştirilmiş 
olarak bulunmaktadır. Kitabe metni şöy-
ledir:
 
Bak su hayrı efdal hayr olduğundan 

ehl-i hayr
Dökdüler her bir mahalde 

hâlisâne âb-i rû
Yaptılar sarf eyleyüp nakdine 

himmetleyin
Câmi-i ekber civarında hoş bir çeşme bu
Görmiye rûz-ı Kıyâmetde susuzlukla elem
Kim akıtdıysa rızâu’llâh için bir katre su, 
1326.
Hunat Hatun’un külliyesi için yazdırmış 
bulunduğu orijinal vakfiyesi elimizde bu-
lunmadığından, medresenin hangi mez-
hebe (sonraki kayıtlarda Hanefi mezhebi-
ne tahsisli olduğu belirtilmektedir) ve 
dinî bilimlere tahsis edilmiş olduğu ve 
çalışma sistemi bilinmemektedir. Ancak 
XVI. yüzyıl Osmanlı vakıf tahrirlerinde 
“Vakf-ı Cami ve Medrese-i Hond Hatun” 
başlığı altında cami ve medresenin, Sul-
tan Alâeddin’in zevcesi Hond Hatun’a ait 
olduğu ve 1500 yılında vakfın Mevlâna 
Abdurrahman’ın (herhâlde müderrisi) 
tasarrufunda (mütevellisi) bulunduğu, 
cami ve medresenin vakıf akarlarının 
Kayseri’de Salur, Zincidere ve Yabani 
köyleri ile, Tokat’ın Kozova’sına bağlı 
Saraycık, Çemgöz, Halıcılar, Tavukçular 
ve Eyne Pazarı köyleri gelirleri, Kayse-
ri’de külliyeye dâhil hamam ile bunun 
yanında bir fırın ile şehir içinde bir kısım 
arazi parçalarının olduğu kaydedilmiştir. 
(Vakıf yayınında yabani köyü ki şimdi bu 

köy şehir yakınında Salur köyü, civarında 
Yabani Çiftliği olarak geçmektedir; Beya-
ni yanlış olarak Yayani, Furun da Kurun 
olarak okunmuştur.) Masraf kayıtlarında 
ise müderris ve talebelerin ücretleri yazıl-
mıştır. “1584 Tarihli Vakıf Tahriri”nde ise 
(bu defter çok yıpranmıştır) aşağı yukarı 
bu kayıtlar tekrar edilmiştir. Hunat Ha-
tun’un vakıf akarlarından günümüze hiç-
bir şey kalmamıştır.
Medrese’nin eyvanına, Lale Devri zama-
nında (1720-1730) İstanbul’da sarayda 
Matbah (saray mutfakları) ve Sur (şehza-
delerin sünnet düğünleri) emini (müdürü) 
olan Kayserili Hacı Halil Efendi* bir kü-
tüphane binası inşa ettirerek, içerisine de 
birtakım kitaplar koydurmuştur. Albert 
Gabriel’in eserinde bulunan medreseye 
ait resimlerde, eyvanda bu binaya ait ka-
lıntılar görülmektedir. Sonra da burası 
harap olunca kitaplar şehirdeki Raşit 
Efendi Kütüphanesine nakledilmiştir. Bi-
na, 1930 yılından 2000 yılına kadar da 
Kayseri Müzesi olarak kullanılmıştır. Mü-
ze bu tarihten itibaren nakledilerek Vakıf-
lar tarafından çarşı hâline getirilmiştir. 

Hunat Hatun Türbesi rölöve (çizim: M. Akok)



[1190] 230 / HUN  KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

Fakat 2009 yılında çarşı da binadan tahli-
ye edilerek buranın bir kültür hizmetinde 
kullanılacağı belirtilmektedir.
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MEHMET ÇAYIRDAĞ

Hunat Hatun Türbesi (Kümbeti)
Anadolu Sultanı I. Alâeddin Keykubad*’-
ın hanımı, II. Gıyaseddin Keyhüsrev* in 
annesi Hunat (Huand, Hond, Mahperi) 
Hatun’un Kayseri’de yaptırmış olduğu 
külliyesi içerisinde bulunan türbesi. 
Hunat Hatun Türbesi üstün sanatlı işçili-
ği ile Anadolu Selçuklu kümbet-türbeleri 
içinde önemli bir yere sahiptir. Başka bir 
kümbette bulunmayan mermer mukar-
naslı kare planlı kaideden (alt kat-
cesetlik) ve üzerinde sekizgen gövdeli iç-
ten kubbeli, dıştan külahlı, mezar taşları-
nın bulunduğu bir ziyaret katından oluş-
maktadır.
Mermer mukarnaslı alt kat (oturtmalık), 
kuzeyde medreseye bitişmiş olduğundan 
burada mukarnaslar (petekler) kesilmiş-
tir. Bu kare kaide üzerinde köşelerde üç-
gen sahınlar bırakarak yükselen sekizgen 
gövdenin (üst kat) cephelerinde ortada, 
ortası mermer sütunlu, tezyinatlı küçük 
pencerelerle, bunun etrafında kenarlara 
yakın geometrik motifli sivri kemerler ve 
köşelerde yine üzerleri geometrik motif-
lerle bezemeli sütunceler bulunmaktadır. 
Külaha geçmeden cephelerin üzerinde 
şahane Selçuklu sülüsü ile iri kabartma 
hâlinde Besmele ve Ayete’l-Kürsi’nin 
(Kur’an II-255) dolaştığı kitabe kuşağı, 
bunun üzeri yine ender şekilde uygulan-
mış gayet muntazam üç sıra mukarnas 
kuşağı ve sekizgen piramitten oluşan kü-
lahın tezyinatlı silmeleri yer alır. Köşe 
sütuncelerin üzerinde, mukarnasların ve 
silmenin taşırılarak dolaştırıldığı ve son-
ları küçük külahla biten abidevî sütun 
başları oluşturulmuştur. Yan yüzeylerde 
kitabe kuşağı ile sivri kemer arasında ka-
lan üçgen boşluklar her cephede farklı 
tezyinatla bezenmiştir. Külah 63° meyilli 
olup, bir yerinde kümbet içine küçük 
yuvarlak ışıklık açılmıştır.

Hunat Hatun Türbesi (H. Altuntaş)



 KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹  HUN / 231 [1191]

Medrese içinden, sonradan inşa edilmiş 
bir merdivenle çıkılan türbenin üst katı 
(alt kat girişi yoktur, üst kata çıkan sonra-
dan yapılmış taş merdivenlerin yerinde 
herhâlde ahşap bir merdiven bulunmak-
taydı), içten yine sekizgen bir gövde ve 
buradan üçgenlerle geçilen üstteki yarım 
küre kubbeden oluşmaktadır. Burada tek 
tezyinatlı eleman, zarif mihraptır. Oniki-
gen olarak tasarlanmış mihrap nişi çevre 
bordürleri, sivri kemerleri, sütunceleri ve 
iç yüzeyi tamamen geometrik ve rumî 
motiflerle bezenmiştir. Üzeri mukarnas 
sıralarıyla örülmüştür. Köşelerinde, bina 
içinde bulunduklarından tabiat tahribi ile 
bozulmamış, geometrik kafes işçilikli kü-
çük yarım küre kabaraları yer almaktadır. 
Mihrapta kitabe bulunmamaktadır.
Türbenin taş kaplama zemininin mihra-
ba yakın en güneyinde eski bir mermer 
Roma lahit kapağı olan Hunat Hatun’un 
mezar taşı bulunmaktadır. Bu kapağın bir 
tarafına Besmele ve Ayete’l-Kürsi ve tas-
dik cümlesi, diğer tarafına Hunat Hatun’-
un üstün vasıflarla anıldığı mezar kitabesi 
yazılmıştır. Arapça kitabenin tercümesi 
şöyledir:
“Bu kabir sitt (hanım) seyide (muhterem 
kadın), setire (örtünmüş, iffetli), saide 
(mesud, mutlu, uğurlu), şehide (Allah 
yolunda vefat etmiş) zâhide (dindar, tak-
va ehli), âbide (Allah’a ibadet eden, kul-
lukta bulunan), murâbıta (dinine bağlı), 
mücahide (din yolunda mücadele eden), 
mâ’sune (kötülüklerden korunmuş), 
mâsume (suçsuz, günahsız), sâhibe (yük-
sek makam sahibi, hanımefendi), âdile 
(adaletli, doğru), âlemdeki kadınların 
melîkesi (başı, hükümdarı), afife (iffetli, 
namuslu), nazife (temiz, arınmış) asrın 
Meryem’i (Hz. İsa’nın annesi gibi), zama-
nın Hatice’si (Hz. Muhammed’in ilk ha-
nımı Hz. Hatice gibi), irfan sahibi (anla-
yışlı) binlerce malını hayır yolunda sarf 
eden Safvetü’d-dünya ve’d-din (dinin ve 
dünyanın en temizi) Mahperi Hâtun’dur 
ki, o Keykubad’ın oğlu merhum şehid 
Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesidir. Al-
lah cümlesine rahmet eylesin, amin.”
Ortadaki basit taş lahit tarzındaki mezar 
taşı, II. Keyhüsrev’in kızı ve Hunat Ha-

tun’un torunu Selçukî Hatun’a aittir. Baş 
kısmında bulunan kitabesinde tercüme 
olarak şunlar yazılıdır:
“Bismillahirrahmanirrahim (esirgeyen ve 
bağışlayan Allah’ın adıyla) bu kabrin sa-
hibi, Keykubad’ın oğlu şehit sultan 
Keyhüsrev’in kızı Selçukî Hatun’dur. Altı 
yüz seksen üç senesi Muharrem ayında 
(vefat etti)". 
Horasan harçla sıvalı kapı tarafındaki 
üçüncü kabirde, kime ait olduğunu belli 
edecek herhangi bir yazı bulunmamakta-
dır. İhtimal o da, hanedandan bir hanıma 
aittir. 
Osmanlılardan Kanunî Sultan Süley-
man’ın meşhur hanımı, kendisinden son-
ra sultan olan II. Selim’in annesi Hürrem 
Sultan’a çok benzeyen Hunat Hatun’un 
mezar taşında ve genelde türbede tarih 
kitabesi bulunmamaktadır. Bundan anla-
şılıyor ki, Hunat Hatun bu muhteşem 
türbeyi hayattayken yaptırmıştır. Medre-
se’nin türbeye doğru olan güney duvarı 
içerisinde bu türbeden de, medreseden 
de eski bir yapıya ait kalıntılar bulunmak-
tadır. Haluk Karamağralı’nın yaptığı çizi-
me göre, dilimli bir külahı olan bu yapı, 
yine ona göre bir ihtimal, caminin batı 
portalinin arkasındaki tonoz yıkılırken 
çarpma sonucu bu yapıyı da yıkmıştır ve 
camiden açık bırakılmış bu köşeye Hunat 
Hatun hayattayken türbesini yaptırmıştır. 
Yine mezar taşından anlaşıldığına göre 
türbe II. Keyhüsrev’in ölümünden (1246) 
sonra inşa edilmiştir. Çünkü orada II. 

Hunat Hatun Türbe içi (Özbek-Arslan, KTKVE)
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Keyhüsrev’den “merhum şehit” olarak 
bahsedilmektedir. Hunat Hatun’un 1254 
yılında hayatta olduğuna dair tarihî kayıt-
lar bulunmaktadır. Ancak onun ölüm ta-
rihi bilinmemektedir.
Caminin batı portali ile Medrese’yi bir-
leştiren ve camiyle beraber yapılmış bu-
lunan, ortası hacet pencereli duvar, bu 
göz alıcı türbenin tam olarak dışarıdan 
görünmesine mani olmaktadır. Bu duvar 
ve cami arasında, türbe etrafında bırakıl-
mış bulunan küçük avluda, Selçuklu ve 
son devir Osmanlı ulemasına ait mezar-
lar ve mezar taşları bulunmaktadır.
1584 tarihli Osmanlı vakıf tahririne göre, 
Hunat Hatun’un külliyesinin diğer yapı-
larından farklı olarak türbeye ayrıca va-
kıflar tahsis ettiği anlaşılmaktadır. Bahis 
konusu kayıtlara göre, Kayseri’ye tabi 
Cırgalan köyü halkının ziraat yaptığı Su-
suzviran Mezraası (ekinlik) ile, Cırlavık 
köyüne tabi Gelüler Mezraası vergi gelir-
leri (malikâne), türbe ihtiyacı ve görevli-
leri için tahsis edilmiştir.
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HUNAT (HUVAND/HUAND) MAHALLESİ
Mahalle ismini, Selçuklu Hükümdarı 
Alâeddin Keykubad*’ın hanımı Hunat 
(Mahperî/ Hundî) Hatun* adına yaptırı-
lan cami, medrese ve külliyeden almakta-
dır. Kayseri şehrinin en önemli yerleşim 
birimlerinden olan mahalle, cami ve kül-

liyenin doğu ve güney tarafında kurul-
muştur. İlk olarak 1500 tarihli defterde 
“Mahalle-i Mescid-i Câmi‘i Hovand tâbi 
Bâb-ı Sîvâs” şeklinde kaydına rastlanmış-
tır. Sivas Kapısı’na tabi olduğu anlaşıl-
maktadır. Bu tarihte mahallede 28 hane, 
13 mücerred (yanlız),  bir imam, bir der-
viş, bir zaviye görevlisi, çullah  (dokuma-
cı) , nalbant, kaşıkçı, kumaş dokuyan bir 
moytab gibi çeşitli meslek mensupları 
olmak üzere toplam 59 nefer ikamet et-
mekteydi. 1520 tarihli defterde 35 hane, 
altı mücerred nüfus ikamet etmekteydi. 
1570 tarihli defterde “Mahalle-i Cami‘i 
Hovand” şeklinde kaydedilmiştir. 58 ha-
ne nüfus bulunmakta idi. 1642 tarihli 
defterde “Mahalle-i Hovand” adı ile kay-
dedilmiş olup 131 nefer ikamet etmekte 
idi. 1834 tarihli Temettuat Defteri’nde 
“Hunat Camii* Şerifi Mahallesi” adı altın-
da kaydedilmiş olup mahallede Yanıkoğ-
lu Cemaati’ne mensup 124 hane, 
Hallaczâde Cemaati’nden 59 hane, 
Mollazâde Cemaati’nden 70 hane ve 
Kalpaklızâde Hacı Ali Ağa Cemaati’nden 
135 hane olmak üzere toplam dört cema-
at ve 388 hane nüfus ikamet etmekte idi. 
1872 tarihinde mahalle üç bölüme ayrıl-
mıştı. Bunlardan birisinin ismi Huvand 
Kalpaklıoğlu Mahallesi, diğeri Huvand 
Mahallesi ve sonuncusu Huvand 
Gavremzâde Mahallesi idi. Bunlardan 
Huvand Mahallesi’nin Hacı Hasan Efen-
di, Saçmacı, Berberoğlu, Künbed, Sarıa-
lioğlu, Belikırıkoğlu, Mektep, Cami, Kır 
ve Felekzâde sokağı gibi on adet sokağı 
vardı. Mahalle üçe bölündüğü için hane 
sayısı 192 olarak kaydedilmişti. Cumhuri-
yet döneminde de Hunat Hatun / Hunat 
Mahallesi adı ile kaydedilmiştir.

Kaynakça: BOA. MAD. 20, vr. 18a-18b; TD. 
387, s. 199; TD. 976, s. 15; MAD 7063, s.10; 
İnbaşı, 16.YBKayseri, s. 46; Kayseri Tapu-
Tahrir Defteri /1500, hzl. Mehmet İnbaşı, 
Kayseri 2009; Kayseri Tapu-Tahrir Defteri 
/1570, hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri 2009; 17. 
Yüzyıl Kayseri Avârız ve Cizye Defterleri, hzl. 
Mehmet İnbaşı, Kayseri 2011; Temettuât Defteri 
(1250/1834 Tarihli), hzl. İsmet Demir, Kayseri 
1998, s. 29-54; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 236-
244; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’nin 
Mahalleleri”, KTA, s. 370-371.

 MEHMET İNBAŞI



 KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹  HÜD / 233 [1193]

HÜDÂYÎ BABA
Mutasavvıf-şair (XIX. yüzyılın ikinci yarı-
sı ile XX. yüzyılın ilk yarısı). Biyografik 
kaynaklarda hayatıyla ilgili herhangi bir 
bilgiye rastlanmaz. Ancak  Dîvan’ındaki 
bazı bilgilerden, hayatı hakkında ipuçları 
ediniyoruz.
Divan’ında kayıtlı künyeye göre şair, 
“Kayserili Şeyh Hacı Hüdâyî Baba” na-
mıyla tanınmıştır. Hüdâyî Baba hakkında 
en müşahhas bilgi, eserin sonunda yer a-
lan şu cümlelerdir: 

Sene bin iki yüz toksan üçde bu hâle 
irdim. 

Mü’min olanlara bin üç yüz otuz beşde 
selâmı virdim. 

Bu ebyâtı diline hediye itdim. 
On sekiz sene nefsimi ‘uryân itdim. 
Yakdım cigerimi büryân itdim.

H 1293 (M 1876) yılının, şairin “Bu hâle 
irdim” dediği hâl’in tarikata girdiği tarih 
olabileceği gibi, doğum tarihi olması da 
muhtemeldir. “Bu ebyâtı diline hediye 
ettim.” dediği (Rumî olması gereken) 
1335 yılı (1919) ise bu Divan’ın tamam-
landığı yıl olmalıdır. Ancak her hâl ve 
şartta, şairin XIX. yüzyılın ikinci yarısı ile 
XX. yüzyılın ilk yarısında ömür sürdüğü-
ne kuşku yoktur. Son iki cümlede sarf 
ettiği sözlerinden ise, şairin 18 yıl bir 
dergâhta hizmet ettiği anlaşılır. 
Divan’ındaki bir Elifiyye’nin her bendi-
nin sonunda tekrarlanan “Abdulkâdir 
Geylânî / Yâ sâkine’l-Bağdâdî” mısraları-
na (s. 15) ve diğer bir şiirindeki “Arayup 
Hakk’ı bulan / Kâdirî derviş olan” (s. 22) 
mısralarına bakarak, sufi-şairin Kadirîliğe 
müntesip olduğu söylenebilir.
Divan metninin sonunda Divan’ı topla-
yan kişi tarafından yazılan bilgi notunda 
yer alan bir kayıt ve Divan’da şaire ait 
olmayan tek şiir olarak yer alan “Edîb-i 
Sîvâsî” başlığı altındaki şiir (s. 13) de göz 
önünde bulundurulduğunda, şairin ya da 
Divan’ı toplayan kişinin Sivas’la bir irti-
batının olduğu anlaşılır. 
Bir dörtlüğünde geçen “Sinniñ âh a[l]t-
mışa yetmiş” mısraından, bu şiiri yazdı-
ğında 60 yaşında olduğu anlaşılır (s. 23). 

Dolayısıyla şair 60 yaşından fazla yaşa-
mıştır denilebilir.
Eseri: Divan. Bugüne kadar bulunabilen 
tek nüshası Prof. Dr. M. Fatih Köksal’ın 
şahsî kütüphanesindedir. Hüdâyî Baba 
Divanı, 220x160 mm ölçülerinde, mavi 
karton kapaklı, tamamı yazılı 82 sayfa-
dan oluşan çizgili bir deftere mavi mü-
rekkeple ve rik’a hatla yazılmıştır. Eserin 
son sayfasında bulunan nottan, bu nüs-
hanın müellif  hattı olmadığı anlaşılır: 
Kulûbu’ş-şu’arâ hazâ’inu’r-Rahmâ-
niyy hadîs-i şerîfince Dîvân-ı Hâcî 
Hüdâyî Baba, yedimde mahfûz ve 
nüsha-i vâhide olmakla tâlibîne ve 
ihvân-ı dîne bir hızmet-i hediyye olmak 
maksadıyla 1 Kânûn-ı Sânî 1924 
târîhiyle Sivas Kütübhâne-i Aliyyesi’ne 
takdîm itdim ve kütübhânenin inşâ ve 
ihyâsına bâdî olan zâtı da Cenâb-ı 
Hakk me’cûr ve dâreynde hediyesine 
nâ’il eylesün. Âmîn. 
Divan’ın son sayfasında “es-Seyyid Şeyh 
Halîl / Ola yâ Rab lutfuña nâ’il” yazılı 
bir mühür vardır ki, mühürde adı geçen 
Şeyh Halîl’in, Divan’ı toplayan ve yazan 
kişi olması kuvvetle muhtemeldir.
Şair bazı şiirlerinde hiç mahlas kullan-
mazken, bazılarında ise Dervîş Hacı, 
Dervîş, Hüdâyî, Hüdâyî Dervîş mahlasla-
rından başka Fakir Kemter ve Derviş 
Kemter’i de kullanmıştır. 

Hüdâyî Baba Divanı (yazma)
(F. Köksal)

Hüdâyî Baba Divanı ilk sayfa (F. Köksal)
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Eserde tamamı hece ölçüsüyle yazılmış 
118 manzume vardır. Çoğunluğu koşma 
tarzında olan şiirler arasında sayısı fazla 
olmasa da beyitler hâlinde ve bentleri üç 
veya beş bentten oluşanlar da vardır. Bu 
şiirlerdeki vezin kusurlarının bazıları şa-
irden, bazıları da Divan’ın müstensihin-
den kaynaklanmaktadır.
Divan’daki şiirlerinin büyük çoğunluğu 
dünyanın faniliği üzerinedir. Allah ve pey-
gamber sevgisi, tevhid, şükür, zikir, na-
maz, nefisten ikrah… gibi kavramlar şiirle-
rin ağırlık noktasını oluşturur. Şairin, dö-
neminde bazı sosyal gelişmelere karşı du-
yarsız kalmayarak bunları şiirlerinde sos-
yal eleştiri olarak işlemesi de oldukça 
dikkat çekicidir. Toplumda gördüğü kimi 
olumsuz gelişmelerden hareketle kıyamet 
alâmetlerinin iyice belirdiğinden bahsetti-
ği bir şiirinde “kızların kâküllerini kesme-
leri”, hocaların dervişleri taşladıkları (eleş-
tirdikleri/kınadıkları), gençlerin mecliste 
oturacakları yeri bilmedikleri, gelinlerin 
süslenmeye merak saldıkları, zenginlerin 
hep kendilerini düşündükleri ve şükürsüz 
oldukları, fakirlerin sabır ve tevekkülden 
uzak oldukları, zina ve livatanın çoğalma-
sı” gibi hususlardan şikâyetlerini dile geti-
rir. Her bendinde “Âhir vakit oldu şüphem 
kalmadı” mısraının tekrarlandığı şiirden 
başka bir şiirinde de benzer hususlardan 
bahseder. Şairin sosyal konulu şiirleri ara-
sında ilginç sayılabilecek bir örnek de, 
“şeytan kavalı”na benzettiği sigarayı 
(duhân = tütün) zemmeden kısa manzu-
mesidir.
Şairin edebî kişiliği hakkında yapılabile-
cek öncelikli değerlendirme, onun da di-
ğer pek çok mutasavvıf şairde olduğu gibi 
“şiir ortaya koymak”, “sanat yapmak” gi-
bi bir iddianın sahibi olmadığıdır. Onun 
asıl derdi, inanç ve düşüncelerini halka 
etkili bir dille anlatmaktır. Bunun için de 
gönlünden ve aklından geçenleri man-
zum olarak ifade etmiş, böylece bir yan-
dan şiir diliyle söylediklerinin akılda kalı-
cı olmasını sağlamaya, bir yandan da 
tasavvufî şiir geleneğini devam ettirmeye 
çalışmıştır denilebilir. 
Hüdâyî Baba Divanı’nın eldeki tek nüs-
hasında bulunan manzumelerin pek ço-

ğu nazım tekniği bakımından kusurludur. 
Bu kusurların ne kadarının gerçekten şa-
ire, ne kadarının Divan’ı toplayan zata 
ait olduğunu tespit edebilmek (başka bir 
nüshası bulunamadığı sürece) zordur.
Duhan (=Tütün) Şiiri’den bir bölüm:

Muhammed’den mi buldunuz 
Frenk[ler]’den mi aldınız 
N’eylediñiz [siz] n’itdiniz
Ey duhan içen âsîler
  
Nedendir bunun evveli 
Elinde şeytân kavalı
Karnınız kömür çuvalı
Ey duhan içen âsîler

Para virdiniz duhâna
Ezâ idüp nice câna
Sonunda vardınız nâra 
Ey duhan içen âsîler

Durağınız kahvehâne
Âsî olduñuz Sübhân’a
Karnınız benzer külhâna
Ey duhan içen âsîler

Kaynakça: M. Fatih Köksal, “Bilinmeyen De-
ğerlerimizden Kayserili Şeyh Hüdâyî Baba ve 
Divanı”, Türk Ocağı Dergisi, Y. 12, S. 125 / 
Eylül-Ekim 2012, s. 19-23.

YUSUF TURAN GÜNAYDIN

 
HÜKÜMDAR YOLU bk. YOLLAR

HÜLAGÜ, MEHMET METİN 
Öğretim üyesi, tarihçi (Adana/Ceyhan 
1962-). İlköğrenimini köyünde, ortaöğre-
nimini Ceyhan’da, lise öğrenimini İstan-
bul’da, üniversiteyi ise Marmara Üniver-
sitesinde tamamladı. 1987 yılında İstan-
bul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sünde araştırma görevlisi olarak göreve 
başladı. 1988-1991 yıllarında İngiltere’de 
bulundu. Aynı üniversitede 1992 senesin-
de doktorasını tamamladı. 1993’te Erci-
yes Üniversitesinde yardımcı doçent, 
1999’da doçent, 2005’te profesör un-
vanlarını aldı. Yakınçağ Tarihi Bilim Da-
lında çalışmalarını yürüttü. Nevşehir 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ku-
rucu Dekanlığı (2007-2008), Erciyes 

Mehmet Metin Hülagü 
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Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi De-
kan Yardımcılığı (2000-2006), Erciyes 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ta-
rih Bölümü Anabilim Dalı Başkanlığı 
(1999-2007), Erciyes Üniversitesi Rektör 
Yardımcılığı (2008-2012) gibi görevler-
de bulundu. 2012 yılında da Türk Tarih 
Kurumu Başkanlığına getirildi. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.
Eserleri: Geçmişteki İzleriyle Kayseri, 
(Mustafa Keskin’le beraber), (2007); İs-
lam Hukukunda Hapis Cezası (1996); 
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, I. cilt, 
(hzl. Ali Aktan ve Abdulkadir Yuvalı), 
(1996); Osmanlının Son Umudu, Panis-
lamizm (1914-1918), (2007); Yaralı 
Mareşal, Gazi Osman Paşa, (2007); 
Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, 4 cilt, 
(hzl. Şakir Batmaz, Gülbadi Alan ve Sü-
leyman Demirci), (2007); Armenians in 
Ottoman Society, 2 cilt, (hzl. Şakir Bat-
maz ve Gülbadi Alan), (2008); Mehmed 
Zeki Pakalın, Zeyl-i Sicil-i Osmanî, C I, 
XIX, (hzl.), (2008); Hoşgörüden Yolay-
rımına Ermeniler, 4 cilt, (hzl. Şakir Bat-
maz ve Gülbadi Alan); Sultan II. 
Abdülhamid’in Zaferi, (2008); İslam 
Birliği ve Mustafa Kemal, (2008); Bir 
Umudun İnşası Hicaz Demiryolu, 
(2008); Sultan II. Abdülhamid’in Sür-
gün Günleri, (2010); Yurtsuz İmparator 
Vahdeddin ve Osmanlı Hanedanı,(2010); 
The Hejaz Railway, (2010);  Bir Dostluk 
Öyküsü Belgelerle Türk-Japon İlişkile-
ri, (2011); Devr-i Hamid, 5 cilt, (hzl. Şakir 
Batmaz ve Gülbadi Alan), (2011).

YAYIN KURULU

HÜLASA-İ AHVALİ’L-BULDAN’A GÖRE IX. 
YÜZYILDA KAYSERİ

Ebubekir Feyzi’nin yazmış olduğu eser, 
Hülasa-tü Ahvali’l-Buldan fi Memaliki 
Devleti Ali Osman adını taşımaktadır. 
Adından da anlaşılacağı gibi Osmanlı 
Devleti’ne ait beldeleri genel olarak özet-
leyen bu eser, bir coğrafya kitabı ve seya-
hatname olarak kaleme alınmıştır. Müel-
lifin tam adı es-Seyyid el-Hacc Ebubekir 
Feyzi bin Seyyid Abdurrahman’dır. Mu-
kaddime kısmında verilen bilgilere göre 
müellif, din ve devlet işlerinde hizmet 

vermiş ve bu sıfatlarla Osmanlı ülkesinde 
diyar diyar gezerek bu eseri kaleme al-
mıştır. Gözlemlerinin yanı sıra kendin-
den önce yazılmış coğrafya kitaplarına 
da müracaat eden Ebubekir Feyzi, üç 
yıllık bir çalışmanın sonucunda eserini 
Sultan Abdülmecid’e (1839-1861) ithaf 
etmiştir. Tamamı 290 varak olan bu yaz-
manın giriş kısmında bir fihrist mevcut-
tur. Fihriste göre müellif, Osmanlı ülkesi-
ni genel olarak üç iklime ayırır: Asya, Af-
rika ve Avrupa. Bu kıtalarda bulunan eya-
let, liva, şehir ve kasabalar hakkında ayrı 
ayrı bilgiler verilir. Eserin 192-195. sayfa-
ları arasında Kayseri ve kazaları yer al-
maktadır.
Kayseri, Anadolu’nun en eski ve önemli 
şehirlerinden biridir. Ticaret ve hac yolla-
rının kesiştiği bölge, stratejik konumun-
dan ötürü tarih boyunca önemli olaylara 
sahne olmuş, bu vesilelerle de devrin 
kaynaklarında sık sık adından bahsettir-
miştir. Milattan önceki devirlerden 
Roma-Bizans Dönemi’ne uzanan eski 
tarihinde olduğu gibi İslami dönemde ve 
Türk Tarihinde de bu özelliğini koruması 
sebebiyle seyyahlar, coğrafyacılar ve ta-
rihçiler Kayseri’yi eserlerinde zikreder-
ler. Ebul Fida, Kalkaşandi, el-Ömeri gibi 
seyyah ve müverrihler Ortaçağ Kayserisi 
hakkında önemli bilgiler vermişlerdir. 
Kayseri, Anadolu Selçukluları çağında 
yaşadığı ihtişamı Osmanlı Dönemi'nde 
uzun müddet yaşayamamıştır. Nitekim 
Osmanlı klasik dönemine ait tahrirlerde, 
Kayseri vasat bir sancak durumundadır. 
Kayseri özellikle ticari açıdan, XVII. yüz-
yıldan itibaren gözle görülür bir gelişme 
göstermiştir. Selçuklu Dönemi’nin aksi-
ne siyasi ve askerî ehemmiyetini kaybe-
den Kayseri, iktisadi bakımdan büyüme-
ye devam etmiştir. Hülasa-i Büldan’ı e-
sas aldığımız XIX. yüzyılda bu durum 
bariz bir biçimde görülür.
Kayseri’nin XIX. yüzyıldaki durumuna i-
lişkin bilgiler veren Ebubekir Feyzi’nin 
eseri, seyahatname türünde en son kay-
naklardan biri olduğu için oldukça ö-
nemlidir. Onun özellikle Kayseri’nin ti-
cari hayatı, meslek erbapları ve halkı 
hakkında verdiği malumat çok orjinaldir. 
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Esere göre, Karaman Eyaleti dâhilinde 
gösterilen Kayseri livası, Nefs-i Kayseri 
dışında, Cebel-i Erciyes*, İncesu*, Cimas, 
Cismane, Köstere ve İslamlu kazaların-
dan oluşmaktadır. Cismane, Köstere ve 
İslamlu için nefsi olmayan kasabasız ka-
za tabiri kullanılmıştır. Talas* ve Erkilet* 
karyeleri için ise “kasabadan büyük ve 
mamur” tabirleri kullanılır. Çünkü ticari 
hayatın da canlılığına bağlı olarak bu 
yerleşmeler Kayseri’nin nüfus ve iktisadi 
yapısında önemli bir yer tutar. 
Hülasa-i Buldan’da, Kayseri Kalesi’nin 
5.000 hane barındırdığı ve şehirde top-
lam 15.000 ev olduğu kaydedilmiştir. 
Dolayısıyla, şehir nüfusunun bu dönem-
de yaklaşık 70.000civarında olduğu dü-
şünülmektedir. Şüphesiz, Kayseri’deki 
ticari hayatın canlılığı bu nüfus artışının 
en önemli sebebidir ve belki de özellikle 
Anadolu’daki gayrimüslimler için Kayse-
ri bir cazibe merkezi olduğundan, yüzer-
gezer ticari nüfusun, genel nüfus içinde 
önemli bir payı vardır.  Talas’taki nüfu-
sun da 3.000 haneye ulaşması bunu 
göstermektedir.
Nitekim Ebubekir Feyzi, ticari hayatın 
zenginliği ve canlılığı karşısında Kayseri’-
yi “ikinci İzmir” ve bir “iskele” olarak ni-
teler. İzmir, İstanbul, Bursa, Şam, Halep 
gibi şehirlerden her gün kervanların gelip 
gitmesi, hanlarda her türlü emtianın bu-
lunması, yazarı âdeta hayrete düşürür. 
1850’lerde ayakkabı yapımında kullanı-
lan sarı Kayseri sahtiyanı, debbağhane-
lerde işlenen deriler, “Erzurum Öküzü” 
diye bilinen büyükbaş hayvanların kesil-
diği salhanelerden elde edilen etlerden 
yapılan pastırma, basmahanelerde ve bo-
yahanelerde işlenen bez ve kumaşlar her 
tarafa irsal olunan Kayseri’nin klasik ih-
raç malları olmuştur.
Eserde XIX. yüzyılda İstanbul’a giden 
Kayserililerin icra ettikleri meslekler de 
yörenin hususiyetlerini yansıtmaktadır. 
İstanbul’daki enderun aşçıları, pastacılar, 
habbaz yani ekmekçiler, manav, küfeci, 
lağımcı ve ayakkabıcıların bir kısmının 
Kayserili olduğu görülür. Kayserili gayri-
müslimler ise sarraflık, pastırmacılık, ke-
reste işleri ve değirmencilik yapmakla 
meşhurdurlar. Yazarın verdiği bilgilere 

göre bölgenin Ermenileri başlarına “çö-
mez külahı” denilen bir başlık takmakta-
dır. Kayseri kadınları da “izara” denilen 
kuşak bürünüp, başlarına otuz kırk ye-
meniden fincan tablası gibi tepesi yassı 
bir baş bağlamaktadır. Şüphesiz sosyal 
hayata ait verilen bu bilgiler oldukça ö-
nemlidir. Kayseri’ye bağlı 20 köyün ade-
ta kasaba büyüklüğünde olduğunu söyle-
yen yazar, buradaki halkın büyük kısmı-
nın “Türkmen” olduğunu ve Türkmenle-
rin de at, deve yetiştirip, kilim dokuduk-
larını kaydeder. Bütün bu bilgilerin, dev-
rin kaynakları ile karşılaştırılarak değer-
lendirildiğinde, Kayseri tarihi ve kültürü 
için, özellikle sosyal ve iktisadi tarih bakı-
mından, kıymetli katkılar sağlayacağın-
dan eminiz.

Kaynakça: Ebubekir Feyzi, Hülâsatü Ahvali’l-
Buldan fi Memaliki Devleti Ali Osman,  Millî 
Kütüphane El Yazmalar Fondu, t.y.

ÜÇLER BULDUK

HÜRREMÇAVUŞ MAHALLESİ
Yoğun Burç ile Emir Sultan Zaviyesi 
arasında bulunmaktaydı. “1500 tarihli 
defter”e göre,“Mahalle-i Hürrem Çavuş” 
adı altında kaydedilen mahallede 27 ha-
ne, 1 mücerred ve Mevlâna unvanlı ule-
madan üç kişi ve seyyid unvanlı iki kişi 
ikamet etmekteydi. Bunlar avarız-ı diva-
niyeden muaf tutulmuş ve deftere de 
muaf olduklarına dair kayıt düşülmüştü. 
1520 tarihinde mahallede 37 hane ve 7 
mücerred meskûn idi. “1570 tarihli def-
ter” de yine aynı isimle kaydedilmiş 41 
hane nüfus oturmaktaydı. “1584 tarihli 
defter”e göre ise, mahallede 31 hane nü-
fus bulunmaktaydı. Sicil kayıtlarında da 
aynı isimle kaydedilen mahallede 1834’te 
10 hane ikamet etmekteydi. “1872 tarihli 
nüfus defteri”ne göre mahallede 
Müftüzâde, Eskisaray Çıkmazı, Hamam 
ve Akçıkmaz adlarında dört sokak ve 
buralarda ikamet eden 33 hane nüfus 
bulunmaktaydı. Günümüzde aynı ismi 
taşıyan mahalle yoktur.

Kaynakça: BOA. TD. 33, s. 14; 1500 (H906) 
Tarihli Kayseri Tapu-Tahrir Defteri, (hzl. 
Mehmet İnbaşı), Kayseri 2009, s. 14-15; TD. 
387, s. 199; 1570 (H 976) Tarihli Kayseri 
Tapu-Tahrir Defteri, (hzl. Mehmet İnbaşı), 
Kayseri 2009, s. 13-14; Kayseri İli Tahrir 
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Defterleri (992/1584), (hzl. Refet Yinanç-
Mesut Elibüyük), Kayseri 2009, s. 37; Mehmet 
Karagöz, XVIII. Asrın Başlarında Kayseri 
(1700-1730), Erciyes Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora 
tezi), Kayseri 1993, s. 51; Kayseri Temettuât 
Defteri, (1250/1834 Tarihli), (hzl. İsmet 
Demir), Kayseri 1998, s. 242; Cömert, 
19.Y.Kayseri, s. 173; İnbaşı, 16.YBKayseri, s. 41; 
Çayırdağ, KTA, s. 370-378.

MEHMET İNBAŞI

HÜRSÖZ GAZETESİ
Haftalık siyasi gazete. Reşat Salt’ın sahibi 
olduğu, Ertuğrul Üner’in Yazı İşleri Mü-
dürlüğünü yaptığı Hürsöz’ün ilk sayısı 10 
Nisan 1953’te yayımlandı. Kayseri’de ya-
yımlanan öteki bazı gazeteler gibi 
Hürsöz’ün de ömrü kısa oldu; 10 sayı 
çıktıktan sonra kapandı.

MAHMUT SABAH

HÜSÂMEDDÎN KAYIRHAN bk. 
KAYIRHAN

HÜSAMİ HASAN BEY
XV. yüzyıl başında Kayseri’yi Karamano-
ğulları’ndan alan ve Kayseri’ye vali olan 
Dulkadırlı şehzadesi.
Hasan Bey’in Dulkadıroğlu Nasıreddin 
Mehmet Bey’in büyük oğlu olduğu bilin-
mektedir. İsmine ilk defa 1411 tarihli, Kay-
seri İç Kalesi doğu kapısı iç yüzündeki, 
küçük mermer kitabede rastlanmıştır. 
1402 yılında Timur’la Yıldırım Bayezit 
arasında gerçekleşen Ankara Savaşı’ndan 
sonra galip gelen Timur, Osmanlı’nın 
Anadolu birliğini sağlamak için ortadan 
kaldırdığı beylikleri yeniden kurdu. Bu 
maksatla Karamanoğulları yönetimine 
Kayseri’yi de dâhil etti. Karamanoğlu II. 
Mehmet Bey de Kayseri’ye kendi hane-
danından Şeyh Çelebi*’yi vali tayin etti. 
Ancak kaledeki kitabeden (bu kitabe aynı 
zamanda Dulkadıroğulları’nın en eski 
kitabesidir) 1411 yılında şehri Dulkadıroğ-
lu Hasan Bey’in ele geçirdiği ve kaleyi 
tamir ettirdiği anlaşılmaktadır. Kalenin 
kırılarak bir kısmı eksilmiş başka bir kita-
besinden de Karamanoğulları’nın Vali 
Şeyh Çelebi önderliğinde şehri yeniden, 
Dulkadıroğulları’ndan geri aldıkları anla-
şılmaktadır. Bu mücadelede Şeyh Çele-
bi’nin oğlu Sevinç Demir (Şeyh Çelebi 

oğluna Timur’un adını koymuştur) de 
yararlık göstermiştir.
1419 yılında Karamanoğulları’na karşı bir 
harekette bulunan Mısır Memluklu Sulta-
nı Melik Müeyyed Şeyh, Kayseri Valisi 
Şeyh Çelebi’den Kayseri’yi alarak o sıra-
da kendilerine müttefik olan Dulkadırlı-
lara (Nasıreddin Mehmet Bey’e) teslim 
etti. Bu olaydan kısa süre sonra Karama-
noğlu Mehmet Bey, Ramazanoğlu İbra-
him Bey’le birlikte Kayseri’yi tekrar ele 
geçirmek istedilerse de Kayseri civarın-
da, Nasıreddin Mehmet Bey’le yaptıkları 
muharebede hezimete uğradılar. Kara-
manoğlu Mehmet Bey esir düştü ve Dul-
kadıroğlu Mehmet Bey tarafından esir 
olarak Kahire’ye gönderildi. 
Kayseri’nin tekrar Dulkadıroğulları’nın e-
line geçmesinde, Hasan Bey’in de rolünün 
olduğu düşünülmektedir. Zira bu dönem-
de Hasan Bey’in Kayseri ve çevresinde 
birçok faaliyetlerde bulunduğunu gör-
mekteyiz. Zaten babası Nasıreddin Meh-
met Bey Kayseri’nin idaresini oğlu 
Hasan’a bırakmıştı. Ancak Hasan’ın 
1419’dan sonra yağmacılıkla uğraşan Dul-
kadırlıların Kızılkoca Türkmenleri ile iş-
birliği içinde olduğunu görmekteyiz. Kızıl-
kocalılar Amasya ve Tokat civarını yağma-
layıp tahrip ederken, Hasan da Akkoyunlu 
Kara Yülük’ün oğlu ile bazı köyleri yağ-
malıyor, Kızılkocalılarla kervanları ve yol-
cuları soyuyorlardı. Karamanoğlu Meh-
met Bey’in Antalya kuşatması sırasındaki 
ölümünü fırsat bilen Hasan Bey, Karaman 
topraklarına girdi, onlara ait Develi, Orta-
köy ve Ürgüp’ü ele geçirerek Niğde ve 
Aksaray şehirlerine de saldırıda bulundu. 
Ancak bu şehirlerin halkı birleşerek der-
hal Dulkadırlıları takibe aldılar. Böylece 
halk, Hasan ve maiyetini Develi civarında 
sığındıkları yerlerde ganimet paylaşırken 
basıp mallarını geri aldılar. Bu çarpışmada 
on ölü, iki yüz esir veren Hasan Bey canını 
zor kurtardı.
Yeni Karamanlı Beyi İbrahim Bey’in 
Dulkadırlı yağmacılar üzerine gönderdi-
ği kuvvetler Niğde’ye geldiklerinde, Dul-
kadırlıların şehre saldırılarıyla karşılaştı-
lar. Ürgüp ve civarına kadar ilerleyerek 
Kızılkocalıların bir kısım reislerini ele 
geçirdiler. Bunu haber alan Hasan Bey ve 
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kuvvetleri, işgal ettikleri yerleri terk ede-
rek derhal geri çekildiler. Fakat bir müd-
det sonra Kızılkocalılarla birlikte Os-
manlı bölgesinde tekrar faaliyetlere ge-
çen Hasan Bey ve kuvvetlerinin durdu-
rulması için üzerlerine, Osmanlıların 
Tokat Valisi Yörgüç Paşa gönderildi. Bu 
olayın sonucunda Hasan Bey ve kuvvet-
leri ortadan kaldırılarak onların bir daha 
varlık göstermeleri engellendi (1426). Bu 
tarihten sonra Hasan’ın isminin bir daha 
geçmemesi, onun bu olaylar esnasında 
ölmüş olduğunu göstermektedir.
Dulkadıroğlu Hasan Bey’in içinde bulun-
duğu bu olumsuz faaliyetler yanında, 
onun Kayseri’de yapmış olduğu önemli 
bir hayır hizmeti bulunmaktadır. Şehre 
vakıf olarak yaptırdığı “Miskinler 
Zaviyesi”ne (Cüzzamlılar Hastanesi) ge-
lir kaynağı olarak, Salkon(Salkuma = 
Bağpınar)  köyünün ve bir değirmenin 
gelirlerini tahsis etti. XX. yüzyılın başına 
kadar faal olan ve vakıf kayıtlarına göre 
son mütevellisi Nuh Naci isminde bir zat 
olan bu tekke bugün mevcut olmamakla 
birlikte, yeri dahi bilinmemektedir. Kay-
seri’nin sağlık tarihi bakımından önemli 
olan bu yapının büyük bir ihtimalle Kay-
seri merkezindeydi.

Kaynakça: Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de 
Kitabelerinden XV ve XVI. Yüzyıllarda Yapıldığı 
Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar 
Dergisi, 1981, S XIII, s.532,533; Çayırdağ, KTA, 
s. 256-257; Refet Yinanç,  Dulkadir Beyliği, 
TTK 1989, s. 47-48; Süheyl Ünver, Selçuklu 
Tababeti, Ankara 1941, s.100.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

HÜSEYİN AVNİ
Asker (Kayseri, ?– ?). Harp Okuluna gir-
di (13 Eylül 1880). Sungurlu Redif Taburu 
Komutanlığı yaptı. 6. Redif Müfettişliği 
Muğla Alayı Komutanlığına atandı (8 
Haziran 1911). Balkan Harbi’ne Çatalca 
Ordusu Mürettep 4. Kolordu Ereğli Tü-
meni Muğla Alayı Komutanı olarak katıl-
dı. Yarbayken emekli edildi (28 Ocak 
1914). Daha sonra tekrar göreve çağrıldı 
(16 Ağustos 1914) ve Çanakkale Müstah-
kem Mevkii Divan-ı Harp Başkanlığına 
atandı. 28 Temmuz 1916’da ikinci defa 
emekli oldu. 

Kaynakça: Emekli Sandığı Arşivi, Tasnif No: 
685/834; Genelkurmay ATASE Başkanlığı 
Arşivi, Kol. Balkan Harbi, Kls. 522, Dos. 2, Fih. 
3-12; Görgülü, OYHK.

      HÜLYA TOKER

HÜSEYİN BEY (PAŞA) HAMAMI
Mimar Koca Sinan* tarafından inşa edi-
len bu hamam, geçmişte Cumhuriyet 
Meydanı’nın kuzeyinde İstasyon Caddesi 
üzerinde bulunmaktayken, 1934 yılında 
yolun genişletilmesi amacıyla yıkılarak 
tamamen ortadan kaldırılmıştır. Hüseyin 
Bey*’in H 954 (M 1547) tarihli, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Arşivi’ndeki “1961 nu-
maralı defter”in 298. sayfa 50. sırasında 
kayıtlı olan vakfiyesinde, bu hamamdan 
da bahsedilmektedir. 
Hamam, halk arasında Meydan ya da 
“Çömlek Hamamı” adıyla bilinmekte o-
lup, belgelerde Hacı Kılıç Camii*’nin vak-
fı olduğu belirtilmiştir. Evliya Çelebi, adı 
geçen bu hamamın çok latif bir hamam 
olduğundan bahseder. Ancak o, bu ha-
mamı, Hüseyin Paşa (Bey) Hamamı ve 
Meydan Hamamı olarak iki ayrı isimle 
kaydetmiştir. Hamamın çifte hamam ol-
ması dışında, mimarisi hakkında bilgimiz 
bulunmamaktadır. 
Kayseri Şer’iyye Sicil Defteri’ndeki bilgi-
lerden, H 1067 (M 1657) tarihli “66/1 
numaralı defter”deki 179 nolu belgeye 
göre, Hüseyin Bey Hamamı’nın kiracısı 
mahkemeye başvurarak, eşkıyanın şehre 
saldırması nedeniyle hamamın 50 gün 
kapalı kaldığını ve bu sebeple hamamın 
mütevellisi Hacı Arslan’ın, hamamın ka-
palı kaldığı 50 günün kirasını almaması 
gerektiğini beyan etmiştir. H 1069 (M 
1658/1659) tarihli “69 numaralı defter”-
deki 262 numaralı belgede, Hüseyin Bey 
Vakfı’nın mütevellisi Ali Çelebi’nin ha-
zırladığı gelir-gider tablosunda, Hüseyin 
Bey Hamamı’ndan kira olarak 7.560 ak-
çenin alındığı ve 3.000 akçenin de ha-
mamın yenilenmesi ve onarımı için kul-
lanıldığı bilgileri yazılıdır. Kayseri Şer’iy-
ye Sicil Defteri’ndeki bilgilerden, H 1098 
(M 1686) tarihli “94 numaralı defter”deki 
68 numaralı belgeye göre, hamam ve 
çeşmenin suyunu sağlayan su yollarında 
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birtakım arızalar olduğu ve bu arızaların 
giderilmesi için ayrılan 358 kuruşun sa-
dece bu onarımın üçte birini karşılayabi-
leceği belirtilerek, mimar tarafından ye-
niden yapılan keşif ve alınan yeni kararla 
ilgili bilgiler de yer almaktadır. 1686/7 
tarihli Kayseri Şer’iyye Sicil Defteri’ndeki 
68 numaralı belgede, Hüseyin Bey Ha-
mamı’nın mütevellisi olan Süleyman bin 
Ali, yıllık olarak aldığı kiralardan cami i-
mamına vermesi gereken tutarı iki yıldır 
ödemediği için şikâyet edilmiş, daha son-
ra adı geçen mütevellinin bu paraları ö-
dediği tespit edilmiştir. H 1289 (M 1872) 
tarihli 182 nolu Vergi Defteri’nde, Kalen-
derhane Mahallesi*, Serçeönü bölgesin-
de bulunan çifte hamamın Hacı Kılıç 
Camii’ne meşruta ve mütevellisinin Ars-
lanoğlu İbrahim Efendi olduğu tespit e-
dilmektedir.
Ayrıca hamamın H 1316 (M 1900) tari-
hinde kiralandığına dair, 1906 yılında da 
hamamın tamire muhtaç olduğu ve gere-
ken onarımların yapılması için “2401 
kuruş karşılığında” ihale edildiğine dair 
belgeler, Kayseri Vakıflar Bölge Müdür-
lüğünde bulunmaktadır.

Kaynakça: Anonim, 94 Numaralı Kayseri 
Kadı Sicili; Evliya Çelebi, Seyahatname, (çev. 
Zuhuri Danışman), C V, İstanbul 1970, s. 74; 
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Yıkılarak 
Ortadan Kaldırılan Bazı Mühim Tarihi Binalar”, 
Erciyes Dergisi, C I, S. 9, Kayseri  1978, s. 6; A. 
Nazif, Mir’at, (Palamutoğlu),s. 24; Ahmet 
Gündüz, 27/2 ve 27/3 Kayseri Şer’iyye Sicili 
(H 1035-36/M 1625-1626), Erciyes Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek 
Lisans tezi), Kayseri 1995, s. 146; Gültekin Şen, 
69 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili (H 
1069/M 1658-59), Transkripsiyonu ve 
Değerlendirme, Erciyes Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans 
tezi), Kayseri 1996, s. 208-212; Rıdvan Yurtlak, 
66/1 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili Defteri 
(H 1067/M 1657) Transkripsiyon ve 
Değerlendirme, Erciyes Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans 
tezi), Kayseri 1998, s. 195; Mehmet Çayırdağ, 
“Mimar Sinan’ın Kayseri’deki Eserleri”, 
Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü 
Kongresi Bildirileri 4-7 Kasım 1997 Ankara, 
Ankara 1999, s. 168-173; Denktaş, Su Yapıları, 
s. 249; Mustafa Denktaş, Kayseri’de Yıkılan 
Anıtlarımız, Kayseri 2007, s. 147-148.

MUSTAFA DENKTAŞ

HÜSEYİN BEY
Mirliva (? – Kayseri, H 959 Ramazan/M 
1552). XVI. yüzyıl’da Aksaray’da Mirliva-
lık (sancak beyliği) yaptı. Kayseri’de Hacı 
Kılıç Camii ve Medresesi*’ni onarıp Mi-
mar Sinan*’a bir hamam ve imaret yaptı-
rarak bir kısım araziyle birlikte bu camiye 
vakfetti. Hayatı hakkında fazla bilgi bu-
lunmamaktadır. Onun Aksaray Mirlivalı-
ğı hakkında XVI. yüzyıl tahrir defterlerin-
de biri tarihsiz, biri H 931 (M 1525) tarihli 
kayıtlar bulunmaktadır. Aksaray, Kayseri 
gibi XVI. yüzyılda Osmanlılarda Kara-
man (Konya) eyaletine bağlı bir sancak 
merkezi idi. Onun vakfiyelerinden ve 
Kayseri’deki mezar taşından öğrendiği-
mize göre babasının ismi Sinan Bey’dir. 
Buradaki bey unvanı onun da oğlu gibi 
idari bir görevde bulunduğunu akla getir-
mektedir. Yine XVI. yüzyıl Aksaray tahrir 
defterlerinde Aksaray mirlivası olarak 
Oruç Bey oğlu Sinan Bey’den bahis bu-
lunmaktadır. Aynı kayıtlarda bunun oğlu 
Hamza Bey’den bahsedildiği hâlde Hüse-
yin Bey’in babasının Sinan Bey olduğu 
hakkında bir bilgi verilmemiştir.
Hüseyin Bey’in tahrirlerde ve mezar ta-
şında Aksaray mirlivası (Halil Edhem ve 
Ahmed Nazif yanlış olarak Aksaray’ı 
Kayseri okumuşlardır) olduğu açık ola-
rak görülmektedir. Onun Kayseri ile ne 
türlü bir alakasının olduğu belli değilse 
de, Hacı Kılıç Camii’ne bu kadar vakıf 
yapması ve mezarının da burada bulun-

Hüseyin Bey’in Hacı Kılıç Camii bitişiğindeki 
mezarı
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ması, Hüseyin Bey’in cami ve medreseyi 
1249 yılında inşa ettiren Selçuklu emiri 
Ebülkâsım bin Ali et-Tûsî*’nin torunla-
rından olduğunu veya aslen Kayserili o-
lup o mahalleye mensup bulunduğunu 
göstermektedir.
Hüseyin Bey’in H 954 (M 1547) tarihli 
vakfiyesinde, zamanla harap olan Hacı 
Kılıç Camii’ni tamir ettirdiği, Sarımsaklı 
(Bünyan) ve Yorgat (Erkilet yakınında) 
köylerinin gelirlerini, Kayseri’de Atabey 
Hamamı (bugünkü adı ile Selahaddin 
Hamamı*, Selçuklu Lala Külliyesi’nden 
olduğu hâlde Hüseyin Bey Vakfı’na dâhil 
etmiş, şimdi ise Güpgüpoğlu Vakfı’na 
geçmiş) ismi ile bilinen çifte hamamı, 
aynı şehirde başka bir hamamı (Mimar 
Sinan’a yaptırdığı Meydan veya Çömlek 
Hamamı Hüseyin Bey Hamamı*), 
Tarsus’taki kırk hücreden müteşekkil ha-
nını, bu hanın yanındaki dokuz dükkânı, 
Hacı Kılıç Zaviyesi (medrese olmalıdır) 
yanındaki bahçeyi, bu bahçe yanındaki 
başka bir araziyi, Pervane’deki (Kayse-
ri’de eski ekinlik alan, ismini burayı vak-
feden Selçuklu Veziri Pervane Muined-
din Süleyman’dan almıştır) bir araziyi ve 
şehirdeki bir dükkânı vakfetmiştir. Hüse-
yin Bey, bütün bu hamam, dükkân, köy 
ve arazi gelirlerinin Hanefi mezhebinden 
olmasını şart koştuğu Hacı Kılıç Cami i-
mamına, müezzinine, hatibine, caminin 
kuzey tarafına yaptırdığı imaret, imaretin 
iki aşçısına, kayyuma (cami görevlisi), 
mutfak nazırına, imaretin kapıcısına, ca-
mi ile imaretin farrasına (hizmetli), cami 
ve imaretin mum, kandil ve hasır ihtiyacı-
na, camide Kur’an okuyanlara, imaretin 

diğer yiyecek masraflarına ve vakfın mü-
tevellisine (idareci) vakfetmiştir. Mimar 
Sinan’ın eserlerinin kaydedildiği tezkere-
lerde ismi geçen Kayseri’deki Hüseyin 
Bey Hamamı ve Hüseyin Bey’in imaretin-
den bugün eser kalmamıştır. Vakfettiği 
diğer arazilerin de hemen hemen tamamı 
yok olmuştur.
Hüseyin Bey’in mezarı Hacı Kılıç Camii 
doğusunda, genişletilen yol üzerinde idi. 
Yolun yapımı sırasında mezar buradan 
kaldırılıp minare yanındaki bugünkü ye-
rine nakledilmiştir.
Minare kaidesine monte edilmiş olan baş 
taşında;

Hazihi kabrü’l-merhum el-mağfur 
es-sahibü’l-hayrat

ve’l-hasenat Hüseyin Bey bin Sinan Bey 
ilâ rahmetu’llahi

Emir-i Liva-i Aksaray

Anlamı: 

Bu kabir merhum, Allah tarafından 
günahları bağışlanmış, hayrat ve hase-
nat sahibi, Aksaray Mirlivası, Sinan 
Bey oğlu Hüseyin Bey’indir -Allah rah-
met eylesin-.

Ayak taşında;

İntikalü min dâri’l-fenai ilâ dâri’l-beka 
fi

Şehri Ramazani’l-mübarek sene tis’a 
ve hamsîn ve tis’a-mie

Anlamı: 
Geçici âlemden daimî âleme dokuz yüz 
elli dokuz senesi mübarek Ramazan a-
yında intikal etti.

Kaynakça: Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de 
Kitabelerinden 15 ve 16. Yüzyıllarda Yapıldığı 
Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar 
Dergisi, C XIII; Mehmet Çayırdağ, “Mimar 
Sinan’ın Kayseri’deki Eserleri”,  IV. Uluslararası 
Türk  Kültür Kongresi Bildirileri, (4-7 Kasım 
1999), Ankara, C I; İbrahim Hakkı Konyalı, 
Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde Aksaray 
Tarihi, İstanbul 1974, C I, s. 703, 848, 849, 1181; 
A. Nazif, Mir’at, (Palamutoğlu); Rıfkı Melül 
Meriç, Mimar Sinan’ın Hayatı ve Eserleri, 
Ankara 1965.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

Hüseyin Bey’in mezar taşları 
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HÜSEYİN HASİB BEY (HACI)
Nâzır, muhasebeci (?, 1766 – İstanbul, 
1824). Kayserili Salih Paşa*’nın oğludur. 
Mektûbî-i Sadarette göreve başladı. 
Hacegânlık görevini üstlendi. 1802’de 
Anadolu muhasebeciliği görevine getiril-
di. 1809’da Cizye muhasebeciliğine atan-
dı. 1812’de Baruthane ve Humbarahane 
Nazırlığı yaptı. 1819’da Harameyn muha-
sebecisi oldu. 1824’te Eyüp’te defnedildi. 

Kaynakça: M. Süreyya, SO2, C 3, s. 709.
YAYIN KURULU

HÜSNÎ  
Âlim, şair, kadı (Kayseri, 1688 – Kayseri, 
1776). Ahmet Emin Güven*’in verdiği 
bilgilere göre, asıl adı Abdullah olan 
Hüsnî Efendi, Kayseri’nin tanınmış ve 
köklü ailelerinden Hacı Ali Efendi ismin-
de bir zatın oğludur. Resmî kayıtlardaki 
bilgilere göre, bulunduğu görevlerden de 
anlaşıldığı üzere, Kayseri’de doğduğu ve 
yaşadığı anlaşılmaktadır. Zamanının 
şartlarına göre mükemmel bir tahsil gör-
dü. Devlet memuriyetini tercih ederek 
Kayseri Mahkeme-i Şer’iyesinde ilk göre-
vine başladı. Zamanla mahkeme başkâ-
tipliğine kadar yükseldi. Askerî Kassami 
Kâtipliği uhdesine verildi. Develi kazası 
kadılığı ve İbrahim Arabî yerine Kayseri 
kadı vekilliğinde bulundu. Hüsnî Efendi 
ömrünün son on yılını, Necibzâde Ah-
med Lebib Efendi ile aralarındaki 
başkâtiplik çekişmesi ile geçirdi. Bu du-
rumdan duyduğu derin üzüntüyü, padi-
şah Abdülhamid Han ile şeyhülislam 
Dürrizâde Mustafa Efendi’ye birer man-
zum mektup yazarak arz etti. Padişahın 
gönderdiği bir fermanla görevine iade 
edildi ve ömrünün sonuna dek bu görev-
de kaldı. 
Râgıb Bey Mecmuası’nda belirtildiğine 
göre Hüsnî Efendi, âlim, şair, edib, fazıl 
ve irfan sahibi bir kimse olarak Kayse-
ri’de ün kazanmış, hatta çocukları ve to-
runları iki nesil boyunca “Hüsnî Efendi-
zâdeler” olarak anılmıştır. Hüsnî hakkın-
da neşrettiği şiirlerden hareketle bilgiler 
veren Nâci Kum*, Hüsnî’nin I. 
Abdülhamid’in tahta çıkışı için yazdığı:

Te’âla’llâh zihî tevfîk-i Bârî lutf-ı 
Rahmânî

Ki buldı müstehakkın taht-ı âlî baht-ı 
‘Osmânî

matla’lı “Cülûsiyye”sinden hareketle o 
devrin ileri gelen şairlerinden olduğu id-
diasında bulunur ve bir kısım hatıraların-
dan da, sözü geçer, mevki sahibi bir 
kimse olduğunun anlaşıldığını ifade eder.
Başarılı bir şair olduğu belirtilen 
Hüsnî’nin birkaç parça şiirini aşağıya alı-
yoruz:

Hakîkatde cihânın izz ü câhı zıll-ı zâ’ildir

Ana dil-beste olmaz lâ-cerem her kim ki 

âkildir

Emel ser-riştesine rabt-ı kalb itmek 

hamâkatdir

Bu fikri âkil etmez hak söze mecnun da 

kâ’ildir

Nola hükmünü kılsa âleme kevn ü fesâd 

icrâ 

Ki zîrâ sadr-ı şer’i zabt eden şimdi 

esâfildir

Gulâm almağa şöhret satmak isterken 

dil-i nâkâm

Esîr olmak varup bir zeng-i bed-âbıla 

müşkildir

Aceb nîreng olunmuş hüsni-i âşüfte 

sâmâne

Alan Mikdâd’dan dâdın anın hakkâ ki 

âdildir

Hakem nasbetmeğe mâ-beyniniz faslâ 

efendinle 

Senin bî-çâre Hüsnî bir sadîkın var ki 

Âdildir

Kaynakça: Naci Kum, “Kayseri Hakkında 
Notlar, Vesikalar III”, Erciyes (Kayseri Halkevi 
Dergisi), C V, S 53 (Haziran 1947), s. 9; Güven, 
Kayseri’de Mecmualar, s. 37-48; Köksal, KDŞ, 
s. 110-112.

ATABEY KILIÇ



IRKILATA, MURAT
Ses sanatçısı (Ankara, 1971 –). Aslen De-
velilidir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da 
tamamladı. 1996’da Anadolu Üniversite-
si İktisat Fakültesinden mezun oldu. 
Emin Ongan Üsküdar Musikî Cemiyetin-
de musiki eğitimi aldı (1994-1998). 1998 
yılında TRT’nin açmış olduğu amatör ses 
yarışmasında derece alarak gençlik koro-
suna devam etmeye başladı. 2000 yılın-
da TRT Ankara Radyosu’nda istisna akdi 
ile ses sanatçılığı sınavını kazandı. Bu 
görevini 2007 yılı sonuna kadar başarı 
ile sürdürdü. TRT Ankara Radyosu “Ta-
savvuf Müziği Topluluğu” ve “Gülizar 
Türk Müziği” topluluğuyla birçok ülkede 
konserler verdi. 2007’nin Aralık ayında 

“İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma 
ve Uygulama Topluluğunda” açılan sına-
vı kazanarak ses sanatçısı oldu. Hâlen bu 
toplulukta sanatçı olarak görevine devam 
etmektedir. TRT Televizyonunda “Gönül 
Makamı” programına ses sanatçısı olarak 
katıldı.

Kaynakça: Çınar, KMY, s. 84.
YAYIN KURULU

 ISPIDIN (BAĞPINAR)
Ağırnas Vadisi’nin en alt kısmında bulu-
nan son köydür. Kayseri merkeze 18 km 
uzaklıktadır.  Konumu itibariyle Kültepe-
Kaniş-Karum’a* çok yakındır. Ispıdın, 
çok eski zamanlarda Hititlerden itibaren 
kullanılan mağaralar, kaya oyma evler, 
Bizans Dönemi’ne ait kaya mezarları ve 
kaya kiliselerin bulunduğu eski bir yerle-
şim yeridir. Zamanın yöneticileri 1961’de, 
bu kıymetli tarihî isimleri, Yunanca veya 
Ermenice olduğu düşüncesiyle olsa ge-
rek bir emirle değiştirdiler. Bu değişimde 
köyün adı, Ispıdın yerine “Bağpınar” ol-
du. 
Kayseri’nin yetiştirdiği önemli kişilerden 
Mehmed Râşit Efendi* (1753-1798)  bura-
da doğmuştur. Tahrir defterlerindeki bil-
gilere göre; Osmanlı Dönemi’nde, tımar 
sahibi sipahi beyleri Ispıdın’ı karargâh 
yaptılar. 1500 yılı kayıtlarında, köydeki 
meskûn halkın 9680’i gayrimüslim olup 
malikânesi mülke, divanisi tımara tahsis 
edilmiştir. Bu tarihte köyde 15 Gebran 
(gayrimüslim) hane, 6 caba, 7 muaf ve 3 
piri fani; 1520 senesinde ise 23 Gebran 
hane, 12 Müslim hane ve 11 muaf nüfus 
bulunuyordu. Köye bağlı Cüneyd ve Te-
pecik mezraları ise tımara tahsis edilmiş-
tir. XIX. yüzyıl kayıtlarında köyde sadece 
Müslümanların bulunduğu,  yayınlanan 

I

Murat Irkılata 

Ispıdın’da bir sokak  
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1831 senesi nüfus kayıtlarının incelenme-
sinden anlaşılmaktadır. Köydeki XVI. 
yüzyıl kayıtlarında mevcut olan ve yuka-
rıda sayıları belirtilen Gebran’ların ne 
olduğu ve nereye gittikleri konusunda 
aydınlatıcı bilgi mevcut değildir. Ne var 
ki 1831 yılındaki nüfus kayıtlarında, köy 
94 hane olup bu hanelerde 217 erkek 
nüfus bulunmaktadır. Bu erkek nüfusun 
içinde meslek sahibi olarak 20 kişi nak-
kaş, 5 kişi sipahi, 12 kişi Asakir-i Mansu-
re’de (asker), bir kişi nüfus kâtibi, bir kişi 
zuama (büyük tımar sahibi), bir kişi talib-
i ulum (talebe), bulunmaktadır.1834 yılı 
Temettuat kayıtlarından, Ispıdın’da, 82 
parça cehrilik, 8 parça yoncalık, 13 parça 
üzüm bağı, 4 adet değirmen, 17 adet kuş-
hane (güvercinlik) bulunmaktadır. 1872 
yılı tahririnde ise 727 dönüm cehrilik, 1 
adet değirmen, 196 dönüm bağ, 10 adet 
ahır mevcuttur. Bahçe ve bağ adedinin 
fazlalığı, köyün oldukça zengin bir yeşil 
örtüsüne sahip olduğunu göstermekte-
dir. XIX. yüzyıl sonlarında 727 dönüm a-
landa cehri tarımı yapılmaktadır. Yaptığı-
mız değerlendirmelere göre, bir yerde 
cehri ve bahçe tarımı yapılıyor ve güver-
cin besleniyor ise, o köyün diğerlerine 
göre sosyal ve ekonomik açıdan daha iyi 
olduğu bilinmektedir.
Batılılaşma hareketlerinin sonucu olarak 
mimari alandaki değişim, yeni binaların 

inşasını tetiklemiştir. Kayseri’ye bağlı 
Koramaz nahiyesi köylerinden, dolayı-
sıyla Ispıdın’dan da çok sayıda “esnaf”, 
nakkaş olarak İstanbul ve başka şehirler-
de bina, saray ve köşklerin yapımında 
çalışmışlardır. Ispıdın’da nakkaşlıktan 
sonra en çok rağbet edilen meslek de 
çiftçiliktir. Kayseri Ovası’nın devamı 
olan ve Gömeç Ovası olarak tabir edilen 
bölümde, Ispıdın halkının çok miktarda 
verimli tarlaları bulunmaktadır. Burada 
sulu tarımcılık da oldukça ileri durumda-
dır. Tarımın bir başka çeşidi olan bağcılık 
da diğer köylere göre gelişmiştir. 1982 
kayıtları incelendiğinde, 196 dönüm a-
landa bağcılık yapıldığı görülmektedir. 
Bağların üzümleri çevre köyler tarafın-
dan satın alınarak pekmez yapılır. Kalite-
li üzümlerden yapılan şaraplar, yakın za-
manlara kadar pazarlanarak, gelir elde 
edilen önemli bir kaynak olmuştur. İnşa-
at ustalığı ve cehri üretiminden çok iyi 
gelir elde eden halk, XIX. yüzyılın ortala-
rından sonra köylerinde köşk ve konak-
lar inşa etmişlerdir. Bu konakların birço-
ğu, başta Nuh Bey Konağı olmak üzere 
zamanımıza kadar intikal etmiştir. 
Köye ait XIX. yüzyıl kayıtlarında, 
Ispıdın’da Nakkaş Mehmet Ağa tarafın-
dan yaptırılmış bir cami ve mektebin bu-
lunduğunu görülmektedir. 1875 yılı nüfus 
sayımında Ispıdın 102 hane ve 255 erkek 

Ispıdın (Bağpınar)-2010
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nüfusa sahip olup, yekûn nüfus 510’dur. 
Bu tarihlerdeki köyün ekilebilir arazisi de 
6795 dönümdür. XVIII. yüzyıl sonlarına 
doğru ise, köyde hiç Gebran nüfusun 
kalmadığına şahit olmaktayız. 1875 yılın-
da 510 nüfusa sahip bir yerleşim yeri 
Ispıdın’ın, 90 yıl sonraki yani 1965 yılı 
nüfus sayısı ise 397, 2000 yılı nüfus sayı-
mında ise sadece 306’dır. Ispıdın, bugün 
Melikgazi ilçesine bağlıdır. 

Kaynakça: Hüseyin Cömert, Koramaz Vadisi, 
Ağırnas Belediyesi Yayınları, Kayseri 2008, s. 
169-192.

YAYIN KURULU 

ISPIDIN AĞA ÇEŞMESİ
Melikgazi ilçesinin, Ispıdın Mahallesi*’-
nde değirmen mevkiinde bulunan çeşme, 
kısmen ayakta olup, hâlen kullanılmakta-
dır. Zemin kotunun dolmasından dolayı 
yarıya kadar toprağa gömülü vaziyetteki 
çeşmenin, üzengi taşlarından itibaren de-
vam etmesi gereken yan kısmı ve üstteki 
saçak kısmı tamamen yıkılmıştır. Düzgün 
kesme taş malzemeden tek kemerli ve tek 
cepheli olarak tasarlanan bağımsız çeş-
me, H 1300 (M 1882-1883) yılında yaptı-
rılmıştır. Çeşme nişini örten yuvarlak 
kemer, yanlardaki üzeri tablalı ayaklar 
tarafından taşınmaktadır. Ayna taşı ve ü-
zerindeki orijinal lüle hakkında, muhte-
melen toprak altında kaldığından dolayı, 
herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Nişin 
alt seviyesinde bulunan mevcut lüle ile 
lülenin altındaki yalak orijinal değildir. 
Nişin üst seviyesindeki oldukça tahrip 
olmuş üç satırlık kitabede “… sahibü’l 
hayrat … mağfurun-leh … Mustafa? Ağa 

ruhiçün el-fatiha sene 1300” yazılıdır. 
Kitabedeki sınırlı bilgiden, bu çeşmenin 
hayır sahibi ve affolunmuş Mustafa? Ağa 
tarafından 1882-1883 yılında yapıldığı 
bilgisine ulaşmaktayız. 

  REMZİ AYDIN

ISPIDIN AŞAĞI ÇEŞME
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Bağpınar 
Mahallesi’nde bulunan çeşme, hâlen sağ-
lam olup kullanılmaktadır. Üzerindeki 
kitabeye göre çeşmenin inşa tarihi 1784-
1785 yılıdır. 
Çeşmede inşa malzemesi olarak kitabe 
ve ayna taşı dışında tamamen kesme taş 
malzeme kullanılmıştır. Tek kemerli ve 
tek cepheli olarak inşa edilen çeşme, bir 
bahçe duvarına bağımlıdır. Çeşme nişini 
örten sivri kemer, yanlarda yekpare taş-
tan yapılmış ayaklar üzerindeki silmeli 
düz tablalara oturmaktadır. Niş içerisin-
deki mermer ayna taşı üzerinde pirinç 
malzemeden yapılmış iki boğumlu lüle 
yer almaktadır. Ayna taşının yüzeyi, kazı-
ma tekniğiyle oluşturulmuş kaş kemer 
formuyla bezenmiştir. Çeşmenin önünde 
bulunan betonarme yalaklar orijinal de-
ğildir. Çeşmenin üst seviyesinde içbükey 
ve dışbükey silmeli dışa taşıntılı saçak yer 

Ispıdın Ağa Çeşmesi (R. Aydın)

Ispıdın Ağa Çeşmesi kitabe (R. Aydın)

Isbıdın Ağa Çeşmesi plan ve 
cephe görünüşü 
(çizim: Ü. Yasa)

Ispıdın Aşağı Çeşme  (R. Aydın)
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almaktadır. Saçak üzerinde yer alan har-
puşta, çeşmenin yağmur ve kar suların-
dan etkilenmemesi için yapılmıştır. Ke-
mer kilit taşının hemen altında mermer 
kitabe bulunmaktadır. Celi-sülüs hatla 
yazılmış üç satırlık kitabe metninde, 
Sahibü’l-hayrat ve’l-hasenat / Merhum 
ve mağfûrun-leh Ca’fer Fevzi / Efendi 
ruhiçün el-Fatiha sene 1198 yazılıdır.  
Kitabeden, çeşmenin “Hayır ve hasenat 
sahibi, affedilmiş Cafer Fevzi Efendi tara-
fından H 1197 (M 1784-1785) yılında inşa 
ettirildiği öğrenilmektedir.

                           REMZİ AYDIN

ISPIDIN AŞAĞI KÖPRÜ
Günümüzde kullanılmayan köprü, Me-
likgazi ilçesi, Ispıdın* (Bağpınar) Mahal-
lesi’nde yer almaktadır. Tahrip olmuş bu 
köprünün inşa tarihi bilinmemektedir. 
Köprü, mahalleyi ikiye bölen dere üzeri-
ne kuzey-güney yönde kurulmuştur. 
Düzgün kesme taş malzemeden yapılan 
köprü, yuvarlak formda yapılmış bir ke-
mer gözüne sahiptir. Korkuluk ve baba 
taşlarının günümüze ulaşamadığı köprü-
nün tabliye kısmı, düzgün kesme taştan 
yapılmış kaplama taşlarıyla döşenmiştir. 
Köprünün memba ve mansap tarafların-
da, suyu belli bir yönde kanalize etmek 
amacıyla yapılmış kenar duvarları bulun-
maktadır. Kitabesi bulunmayan yapının 
inşa tarihi bilinmemekle birlikte, Ispıdın 
Aşağı Köprü’nün, aynı mahallede sağlam 
olarak günümüze kadar gelmiş olan H 
1300 (M 1883)  tarihli köprüden daha 
önce yapılmış olabileceği düşünülmekte-
dir. Köprü üzerinde süsleme yer alma-
maktadır.

Kaynakça: Özbek, Arslan, KTKVE, s. 684.
 REMZİ AYDIN

ISPIDIN CAMİİ
Melikgazi ilçesi, Ispıdın*(Bağpınar) Ma-
hallesi’nde bulunmaktadır. Cami günü-
müzde hâlen ayaktadır. Yapı, üzerinde 
yer alan inşa kitabesine göre H 1149 (M 
1736-1737) tarihinde Nakkaş Mehmet A-
ğa tarafından inşa edilmiştir. Caminin 
beden duvarlarında düzgün kesme taş, 
üst örtüde ise ahşap malzeme kullanıl-
mıştır. Cami, doğu-batı yönünde dikdört-
gen bir alan üzerine inşa edilmiştir. Ca-
minin kuzey cephesi sağır bırakılmıştır. 
Doğu cephe üzerinde iki adet, güney 
cephe üzerinde de yedi adet dikdörtgen 
formlu pencereye yer verilmiştir. Güney 
cephe ile batı cephenin birleştiği noktada 
köşk minare yer almaktadır. Altı bağım-
sız ayak üzerinde yükselen köşk minare, 
tamamen taş malzemeden inşa edilmiş-
tir. Caminin batı cephesi aynı zamanda 
harime giriş kapısının da bulunduğu cep-
hedir. Basık kemerli giriş kapısının he-
men üstünde caminin dört bölümden o-
luşan, üç satırlık inşa kitabesi yer almak-
tadır.
Okunuşu:

Te’âla’llâh rah-ı bünyâd tarh-ı cami-i 
gaza / Kılınsın beş vakt seniyyed ile  
ma-dâmeti’d-dünya / der-u zikr-i ve 
tesbih ve salavat ile ola ma’mur
Sas-i beyt-i ma’mur felek oldukça bâbı-
recâ / arz ancak cihanda hayr ile yad 
olma dirahşâ / bilürsün kimseye baki 
değil dünya. 
Riyasını bende mana didim itmamına 
tarihini / tam oldukta sertana bu ma’bet 
hane ola /Bu ra’na cami-i Nakkaş 
Mehmet Ağa ki ammera’llâh / cedid-i
ayandan bin yüz kırk dokuz salinde… 
1149

Ispıdın Aşağı Çeşme kitabesi (R. Aydın)

Ispıdın Aşağı Çeşme plan ve 
cephe görünüşü 
(çizim: Ü. Yasa)

Ispıdın Aşağı Köprü  (R. Aydın)
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Caminin giriş kapısından geçilerek giri-
len koridorun güneyinde son cemaat ma-
halli olarak nitelendirebileceğimiz bir 
mekân yer almaktadır. Mekânın üzeri, 
ahşap kirişlerin üzerine atılan ahşap di-
rek ve sal taşları ile kapatılmış olup, gü-
ney cephesi üzerinde iki adet dikdörtgen 
pencere yer almaktadır. Ayrıca güney 
cephede oldukça sade bir şekilde ele a-
lınmış taş mihrap bulunur. Mekânın do-
ğu cephesinin kuzeyinde yer alan basık 
kemerli kapıdan geçilerek asıl ibadet 
mekânına, yani caminin harim kısmına 
girilmektedir. Harim doğu-batı yönünde 
dikdörtgen bir plana sahiptir. Mekân 
doğu-batı doğrultuda yerleştirilen üç a-

det ahşap sütun tarafından mihraba para-
lel iki sahna bölünmüştür.  Harimin üze-
ri, doğu batı doğrultuda atılmış yekpare 
ahşap bir kirişin üzerine, kuzey-güney 
yönde atılan ahşap direkler ve bunların 
üzerinde yer alan sal taşları ile kapatıl-
mıştır. Harim, doğu cephede iki, güney 
cephede dört olmak üzere toplam altı a-
det pencere tarafından aydınlatılmakta-
dır. Caminin mihrabı güney cephenin 
tam ortasında yer almaktadır. Mihrap 
nişi ve çerçeveleri günümüzde orijinal 
olmayan çinilerle kaplanmıştır. Mihrap 
nişinin üstünde yağlı boya ile yapılmış, 
bitkisel bezemeler ile vazodan çıkan çi-
çek motifleri yer almaktadır. Nakkaş 
Mehmet Ağa tarafından yapılan orijinal 
bezemelerin, yakın tarihte ana renklere 
bağlı kalmak suretiyle üzerleri yeniden 
yağlı boyalarla boyanmıştır.  Caminin 
ahşap minberi orijinal değildir. Güney 
cephe ile doğu cephenin birleştiği kısım-
da, ahşap bir koruyucu içerisinde “sakal-i 
şerif” muhafaza edilmektedir. Caminin 
demirden dövme ve perçin teknikleri 
kullanılarak yapılan avizeleri oldukça ka-
liteli bir işçilik yansıtmaktadır. Avizelerin 
köşelerine ahşap küreler yerleştirilerek 
oldukça şık bir görünüm elde edilmiştir. 
Harimin batı köşesinde ahşap kadınlar 
mahfili bulunmaktadır. 

Kaynakça: Özbek, Arslan, KTKVE, s. 189.
SULTAN MURAT TOPÇU

ISPIDIN CAMİİ ÇEŞMESİ
Melikgazi ilçesi*, Ispıdın*(Bağpınar) Ma-
hallesi’nde, caminin güneydoğusunda 
yer almaktadır. Düzgün kesme taş malze-
meden inşa edilen çeşmenin inşa tarihi 
bilinmemektedir. Tek cepheli ve tek ke-
merli olarak tasarlanan bağımsız çeşme-
nin yuvarlak kemeri, yanlarda kare kesitli 
ayaklar üzerindeki profil silmeli başlıkla-
ra oturmaktadır. Kemeri oluşturan taşla-
rın üzerine sonradan kırmızı, pembe ve 
mavi renkte boyalar sürülmüştür. Çeşme 

Ispıdın Camii-2010

Ispıdın Camii içi-2010   

Ispıdın Camii inşa kitabesi  
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nişinin üzerini örten kemerin etrafını, üç 
yönden dolaşan kaval silmeli bir bordür 
çevrelemektedir. Çeşmenin üst noktasın-
da, kemer kilit taşı ile aynı eksende bulu-
nan dilimli taç bulunmaktadır. Tek lüleli 
çeşmenin orijinal yalağı yerine günü-
müzde betonarme bir yalak yapılmıştır. 
Orijinal lülenin üzerine sonradan açılan 
lüle bugün çalışmamaktadır. Çeşme nişi-
nin içerisinde kemer altında yer alan bö-
lümdeki izlerden, bir zamanlar burada 
yapıya ait kitabenin bulunduğu tahmin 
edilmektedir. Çeşme üzerinde dilimli taç 
ve profilli silmeler dışında bezeme bu-
lunmamaktadır. Kitabesi olmayan çeş-
meyi, yanında bulunan cami ile üzerinde 
bulunan taç bize tarihlendirme imkânı 
sunmaktadır. Kayseri merkezde, Kabasa-
kal Mahallesi’ndeki 1722 tarihli Çukurlu 
Camii Çeşmesi ve Mustafa Necip Mahal-
lesi’ndeki 1714 tarihli Kabasakal Müftü 
Çeşmesi üzerinde taç (tepelik) uygulama-
larını görmekteyiz. Çeşmenin yanı başın-
daki Ispıdın Camii’nin inşası ise 1736 ta-
rihlidir. Bu verilerden ve benzerliklerden 
hareketle, çeşmenin 18. yüzyılın ikinci 
yarısında inşa edilmiş olabileceği fikri i-
leri sürülebilir.  

Kaynakça: Özbek, Arslan, KTKVE, s. 575; 
Denktaş, Su Yapıları, s. 52-55, 71-73.

REMZİ AYDIN

ISPIDIN İPTİDAİ MEKTEBİ 
Melikgazi ilçesine bağlı Ispıdın* (Bağpı-
nar) köyünde bulunan okul, bodrum ve 
zemin kat olmak üzere iki katlı olarak 
planlanmıştır. Bodrum kat, mekân ihtiya-
cından ziyade, kuzey-güney yönde eğimli 
olan araziyi düzeltmek amacıyla yapılmış-
tır. Bodrum katta kaba yonu taş, zemin 
katta ise düzgün kesme taş malzeme kulla-
nılmıştır. Giriş kapısı üzerinde kartuş şek-
linde düzenlenen kitabeden, okulun 
“Mekteb-i İptida” olarak H 1328 (M 1910-
11) yılında Nakkaş Mehmet Ağa tarafından 
inşa edildiği bilgisine ulaşılmaktadır. Bod-
rum kata doğu cepheye açılan kapıdan 
girilmektedir. Okulun zemin katına, kuzey 
cephenin ortasına yerleştirilmiş dekoratif 
dilimli kemercikli bir kapıdan girilmekte-
dir. Kapının iki yanında dikdörtgen biçim-
li birer pencere yer almaktadır. 

Okul, kuzey-güney yönünde dikdörtgen 
planlı üç ana mekândan oluşmaktadır. 
Batı taraftaki dikdörtgen mekân ikiye 
bölünmüş ve kuzey kısmı idare mekânı 
olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla okul 
üç derslikten oluşmaktadır. Doğu tarafta-
ki mekânın güney ve doğu cephesine iki-
şer, ortadaki mekânın güney duvarına iki, 
batıdaki mekânın güney ve batı duvarına 
ikişer pencere açılmıştır. İdarî mekânın 
batı cephesi de bir pencereyle boşaltıl-
mıştır. Tüm mekânlara geçiş kapısı oku-
lun giriş kapısı gibi dilimli kemercikli 
olarak tasarlanmıştır. Döşemesi ahşap 
olan okulun üst örtüsü düz ahşap tavan-
dır. Dışta ise kiremit kaplı kırma çatılıdır. 
Yapıda, kapılardaki dekoratif kemercik-
ler dışında bezeme sayılabilecek unsur 
yoktur. 

YILDIRAY ÖZBEK

Ispıdın İptidai Mektebi-2010   

Ispıdın Camii Çeşmesi  (R. Aydın)

Ispıdın İptidai Mektebi 
kitabesi (Y. Özbek)

Ispıdın İptidai Mektebi planı 
(çizim: Y. Özbek)
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ISPIDIN KAYA KİLİSESİ 
Kilise, Ispıdın* (Bağpınar) köyünü içine 
alan vadide, köyün batısında, vadinin 
güney yamacında yer alır. Kilisenin bu-
lunduğu Ispıdın köyüne 3 km mesafede-
dir. Yol seviyesinden 15 m kadar yüksek-
likteki yamaca oyularak yapılmıştır. 
Kilise mimarisi, tipik haç plan şemasın-
dadır. Kuzeyde küçük bir narteks yer alır. 
Haç kollarının birleştiği merkezi bölüm 
kare planlı olup, üzeri pandantiflerle ge-
çilen kubbe ile örtülüdür. Dikdörtgen 

şeklinde ve beşik tonozla örtülü haç kol-
ları boyut olarak farklılık göstermektedir. 
Kilisenin kuzeydoğu ve kuzeybatı köşe 
odaları vardır. Bemayı oluşturan haç ko-
lunun doğusunda, yarım yuvarlak apsis 
ve kuzeydoğuda prothesis yer alır. Kilise-
nin güneyinde köşe odaları ile güneydo-
ğuda diakonikon hücresinin bulunmadı-
ğı dikkati çeker. 
Kilisenin duvar ve örtü sisteminde duvar 
resimleri mevcuttur. Yapıda; Müjde, 
Meryem’in Elizabeth’i Ziyareti, Beytülla-
him’e Yolculuk, İsa’nın Doğumu ve İlk 
Banyosu, Üç Çobana Meleğin Görünme-
si ve Üç Müneccim Kralın Gelişi, İsa’nın 
Mabede Takdimi, Vaftiz, Lazarus’un Di-
rilişi, İsa Çarmıhta ve Çarmıhtan İndiri-
liş, Anastasis (İsa’nın Cehenneme İnişi), 
İsa’nın Göğe Yükselişi, Koimesis (Mer-
yem’in Ölümü) gibi İncil ve Apokrif kay-
naklı sahneler ile Eleousa ve Hodegetria 
Meryem’den oluşan sembolik tasvirler, 
tek aziz piskopos ve martir figürleri var-
dır. Duvar resimleri XI-XIII. yüzyıllara 
tarihlenmektedir.  

Kaynakça: C. Jolivet-Lévy, “Les Eglises 
Byzantines de Cappadoce”, Le Programme 
iconographique de L’abside et de ses abords, 
Paris 1991.

NİLAY ÇORAĞAN KARAKAYA

ISPIDIN YUKARI KÖPRÜ
Kayseri, Melikgazi ilçesi, Ispıdın (Bağpı-
nar) Mahallesi’nde yer alan köprü, ma-
halleyi ikiye ayıran dere üzerinde kuzey-
güney yönde kurulmuştur. İnşa tarihi ke-
sin olarak bilinmeyen köprünün batı ta-
rafındaki baba taşı üzerinde yer alan  
“Maşallah 13??” ibaresinden, yapının H 
1300 yılında yapılmış olabileceği yoru-
mu çıkarılabilir. Buna göre yapı en erken 
M 1883 yılında inşa edilmiş olabilir. 
Köprüde inşa malzemesi olarak düzgün 
kesme taş ile kaba yonu taş birlikte kulla-
nılmıştır. Köprü, büyük hafif sivri bir ke-
mer ve ona bitişik olarak yapılmış yuvar-
lak kemerli bir boşaltma gözünden oluş-
maktadır. Kemerleri birbirine bağlayan 
ayak üzerinde üçgen kesitli bir selyaran 
bulunmaktadır. Köprünün taş döşeli tab-
liye kısmının iki yanında üçer baba taşı 

Ispıdın Kaya Kilisesi kuzey cephesi (N. Çorağan Karakaya)

Ispıdın Kaya Kilisesi planı 
(Çizim: N. Çorağan Karakaya)

Ispıdın Kaya Kilisesi duvar resmi-
Beytüllahim’e yolculuk 
(N. Çorağan Karakaya)
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ve aralarında korkuluklar bulunmakta-
dır. Köprünün tabliye kısmı, arazinin eği-
minden dolayı güney yönde oldukça 
uzun yapılmıştır. Köprü üzerinde her-
hangi bir süsleme öğesi yer almamakta-
dır. 

Kaynakça: Özbek, Arslan, KTKVE, s. 682-
683.
  REMZİ AYDIN

IŞIK GAZETESİ
Haftalık, bağımsız halk gazetesidir. On 
beş sayı yayımlanmıştır. Kurucusu Nejat 
Çeven*, sahibi ve müdürü ise Osman 
Molu’dur. İlk sayısı 22 Ocak 1955’te ya-
yımlandı. Gazete mizahi yönüyle ön pla-
na çıkmıştı. Nejat Çeven, Hikmet Sürme-
li, M. Güm, Muin Feyzioğlu*, Osman 
Molu, Coşkun Ertepınar*, K. Karamete* 
ve Polat Karacaoğlu gazete yazarları ara-
sındaydı. 

Kaynakça: Önder, KBT, s. 86.
      YAYIN KURULU

IŞIK, MUSTAFA 
Yazar, öğretim üyesi (Kayseri/Yeşilhisar, 
1955 –). 1973 yılında Kayseri İmam-Hatip 
Lisesi’nden, 1978’de Kayseri Yüksek İs-
lam Enstitüsünden mezun oldu. Aynı yıl 
Mardin İmam-Hatip Lisesi’ne öğretmen 
olarak atandı. 1984 yılında tayin edildiği 
Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi’nde 
görev yaparken, Devlet Lisan Okulu/A-
rapça Bölümüne devam etti. 1986’da 
Kayseri’ye tayin edilerek ortaokulda mü-
dürlük yaptı. 1988 yılı Kayseri İmam-
Hatip Lisesi’nde Meslek Dersleri öğret-
menliğine döndü. Aynı yıl, yabancı dilini 
geliştirmek üzere, burslu olarak Cezayir’e 
gitti. 1988 yılında, akademik çalışmalara 
başlamak için Erciyes Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsüne kaydoldu. 1991’de 
Temel İslam Bilimleri ve Hadis Anabilim 
Dalında, Yahya bin Main ve Hadis İl-
mindeki Yeri adlı yüksek lisans tezini ta-
mamladı. Aynı yıl doktora eğitimine baş-
ladı. Tez konusunu araştırmak üzere Su-
riye/Şam’da bir yıl kaldı. 1994 yılında 
Germirli İmam-Hatip Lisesi’ne atandı. 
1997’de, İbnu Huzeyme, Sahih’i ve İbnu 
Hibban’ın Sahihi’yle Mukayesesi ko-

nulu doktora tezini verip doktor unvanını 
aldı. 24 Kasım 2006 yılında başöğret-
menlik unvanı aldı. 2009 yılında ise tek-
rar Melikgazi İmam-Hatip Lisesi’ne dön-
dü. Hâlen Kafkas Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinde Yrd. Doç. Dr. olarak görev 
yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Eserleri: Hadis ve Psikoloji, (Arapça’ 
dan çeviri), (2000); Kayseri’de Tarihî 
Eserlerde Geçen Ayet ve Hadisler 
(2003); Tarihî Kayseri’de Kadının Adı 
(2005); 38 Kayseri Yazıları (2007); 
“İbnu Huzeyme”, DİA. Ayrıca gazete ve 
dergilerde makaleler yazmaya devam et-
mektedir. 

YAYIN KURULU

Ispıdın Yukarı Köprü  (R. Aydın)

Ispıdın Kaya Kilisesi duvar resmi -üç müneccim kralın tapınışı 
(N. Çorağan Karakaya)

Mustafa Işık  



İBA, ŞABAN
Yazar (Develi, 1947-). Develi Merkez İl-
kokulu ile Develi Ortaokulu’nu bitirdi. 
Ankara Ticaret Lisesi mezunudur. Anka-
ra İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
mezunudur. Öğrencilik yıllarında Fikir 
Kulüpleri Federasyonu ile Türkiye İşçi 
Partisi’nde çalıştı. 1990’lı yıllarda Sosya-
list Birlik Partisi, Birleşik Sosyalist Parti 
ile Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nde 
görev aldı. 12 Mart 1971 ile 12 Eylül 1980 
Dönemlerinde 11 yıl cezaevinde kaldı. 
Evli ve bir çocuk babasıdır. 
Eserleri: Ordu, Devlet, Siyaset (1998); 
Millî Güvenlik Devleti (1999); Hal ve 
Gidiş (2006); Sevr’den Lozan’a Kürt 
Sorunu ve Kemalist Hareket (2008).

Kaynakça: Gürlek, DŞY, s. 422; Işık, TEKAA, C 
V, s. 1781. 

YAYIN KURULU

İBAKORKMAZ, MUSTAFA
Şair, yazar, grafiker (Kayseri, 29 Aralık 
1968-). 1980 yılında ilkokulu Şükrü Ma-
laz İlkokulu’nu bitirdi. Ortaöğretime 
Kadı Burhanettin Ortaokulu’nda başla-
dı. İkinci sınıfta 50. Yıl Dedeman Orta-
okulu’na geçti ve 1983’te oradan mezun 
oldu. Liseye Kayseri Lisesi’nde başladı 
(1983-84). Buradan nakil olduğu Hürri-
yet II. Endüstri Meslek Lisesi Elektrik 
Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 
İstanbul Üniversitesi Matbaacılık Bölü-
münü kazandı fakat okula gitmedi. 
Hâlen serbest tasarımcı olarak çalış-
maktadır. 
Yediharf Yayıncılık’ı kurdu; Yediharf E-
debiyat Dergisi’ni çıkardı. Berceste der-
gisinin ilk sayılarında, 2002 yılında bir 
süre derginin yayın yönetmenliğini yü-
rüttü (2002).  Halim Şafak, Selçuk Küp-

çük, Özgür Küçüktekin, Murat Uyurku-
lak, Özcan Erdoğan ve Soner Demirbaş 
ile birlikte 2003 yılında İmlasız dergisini 
çıkardı. 2007’de Adnan Büyükbaş, Nur-
kal Kumsuz, Ali Rıza Navruz ile birlikte 
“Edebiyat Yolcuları Kültür Sanat 
Oluşumu”nu başlattı.
İlk şiirlerini hece ölçüsüyle yazdı. 1990’lı 
yıllarda serbest tarza yöneldi. Şiirlerinde, 
imge dünyasının zengin çağrışımlarını 
yansıtan bir gizem vardır. 
Nesir türünde ise yeni roman, ütopik 
hikâyeler ile eleştiri, deneme, makale tü-
ründe yazılar yazmaktadır. Edebiyatın 
yanı sıra; resim, müzik, tiyatro ve fotoğraf 
sanatıyla ilgili çalışmalarda bulunmuştur. 
1997’de Kayseri Gündem gazetesi’nde 
köşe yazarlığı yaptı. Yazı ve şiirleri Sus-
ku, Eşik, Harman, Yediharf, Yazgı, İkin-
diyazıları, Yedi iklim, Düşçınarı, Kav-
ram Karmaşa, Berceste, Yeniden Diri-
liş, Şiiri Özlüyorum, İmlasız, Sühan, 
Sonsuzluk ve Birgün, E Edebiyat, Bi-
reylikler, Hayal, Yeniyazı, Esrar, Ay 
Vakti, Hece dergilerinde yayımlandı.
Eserleri:   Şiir kitapları:   İlayda (1997); 
Beyt-ül Ahzân (2002); Roman; Risale-i 
Dürr’iye (2011).

NURKAL KUMSUZ

     
İBAOKURGİL, FAZIL 

Şair (Kayseri, 6 Mayıs 1969-). İlkokulu 
dışarıdan bitirdi. Ticaretle uğraştı. Şiire 
küçük yaşta başlayıp  kendi kendini yetiş-
tiren şairlerimizdendir. Şiirlerinde, aşk, 
sevgi, güzellik ve sosyal konuları serbest 
tarzda ve hece ölçüsü ile işler. Dili yaşa-
yan Türkçedir. İçten bir söyleyişi vardır.
Eserleri: Üryan (1999); Anadolu Hece-
cileri 2 (Ortak, 2000).
  NURKAL KUMSUZ

İ

Mustafa İbakorkmaz  
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İBN-İ BATTUTA SEYAHATNAMESİ’NDE 
KAYSERİ

İbn-i Battuta ismiyle meşhur olan seyya-
hın asıl adı Şemseddin Ebu Abdullah 
Muhammed b. İbrahim’dir. İbn-i Battuta 
1304’te Fas-Tanca’da doğdu. Berberi ka-
bilelerinden Levatalara mensuptur. Yir-
mi iki yaşına kadar Tanca’da yaşadı; hu-
kuk ve din tahsilini de buranın medrese-
sinde yaptı. İlk defa Hac maksadıyla 
Hicaz’a yolculuğa çıktı.
Çeyrek yüzyılı aşan seyahatleriyle Mısır, 
Suriye, Arap yarımadası, Irak, İran, Doğu 
Afrika, Anadolu, Kuzey Türk illeri, Doğu 
Asya, Hindistan, Çin, Endülüs ve Sudan 
gibi ülkeleri görüp tanıdı. Bu seyahatleri-
nin neticesinde,  XIV.  yüzyıl İslam dün-
yası ile Türk âlemini canlı levhalar halin-
de seyahatnamesinde aksettirdi. İbn-i 
Battuta’nın “dünya seyahati” esnasında 
kendi el yazısıyla tuttuğu notlar kaybol-
duğu için, seyahat sonrası hatırladıklarını 
tekrar kaleme aldı; fakat tarihleri iyi hatır-
layamadığı için gezdiği yerlere hangi ta-
rihlerde uğradığı kesin olarak bilinme-
mektedir.
İbn-i Battuta’nın üç seyahati vardır. O, 
İslam âlemine Hint fakirlerinden, Ana-
dolu Ahilerinden ve İran hatimlerinden 
ilk bahseden seyyah oldu. Bu yönüyle 
ayrı bir değer taşır. 
İbn-i Cüzey, İbn-i Battuta’nın hatıralarını 
yazma işini Ocak 1355’te tamamladı. İbn-i 
Battuta 1369 yılında vefat etti. İbn-i 
Battuta’nın “Bilâd-ı Rum”a (o sıralar Ana-
dolu adı henüz kullanılmamaktaydı) gel-
diği dönem, Selçukluların son dönemiyle 
Osmanlıların ilk dönemi arasına rastlayan 
Beylikler Dönemi’dir. Onun, yaklaşık M 
1330 sonrasında Kayseriye geldiği tahmin 
edilmektedir. O yıllarda Kayseri’de, İlhan-
lı merkezî idaresinin naibi (vekili) olarak 
Alaaddin Eratna* Bey görev yapmaktaydı. 
İbn-i Battuta, “Memalik-i Rum” toprakla-
rına Alanya Limanı’ndan girdi. Kırka ya-
kın şehir gezdi. Kuzey Türk illerine geç-
mek üzere Sinop Limanı’ndan ayrıldı. O, 
sırasıyla Alanya, Antalya, Burdur, Isparta, 
Eğirdir, Denizli, Muğla, Milas, Konya, 
Karaman, Aksaray, Niğde’den sonra Kay-
seri’ye uğradı. Bundan sonrasını seyahat-
nameden aktaralım:

Kayseri 
“Niğde’de üç gün kaldıktan sonra Kayse-
ri’ye doğru yola çıktık. Bu şehir de Irak 
Sultanı’nın elinde olup, Bilâd-ı Rum’un 
en büyük ticaret ve yerleşim merkezlerin-
den biridir. Irak askerinden bir kısmı bu-
rada bulunduğu gibi, adını daha önce 
andığım Alaaddin Eretna Beğ’in hatunla-
rından biri de bu şehirde oturmaktadır. 
Bu hatun, dünyadaki en iyi ve faziletli 
kadınlardandır. Irak sultanı ile de akraba-
lığı vardır. Kendisine “ağa” diye hitap e-
dilir. Ağa, Türkçede “büyük” manasına 
gelmektedir. Sultan’a yakınlığı bulunan 
herkese bu unvan verilir. “Ağa”nın asıl 
adı Toga Hatun’dur. Huzuruna çıktığı-
mızda bizi ayakta karşılayarak hakkımız-
da güzel şeyler söyledi ve derhal yemek 
hazırlanmasını emretti. Sofrasında karnı-
mızı doyurduk. Yanından ayrılırken bize 
kölelerinden biri vasıtasıyla koşumu mü-
kemmel bir at, bir hilat ve bir miktar da 
para göndererek, daha fazlasını armağan 
edemediği için özür diledi.
Bu beldede Ahi Emir Ali’nin zaviyesine 
indik. Bu zat çevredeki Ahilerin ileri ge-
lenlerinden biri olup, hükümet katında 
da saygınlığı olan bir bey’dir.  Şehrin bü-
yüklerinden bir grup kendisine tabi bu-
lunmaktadır. Zaviyesi; döşemeleri, kan-
dilleri, yiyeceklerinin bolluğu ve binası-
nın sağlamlığıyla, o ana dek Türk illerin-
de gördüğüm en güzel zaviyelerden biriy-
di. Emir Ali, yoldaşları ve misafirleriyle 
her gece bir araya geliyor, ağırladığı kişi-

İbn-i Battuta’yı tasvir eden minyatür 
(www.vagobond.com)

Muallim Cevdet’in İbn-i Batuta 
Zeyli’nin kapak sayfası 
(M. Ayman)  
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lere belki de diğer bütün zaviyelerdekin-
den daha fazla ikramda bulunuyordu.
Bu ülkenin âdetine göre, bir şehirde hü-
kümdar bulunmadığı takdirde hükümeti 
Ahiler yönetir. Ahi, kudreti nispetinde 
gelen gidene ihsanda bulunur, atlar hedi-
ye eder ve elbiseler giydirir. Emirleri, ya-
sakları ve binişleri ile tıpkı bir hükümda-
ra benzer.” 
Büyük seyyah İbn-i Battuta, Kayseri’den 
sonra Sivas, Amasya, Gümüşhane, Erzin-
can, Erzurum, Kastamonu, Safranbolu, 
Bolu, Balikesir, Bergama ve Manisa isti-
kametinde yoluna devam eder.

Kaynakça: İbn-i Battuta, Büyük Dünya Seya-
hatnamesi: Tuhfetu’n-Nuzzar fi Garaibi’l-
Emsar ve’l-Acaibi’l-Esfar (The Travels of 
Muslim Voyager Ibn Battuta), Yeni Şafak Ya-
yınları, İstanbul.  

MEHMET AYMAN 

İBNÜ ABDÜZZÂHİR VE BAYBARS’IN 
KAYSERİ SEFERİ

Büyük Türk-Memluklu (Mısır-Suriye) 
Sultanı Baybars*’ın (Bey Bars) Anadolu 
Selçuklularını Moğol işgalinden kurtar-
mak için 1277 yılında Kayseri’ye kadar 
yapmış olduğu meşhur seferini bir risale 
ile kaleme alan kâtibi Arap tarihçi.
Asıl adı Kadı Muhyiddin İbnü Abdü’z-
Zâhir (Ö 1292) olan yazar Baybars’ın iti-
mat ettiği kâtiplerinden birisiydi. O, hü-
kümdarının hayatını anlatan er-Ravzu’z-
Zahir fi Sireti’l-Meliki’z-Zahir adlı bir 
eser kaleme aldı. Ancak onun bu eserinin 
sadece ilk beş yıllık kısmı bize kadar gele-
bilmiştir. İbnü Abdüzzâhir, Baybars’ın 
Anadolu seferine de katılarak, bu sefer 
hakkında da bir risale yazmıştır. Bu risa-
lenin de aslı kayıp olmakla beraber, 
Memluk tarihçisi Kalkaşandi, Subhu’l-
Â’şa isimli eserinde, bu seferi aynen 
nakletmiştir. Yine tarihçi el-Ömerî, bu 
risalenin bir özetini Mesalikü’l-Ebsar fi 
Memâliki’l-Emsar isimli eserine almış-
tır. Faruk Sümer, Yabanlu Pazarı* isimli 
eserinde Kayseri için bu önemli risalenin 
bir tercümesini nakletmiştir. İbnü 
Abdüzzâhir’in bu sefer vesilesiyle 1277 
yılında Kayseri ve çevresi hakkında anlat-
tığı çok önemli bilgiler özetle şöyledir:

Sultan Baybars askerlerini hazırlayıp 1277 
yılı 7 Nisan Çarşamba günü Halep’ten 
hareket etti. Maraş yakınındaki Göynük, 
Ermenilerden geri alındı. Göksu yakının-
da Akça Derbent geçilerek Elbistan’a yak-
laşıldı. Moğol kuvvetlerinin yakında oldu-
ğu öğrenilince, öncü birlikler onların üze-
rine gönderildi ve 14 Nisan Çarşamba gü-
nü Moğollar bozguna uğratılıp birçoğu 
öldürüldü ve esir alındı. Ertesi günü Mo-
ğolların büyük ordusu, başkumandanları 
Tudaun ve Toku komutasında, birçok ileri 
gelen kumandanın da yer aldığı ordusu ile 
Elbistan yakınındaki Huni’de İslam ordu-
sunu karşıladılar. Ancak büyük bir yenilgi-
ye uğrayıp komutanları dâhil tamamına 
yakını kılıçtan geçirildi. Bizzat savaşa katı-
lan Sultan, büyük bir zafer elde etti. Ovalar 
putperest Moğolların cesetleri ile doldu. 
Moğol ordusunda Gürcü ve Selçuklu kuv-
vetleri de vardı. Ancak mecburen getirilen 
Selçuklular savaşa katılmadı, içlerinden 
bazı emirler de esir alınmış gibi Sultan’a 
iltica ettiler. (Sultanı, kendilerini Moğol-
lardan kurtarması için Anadolu’ya çağırıp, 
kendisine yardımcı olacağına söz veren 
Selçuklu Saltanat Naibi Muineddin Süley-
man Pervane*, tam ters harekette buluna-
rak Moğolların korkusundan, buradan 
hızla Kayseri’ye gelip küçük yaştaki Sultan 
III. Keyhüsrev ve bir kısım devlet adamını 
alıp Tokat’a kaçtı.) Buradan hareketle Sa-
rız civarına, yağmur altında ve zorlukla 
gelen ordu, Zamantı (Melik Gazi*) Kalesi* 
civarına geldiğinde Zamantı, Develi ve 
Darende şehirlerinin (kalelerinin) 
hâkimleri, Sultan’a itaatlerini bildirdi. Bu-
radan Karatay Kervansarayı’na gelen or-
du, bu kervansarayın ihtişamı karşısında 
şaşırmış, İbn Abdüzzâhir de burası hak-
kında çok geniş ve önemli bilgiler vermiş-
tir. Sultan ve askerler burada, Kervansa-
ray’ın geniş vakıflarında ağırlandılar. Daha 
sonra Salkuma* (yeni Gürpınar) köyüne 
gelindiğinde karşı’da, meşhur şair 
İmrüülkays’ın* mezarının bulunduğu Asib 
Dağı (Ali Dağı*) görülmüştür. Yine bu da-
ğın ve bütün dünyadaki dağlardan üstün 
olarak belirtilen Erciyes*’in (Ercas) de üs-
tün özellikleri anlatılmıştır.
20 Nisan Çarşamba günü Kayseri 



	 KAYSER‹	ANS‹KLOPED‹S‹		 İBN	/	253	[1213]

Ovası’na giren Sultan ve ordusunu; Kay-
seri büyükleri, âlimleri, zâhidleri, tüccar-
ları, halkı ve kadınları karşıladı. Sultan 
çok memnun kaldı ve teşekkür etti. Ka-
dınlara ve âlimlere yanında yer verdi ve 
onlarla tek tek (Türkçe) konuştu. Halk 
çığlıklar atıyordu. Buradan Sultan 
Gıyaseddin*’in (Selçuklu Sultanı) otağı, 
çadırları ve Sultanlık alametleri olan 
Keykubadiye Sarayı*’na gelindi. Her ta-
bakadan halk, tekbir ve tehlil (Kelime-i 
Tevhid söyleme) sesleri ile Sultan’ın 
(Baybars) hazırlanan otağına doğru yürü-
düler. Sultan halkın otağa girmesine ve 
kendisini görmesine müsaade etti. Ancak 
eğlence için gelenlere yüz vermedi. Onla-
ra “burası türkü söylenecek yer değil, 
başka yere gidin” denildi. Sultan daha 
sonra tayinlere başladı. İleri gelenlere de 
durumlarına göre bir mevki verdi. Emir 
Seyfeddin Çalış’ı kendi vekili (naib) yaptı. 
Ancak birçok büyük idareci Sultan’a mu-
halefet etmişti. Sultan onları Moğollara 
havale etti. 
Cuma günü (22 Nisan Perşembe) Allah’a 
sığınıp atına bindi. Selçukluların kuşlu 
(çift başlı kartal), kendisinin arslanlı bay-
rağını (çetr) başında tutturarak sabah er-
kenden Kayseri’ye girdi. Sultanlık Sarayı 
(Devlethane*) ve Selçuklu tahtı onun için 
hazırlanmıştı. Bu saray şahane ve gurur 
verici idi. Etrafını meyve bahçeleri çevir-
miş, duvarları göz alıcı güzel çiniler ve 
süslemeler ile süslenmişti. Orada bulu-
nanlar Sultan’ın elini öpmek üzere ilerle-
diler. Bundan sonra kadılar, fakihler, 
âlimler, sufiler ve diğer mevki sahipleri 
her cuma günü Selçukluların âdeti oldu-
ğu üzere orada hazır bulundular. Emir-i 
mahfil (teşrifat amiri), Sultan’ın emirleri-
ni almak üzere önünde durdu. İyi Kur’an 
okuyanlar hep birlikte Kur’an okumaya 
başladılar. Bunlar güzel bir ses ve ahenk-
le okuyorlardı. Sonra Emir-i Mahfil yük-
sek sesle bir şeyler (Türkçe övgüler) söy-
leyip Farsça bir şiir okudu.
Sonra sofra hazırlandı. Sofra, Sultan’a 
uygun değildi. Sultan’ın şerefiyle yemek 
yendi. Sultan oradan bir iki saatlik din-
lenmeye çekildi. Selçukluların sarayında 
sultanların kadınları vardı. Fakat çok 

yoksul görünüyorlardı. Odalar bakımsız, 
kapıların üzerindeki ipekler eskimişti. 
Hizmetkârlar perişandı. Sultan onlara il-
tifatlarda bulundu. Sonra herkes cuma 
namazına gitti. Kayseri’de yedi camide 
cuma namazı kılınıyordu. Buralardaki 
hatipler çok kötü makamda okuyorlardı. 
Sultan, namazı Cami-i Kebir*’de (Sultan 
Camii)  kıldı. Cami büyüktü ve sultanla-
rın ihtişamına layıktı. Halk önce camide 
halkalar hâlinde oturuyor, Farsça (Türk-
çe) vaaz dinliyordu. Sonra hafızlar 
Kur’an’dan ayetler okumaya başladılar. 
Ancak onlar Kur’an’ı nağmeli ve çok de-
ğişik okuyorlardı. Ezan vakti gelince kaf-
tanlar giymiş müezzinler arasından bir 
genç ayağa kalkıp birkaç yol tekbir getir-
di. Şehadet okumaya gelince hepsi titrek 
ve kırık sesler ve türlü nağmelerle ona 
katıldılar. Bu okumalar ezanın sonuna 
kadar devam etti. Bizden kimse ezandan 
bir kelime bile anlamadı. Ezandan sonra 
baş imam minberin tepesine kadar çıkıp 
anlayamadığımız (Türkçe) bir dua oku-
maya başladı. O sanki muhasım (düş-
man) biri imiş gibi konuşuyordu. Bundan 
sonra hatip çıktı, Sultanımız için dua etti, 
halk ona iştirak etti. Namazdan sonra 
Sultan adına Kayseri’de basılan sikkeler 
getirildi. Sultan bundan memnun oldu 
(ve onları dağıttı).  
Kayseri’de himmet sahibi kimselerin 
medreseler, tekkeler, ribatlar (hanlar) 
yaptırmış oldukları görüldü. Bunlar, dinî 
ilimlere olan alakalarını gösteriyordu. Bi-
nalar, parlatılmış ve süslenmiş en güzel 
kırmızı taşlardan yapılmıştı. Zeminleri de 
bu şekilde döşenmişti. Kap kacakları da-
hi çinilerle kaplı idi (çini tabaklar). Şeh-
rin bahçeleri arklarla sulanıyordu. Çarşı-

Sultanı Baybars’ın yanında konakladığı Sultan Hanı ( Ş. Sarıgül)
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lar şehrin etrafını çeviriyordu. Şehrin 
içinde çarşı, hatta dükkân bulunmuyor-
du.
Selçukluların veziri Sahip Fahreddin Ali 
çok zengin bir zattı. Medresesinde bulu-
nan (Sahabiye Medresesi*) otağ ve çadır-
ları, en büyük hükümdarların sahip ol-
madığı şeylerdi. O, iyilik seven ve hayır 
işleyen biri idi. 
Muineddin Süleyman Pervane ve karısı 
Gürcü Hatun’un çok değerli gizli servet-
leri ele geçti. Bu servete ve evlerine el 
konuldu.
Sultan askerin seferden ve savaştan bık-
mış, azıklarının azalmış olduğunu gördü. 
Zaten kâfirlerden (Moğollar) karşı koya-
cak bir kimse kalmamıştı. Onların ceza-
ları verilmişti. Halk rahatlamıştı. Anado-
lu’nun otlağı çiğnenmiş olduğu için ot-
laklar mahvolmuş, yemler azalmıştı. Ekin 
azalmıştı. Bir sıkıntı olmadan gitmek ge-
rekirdi ve icap ederse gelecek yıl gene 
gelinebilirdi. Bu sebeplerle sultan 25 Ni-
san Pazartesi (bugüne göre Pazar) günü 
Sivas’a doğru yola çıktı. Kendisine gelen 
hediyeleri emirlerine dağıttı. Yolda ilk 
önce Kubarlu’da (Kumarlı veya Kayırlu, 
Kayırhan) konakladı. Burada Selçuklu 
Sultanı Gıyaseddin ve naibi Pervane’den 
Zahireddin Tercüman isimli elçi geldi. 
Elçi, onların nereye gittiklerini bilmedik-
lerini ve gitmeyip beklemelerini istedik-
lerini bildirdi. Sultan Baybars ise, kendi-
sinin her zaman ahde vefa gösterdiğini, 
defalarca yazdıkları davet ve ricaları ka-
bul ederek en uzak yerlerden buraya gel-
diğini, onların kararlaştırdığı gibi davran-
madıklarını ve sözlerinde durmadıkları-
nı, “Hakk’ın gelip batılın gittiğini, ancak 
onların küfrü tercih ettiklerini, onların 
artık Moğollarla birlikte fena insanlar ol-
duklarını” ifade etti. Sultan onların Mo-
ğollarla savaşamayacaklarını anlamıştı. 
Onlar devletten çok eğlenceyi, safahatı 
tercih ediyorlardı. Sultan elçiye yine 
“Pervanenin yakınlarını yanımda götürü-
yorum, Allah’ın verdiği bu küçük zafer 
bize yeter. Bundan sonra onunla konuş-
ma ve yardımlaşma olmayacaktır. Ana-
dolu’nun insanlarına ve mallarına do-
kunmadık. Moğollara vereceğiniz malla-

ra da tenezzül etmedik. Cennetler zorluk-
lara katlananlar içindir. Allah’tan ahireti 
istediğimiz için zafer kazanmadan yağma 
yapmadık. Bizim eğerlerimiz Selçuklu 
tahtından daha kıymetlidir” dedi.
Sultan’ın yanında ona katılan birçok Sel-
çuklu ümerası vardı. Ayrıca esir olarak 
götürülen Selçuklu ve Moğol ileri gelen-
leri de bulunuyordu. Sultan ikinci olarak 
Sultan Hanı* yanında konakladı. Bu han 
Karatay Kervansarayı*’ndan daha büyük 
idi. Hanın vakfından civarda yayılan ko-
yun sürüleri bütün askerin yemeğini kar-
şıladı. Buradan hareketle birkaç konakta 
konaklayıp kestirmeden şimdiki 
Pazarören’e* (eski Yabanlu Pazarı), bura-
dan da Elbistan’a kadar ilerleyip savaş a-
lanını gezdiler ve Moğolların cesetlerini 
kartalların, vahşi hayvanların ve diğer 
kuşların parçaladıklarını gördüler. Sultan 
ve askerleri Allah’a şükredip buradan 
geldikleri yol istikametinde, Göksun, 
Maraş, Çukurova ve Halep yolu ile ülke-
lerine döndüler.

Kaynakça: Faruk Sümer, Yabanlu Pazarı Sel-
çuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir 
Fuar, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstan-
bul 1985; İbn Şeddad, Baypars Tarihi (Siretü’s- 
Sultan el-Melikü’z-Zâhir Bey Bars), (terc. Şe-
refeddinYaltkaya), TTK, İstanbul 1941; Turan, 
SZT.

MEHMET ÇAYIRDAĞ   

İBRAHİM BEG
Mevlevi-şair (Kayseri, XIII. yüzyıl sonları 
ve XIV. yüzyıl başları). İbrahim Beg’in 
Kayserili olduğu, şiirlerini ihtiva eden e-
serindeki bir kayıttan açıkça anlaşılmak-
tadır. Şairin doğum tarihi bilinmemekte-
dir. Hayatı hakkında şuara tezkireleri ile 
eski biyografik kaynaklarda bilgi yoktur. 
Elde bulunan eseri ise biyografisiyle ilgili 
bazı ipuçları taşır. Eserinin Mevlâna’ya 
övgü mahiyetinde beyitler ihtiva etmesi, 
içindeki bütün hikâyelerin Mesnevi çevi-
risi veya şerhi karakterinde oluşu, muhte-
lif şiirlerinde Mevlâna’yı anması gibi hu-
suslar, onun Mevlevi bir şair olduğunu 
açıkça ortaya koyar. Yine şiirleri, “ehl-i 
sünnet” akide’sini benimsemiş bir kimse 
olduğunu gösterir. Müritliğin 10. şartını 
“fütüvvet” olarak göstermesi, Âşık Paşa, 
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Gülşehrî gibi dönem şair ve mutasavvıf-
larının “ehl-i fetâ”ya (Ahilere) bakışının 
müspet olması sebebiyle kendisinin de 
fetâ ehlinden veya onlara yakın kimseler-
den olduğunu düşündürür. Bu eserde yer 
alan “Dîvân-ı Kâtib İbrâhîm el-Kayserî” 
ibaresi, İbrahim Beg’in mesleğinin 
kâtiplik, memleketinin de Kayseri oldu-
ğunu gösterir. Eserindeki ipuçları topar-
lanırsa Sünni, Mevlevi tarikatine men-
sup, “ehl-i fetâ” muhibbi, Kayserili, kâtip 
bir şair olduğu söylenebilir. Adının so-
nundaki “beg” unvanı ise Necati Beg, 
Hayalî Beg, Yahya Beg gibi şairlerin 
“bey”liği türündendir. Bazı şiirlerinde ay-
rıca “İbrâhîmu’l-Mevlevi” künyesini de 
kullanmıştır.
Bazı kaynaklarda zikredildiği gibi, şairin 
mahlas kullanmaması diye bir şey söz 
konusu değildir; bununla herhalde mah-
las olarak kendi adını kullandığı kastedil-
mektedir. Halbuki şairlerin mahlas ola-
rak kendi adını kullanması, her devirde 
görülen bir durumdur. M. Fatih 
Köksal*’ın şair ve eseri üzerindeki son 
çalışmalarıyla, bugüne kadar İbrahîm 
Tennûrî*’nin bir eseri olduğu belirtilen 
Gülşen-i Niyâz’ın, aslında İbrahim Beg’e 
ait bir eser olduğu ortaya konulmuştur.
Araştırmacılar şairin yaşadığı yüzyıl ola-
rak XIV. yüzyılın son yarısıyla XV. yüzyı-
lın ikinci yarısı arasında değişen belirle-
meler yapmıştır. Köksal’ın tespitlerine 
göre ise, İbrahim Beg’in yaşadığı yüzyılı 
tespit edebilmek için aslında eldeki en 
önemli kaynak, Câmiu’n-Nezâir’dir. Zi-
ra İbrahim Beg ve eseri üzerine serdedi-
len görüşlerde hep onun “Câmiu’n-
Nezâir’de bir şiiri” bulunduğundan söz 
edilmiştir. Halbuki onun bu mecmuada, 
“bir” değil, yedisi kaside, ikisi mesnevi ve 
üçü gazel olmak üzere toplam 12 şiiri 
bulunmaktadır.  
Öncelikle şairin Câmiu’n-Nezâir’de bu-
lunan ve “İbrâhîmu’l-Mevlevi” künyesini 
kullandığı şiirinin Divan’ında da bulun-
ması, bu kitapta şiirlerine yer verilen şai-
rin İbrahim Beg’le aynı kişi olduğunu 
gösterir. Köksal, şairin yazdığı ve 
Câmi’u’n-Nezâir’de yer alan nazirelerin 
hangi şairlere yazıldığını ve kimlerin de 

onun şiirlerine nazire yazdığını tespit e-
derek, Şeyyâd Hamza ve Nesîmî’nin iki-
şer, Âşık Paşa’nın bir şiirinin İbrahim 
Beg’e nazire olmasının, yaşadığı yüzyılı 
tespitte çok önemli olduğunu vurgula-
mıştır. Bu verileri değerlendiren Köksal, 
şairin XIII. yüzyıl sonları veya XIV. yüzyıl 
başında doğduğunu öngörür. Sonuç ola-
rak şairin nazire yazdığı ve kendisine na-
zire yazan şairlerin yaşadıkları dönemler, 
onun ömrünün büyük kısmını XIV. asır-
da geçirmiş, muhtemelen XIII. asır sonla-
rını da idrak etmiş önemli bir şair olduğu 
söylenebilir.
Eseri: Dîvân, Hacı Mahmut Ef. 3791, 
İbrâhîm Beg Külliyâtı (Ktp. kaydına gö-
re Gülşen-i Niyâz), Süleymaniye Ktp. 
Hacı Mahmut Efendi, Nu. 3791.
İbrahim Beg’in şiirleri üzerine Kadir Gü-
ler, İbrahim Beg Divanı (Erciyes Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kay-
seri 1995) künyeli bir doktora tezi hazır-
lamıştır.
Şairin kütüphane kayıtlarına çeşitli adlar-
la kaydedilmiş bulunan tek eserinin bu-
güne kadar İbrahim Tennûrî’ye ait göste-
rilen Gülşen-i Niyâz olup olmadığı ko-
nusu son zamanlara kadar açıklık kazan-
mamıştır. Eserden bu şekilde ilk söz eden 
Kadir Güler, konuyu “İbrahim Bey Diva-
nı mı, Tennûrî’nin Gülşen-i Niyâz’ı mı?” 
şeklinde tartışmış, fakat kesin bir hüküm 
vermemiştir. Bu husustaki en net belirle-
meler Prof. Dr. M. Fatih Köksal tarafın-
dan yapılmıştır. Köksal’ın görüşleri şöyle 
özetlenebilir:
Eserinin “Kayserili Kâtib İbrahim’in 
Divan’ı tamamlandı. Allah onun hanesi-
ni güzel eylesin, cenneti de evi yapsın. 
Cuma günü kuşluk vakti 903 senesi 
Rebiülevveli’nde (yazıldı).” şeklinde ter-
cüme edilebilecek temmet kaydı bile tek 
başına eserin İbrahim Tennûrî’ye ait ol-
madığını ispatlar mahiyettedir. Bununla 
birlikte o temmet kaydı hiç olmasa bile, 
eserin yazarının İbrâhîm Tennûrî olama-
yacağına delalet eden kayda değer husus-
lardır şunlardır:
Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmut 
Efendi Nu. 3791’deki İbrahim Tennûrî a-
dına kayıtlı nüshayla İbrâhîm Beg Diva-
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nı/Külliyâtı olarak anılan eserin nüsha-
larındaki manzumeler, birkaç manzume 
dışında, tamamen uyuşmaktadır. Mevcut 
farklılıklar bir eserin nüshaları arasındaki 
farklar kabilindendir. İbrahim Tennûrî’-
nin Gülşen-i Niyâz’ı (divan) olarak kayıt-
lı nüshadaki gazellerle nazire mecmuala-
rında “İbrahim Beg” başlığı altında sunu-
lan gazeller de aynıdır. Hakkında birçok 
malumat verilen eski-yeni kaynakların 
hiçbirinde Tennûrî’ye ait bir divandan 
veya Gülşen-i Niyâz isimli bir eserden 
bahsedilmemiştir. İbrahim Tennûrî, 
Gülzâr-ı Ma’nevî’sinde “Âşık” mahlasını 
kullanırken, Gülşen-i Niyâz adıyla kayıt-
lı eserdeki mahlası ise “İbrâhîm”dir ve 
“Âşık” kelimesi mahlas olarak hiç geç-
memektedir. İncelendiğinde, eserin Mev-
levi bir şairin elinden çıktığı anlaşılmak-
tadır. Hâlbuki İbrahim Tennûrî’nin, Bay-
ramiyye Tarikatı’na mensubiyeti ve o ta-
rikatın Tennûriyye kolunun kurucusu ol-
duğu bilinir. Mevlevilikle bir ilgisi yoktur. 
Şu hâlde M. Fatih Köksal’ın net olarak 
tespit ettiği gibi, kütüphane kaydında İb-
rahim Tennûrî’nin Gülşen-i Niyâz’ı ola-
rak görünen Süleymaniye Kütüphanesi 
Hacı Mahmut Efendi Nu. 3791 numaralı 
kayıtlı yazma, İbrahim Beg Divanı’nın 
bilinmeyen bir nüshasından başka bir şey 
değildir.

Gülşen-i Niyâz’ dan Rubâî

‘Işk odına yanmaklıga pervâne gerek
Can meclisine ‘âşık-ı mestâne gerek
Ma’mûr dilerse her iki bâtın-ı milkin
Zâhirde ‘imâretle vîrâne gerek

Kaynakça: Kadir Güler, İbrahim Beg Divanı 
(Yayımlanmamış Doktora tezi), Erciyes Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1995; 
Kadir Güler, “İbrahim Bey Divanı mı, Tennûrî’-
nin Gülşen-i Niyâz’ımı?”, I. Kayseri ve Yöresi 
Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 12-13 
Nisan 2001, 2001 s. 343-346; M. Fatih Köksal, 
“Klâsik Türk Şiirinin Kurucularından İbrâhîm 
Beg”, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 
(Prof. Dr. Ömer Faruk Akün’e Armağan), S 19, 
2006, s. 363-382; M. F. Köksal, “Tennûrîzâde 
Mustafâ bin Sun’ullah’ın ‘Hediyetül’l Fukara’ 
Adlı Eseri”, İbrahim Tennurî Kayseri 2011 
Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kayseri, t.y., s. 181-
190.

YUSUF TURAN GÜNAYDIN

İBRAHİM BEHÇET PAŞA
Kayseri mutasarrıfı (İstanbul, 1842 – İs-
tanbul, 1918). Sıbyan mektebini bitirdi. 
1859’da Divan-ı Hümayun Kaleminde 
göreve başladı. Değişik görevlerde bu-
lunduktan sonra 1884’te Ankara muta-
sarrıfı oldu. 1886’da Trabzon Mutasarrıfı 
oldu. Aynı yıl kendisine 3. Rütbeden 
Osmanî Nişanı verildi. 1887’de Yozgat ve 
Kayseri Mutasarrıflığı yaptı. Karesi, Teke, 
Mersin, Hama ve Görice Mutasarrıflıkla-
rında bulundu (1888-1893). 1893’te Şura-
yı Devlet azası oldu. 1889’da Osmanî 
Nişanı aldı. 1908’de emekli edildi. Evli ve 
üç çocuk babasıydı. 

Kaynakça: Pakalın, SOZ, s. 42-43. 
       YAYIN KURULU

İBRAHİM EFENDİ 
Müderris (Kayseri/Develi, 1853 – 30 A-
ğustos 1927). Şuayb Ağa’nın oğludur. Sü-
lalesi, “Kâtipzâdeler” şöhretiyle tanındı. 
İlköğrenimini Develi Sıbyan Mektebi’nde 
yaptı. 1871’de İstanbul’a giderek 
Çemberlitaş’taki Köprülü Mehmet Paşa 
Medresesi’nde öğrenim gördü. Bayezit 
Camii’nde Kayserili Muhammed Efen-
di’den Molla Cami’ye kadar varan isim-
lerden yedi yıl ders gördü. 1878’de 
Aydın’ın Güzelhisar ilçesinde Muğlalı 
İsmail ve Müftü Sarı İbrahim Efendiler-
den ders okudu. 1887’de İstanbul’da bu-
lunan Darülhadis Medresesi’nde Nevşe-
hirli Abdullah Efendi’den icazetname al-
dı. 1889’da şeyhülislamlıkta yapılan rüus 
(ilmiye derecelerinden biri) imtihanında 
başarılı oldu. 1891’de Bayezit Camii’nde 
tasavvurata kadar ders okuttu. Kerkük li-
vasına bağlı Maan kazasına vaiz olarak 
gönderildi. 1904’te İstanbul’a dönüp Ba-
yezit Camii’ndeki öğrencilerine icazetna-
me verdi. Altın liyakat madalyası ve 4. 
Rütbeden Osmanlı Nişanı ile ödüllendi-
rildi. Gördes’e giderek, Vakıfçı Camii 
Medresesi’nden 1920 Ramazanında dö-
nüşünde, Fatih Camii’nde ders okuttu. 
Huzur derslerine muhatap olarak katıldı 
(1918-1920).

Kaynakça: Ebül’ula Mardin, Huzur Dersleri, C 
II-III, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 
1966, s. 310, 1062.  

     ERDOĞAN MURA
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İBRAHİM EFENDİ (TEBERDAR)
Surre emini, mevkufatçı, yazıcı, (Kayseri, 
? – Şam, 1759). Baltacılıktan yetişti. 
1755’te darüssaade yazıcısı oldu. 1757’de 
mevkufatçılığa (vakıf mallarının idaresi 
ile ilgili memur) getirildi. 1759’da Surre 
Eminliği görevine getirildi. 

Kaynakça: M. Süreyya, SO2, C III, s. 763; 
KYTSB1, S 268. 

YAYIN KURULU

İBRAHİM HAKKI EFENDİ
Şair (Kayseri, ? – Kayseri, ?). Kayserili 
Miraboğulları’ndandır. Kırşehir Emlâk 
Memurluğuna atandı. Hastalandığı için 
emekliye sevk edildi. On beş ay yatalak 
kaldı. Seyyid Burhaneddin Türbesi’ne 
defnedildi. Şiirlerinde “İbrahim” ve “Ze-
vali” mahlaslarını kullandı. 
Kayseri Destanı isimli şiirinin ilk ve son 
kıtası şöyledir:

Âb u havâsını hûb kıldı Hüdâ
Söylenir şöhret üşânı Kayseri
Kırklar nazargâhı gâzî şühedâ
Menbâ’-ı evliyâkânı Kayseri
………………………………
İbrâhîm eyliyor dîdârda’vâsın
Hidâyet Bâbının tuttu halkasın
Boyun büker beğler Hakk’ın rızâsın
Hamd Yezdân’a eyler Kanî’ Kayseri

Kaynakça: Ahmet Emin Güven’in Kayserili İki 
Şâirimizi Daha Tanıyalım isimli çalışması.

YAYIN KURULU

İBRAHİM PAŞA 
Kayseri Mutasarrıfı (? – Adana, 1733). 
1727’de Kayseri ve Niğde Mutasarrıflıkla-
rında bulundu. Maraş Beylerbeyliği yaptı. 
Sivas Beylerbeyliğine atandı (1730-31). 
Konya ve Adana Valiliği görevlerini üst-
lendi (1732-33). Cesaret ve savaşçılığıyla 
tanındı. 

Kaynakça: M. Süreyya, SO2, C III, s. 771. 
YAYIN KURULU

İBRAHİM PAŞA 
(ÇELİK MEHMET PAŞAZADE)

Kayseri Mutasarrıfı (? – İstanköy, 1819). 
Kapıcıbaşılık ve mirimiranlık yaptı. Kay-
seri, Alaiye ve İçel Mutasarrıflıklarında 
bulundu (1808-1819). 

Kaynakça: M. Süreyya, SO2, C III, s. 777. 
YAYIN KURULU

İBRAHİM PAŞA (KAYSERİLİZADE)
Mutasarrıf (VII. yüzyıl – ?). Mirimiranlık 
yaptı. Kars Muhafızlığına atandı (1794-
95). Aksaray, Karesi, Yenişehir ve Kırşe-
hir Mutasarrıflıklarında bulundu (1796-
1805). 

Kaynakça:M. Süreyya, SO2, C III, s. 784. 
YAYIN KURULU

İBRAHİM PAŞA (UZUN)
Kayseri mutasarrıfı (? – Sivas, 1794). Le-
ventlik, delillik, delilbaşılık, başbuğluk, 
mutasarrıflık ve valilik görevlerinde bu-
lundu. 1785’te Trablusşam mutasarrıfı ve 
Sinop muhafızı oldu. Ertesi yıl Kars Mu-
hafızlığına atandı. 1788’de Hac Eminliği 
ve Şam Valiliği görevlerini üstlendi. Urfa 
(1790) ve Adana (1792-1793) Valiliği ile 
Niğde ve Kayseri Mutasarrıflıklarında 
bulundu.

Kaynakça: M. Süreyya, SO2, C III, s. 787-788. 
   YAYIN KURULU

İBRAHİM PAŞA’NIN (MISIRLI) KAYSERİ 
VE CİVARINDAKİ FAALİYETLERİ

Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılın başla-
rında yaşadığı önemli sıkıntılarından biri 
de, Mısır’da bulunan Kavalalı Mehmet 
Ali Paşa’nın bağlılık ve yükümlülük vazi-
felerini unutarak isyan hâlinde olması 
idi. İstanbul’dan izin almadan birliklerini 
Mora’dan geri çekmesi ve Moskof 
Seferi’ne asker yardımında bulunmama-
sı, Osmanlı Devleti’ne itaatten yüz çevir-
miş olduğunu açığa çıkarmıştı. Osmanlı 
hududunu Mısır’dan uzaklaştırarak ülke-
sini daha emin bir duruma sokmak için 
Suriye’yi zapt etmek istedi. 1831 yılının 
Kasım ayında Mısır ordusunun başında-
ki İbrahim Paşa, Suriye’yi baştanbaşa 
zapt ederek Anadolu’ya geçti.  
14 Nisan 1832’de Osmanlı kuvvetleri ile 
İbrahim Paşa askerleri arasında, el-
Zerraa mevkiinde ilk çarpışma gerçek-
leşti. Osman Paşa’nın kumandasındaki 
kuvvetler mağlup edildi. İbrahim Paşa bu 
zaferden sonra Adana’ya kadar ilerledi. 
Eşrafın hemen hepsi İbrahim’in tarafına 
geçti. Kavalalı, Urfa ve Maraş taraflarını 
da elde ederek bu suretle Anadolu yolla-
rının kontrolünü eline aldı. Süratle Kon-



[1218]	258	/	İBR		 KAYSER‹	ANS‹KLOPED‹S‹

ya istikametinde, Anadolu içlerine doğru 
ilerlemeye başladı. 21 Aralık 1832 tarihin-
de vuku bulan Konya Meydan Muhare-
besi’nde, Reşit Mehmet Paşa kumanda-
sındaki Osmanlı ordusu kesin bir yenilgi-
ye uğradı. Konya Meydan Muharebesi’yle, 
Sultan II. Mahmud, Mehmet Ali Paşa ü-
zerine sevk edebileceği son orduyu ku-
mandanıyla birlikle kaybetmişti.
İbrahim Paşa’nın başarısı sadece askerî 
değildi. Anadolu’da propaganda faaliyet-
lerini ve sonuçlarını elde etmeye başladı. 
İbrahim yeniçeriliğe ve Bektaşiliğe saygı 
göstererek ıslahat aleyhtarlarını yanına 
aldı. Hatta Anadolu’ya girmeden Suriye’yi 
zapt ettikten sonra Yeniçeri Ocağını 
Halep’te yeniden açtı. Anadolu’nun deği-
şik şehirlerinden, İbrahim Paşa’nın ida-
resine geçmek arzusunda olduklarını be-
lirten mektuplar geldi. İbrahim Paşa da 
birçok Anadolu şehirlerine ve Osmanlı 
büyüklerine mektuplar göndererek, bun-
ları kendi tarafına çekmek için propagan-
da yapmaya başladı. Anadolu’da henüz 
hatıraları unutulmayan ve Sultan 
Mahmud’un yaptırdığı takibattan kurtu-
lan Yeniçeriler bulunmaktaydı. Bunları 
ve taraftarlarını da memnun ederek bu 
suretle hem Osmanlı yönetimine düş-
man etmeyi hem de asker kazanmayı 
düşündü.   Halep’te yaptığı gibi Hacı Bek-
taş Veli Türbesi’nde kurbanlar kesilerek 
ocakların açıldığını ve eski nizama dö-
nüldüğünü taraftarları vasıtasıyla ilan et-
ti. İbrahim Paşa’nın Anadolu’daki propa-
gandaları halk üzerinde etkili oldu. Kay-
seri’den Konya’ya kadar bütün şehir ve 
kasabalar Mısırlılara biat ettiler. Kayseri 
Mutasarrıflığı dâhilinde, nasihat için do-
laşılmasına rağmen yalnızca İncesu kasa-
bası ahalisi icabet etti. 
Kayseri mutasarrıfı Osman Hayri Paşa’nın 
Yozgat’ta bulunmasını fırsat sayan eski 
Yeniçeriler isyan ederek Kayseri’yi Mısırlı 
İbrahim Paşa’ya ilhak edip, idareyi elleri-
ne aldılar. Kayseri naibi gece yarısı kaça-
rak Osman Paşa’ya Boğazlıyan’da katıldı. 
Kayseri naibinin 6 Ocak 1833 tarihli ila-
mında bulunan bu hadisenin tarihini, Ah-
met Nazif Efendi*, Mir’at-ı Kayseriyye 
adlı eserinde (s. 186-187) 1832 yılı Ağusto-

sun biri olarak ifade etmektedir. Ayrıca 
Kayseri mutasarrıfı olarak Köse Mehmet 
Paşa’nın ismini zikretmektedir.   
Osmanlı kuvvetleri bu mücadelelerde de 
bir hayli hırpalandığından, kuvvetlerini 
dağıtmak ve dolayısıyla bir kat daha zayıf 
düşmek zorunda kaldı. Mısırlılara tabi 
olan, Bozok Sancağına tecavüz eden 
Pehlivanlı Halit adındaki şakinin ceza-
landırılması için Kayseri mutasarrıfı Os-
man Hayri Paşa’ya asker ve top temin e-
dildi. Fakat İbrahim Paşa’yı tutan çeteci-
lerle ancak küçük çapta çarpışmalar ya-
pılabildi. İbrahim Paşa, Anadolu’da bulu-
nan kadı, müftü ve diğer din adamlarıyla 
haberleşip onları tahrik ederek, din yo-
luyla daha etkili olmak istedi. 
İbrahim Paşa üç koldan altışar bin asker-
le Kayseri, Ulukışla ve İçel’e hareket etti.  
Ulukışla’ya kadar gelen İbrahim Paşa or-
dusundan endişelenen Kayseri mutasar-
rıfı Osman Hayri Paşa, Sivas’ta bulunan 
Trabzon Valisi Osman Paşa’dan asker 
göndermesini istedi.  Osman Hayri Paşa 
yalnızca İbrahim Paşa’nın ordusunun ya-
kınlığından değil, aynı zamanda Ulukış-
la’ya girdikten sonra onun Kayseri ayan 
ve müftüsüne gönderdiği buyrultudan da 
endişelendi. İbrahim Paşa, buyrultusun-
da hareketinin haklılığını kendine göre i-
zahtan sonra, halkın rahatı ve haklarını 
korumak amacıyla hareket ettiğini, ken-
disini sevenlerin olduğunu, halkın ve a-
yanların kendi yanında yer alacağına i-
nandığını ifade ediyordu. Mutasarrıf Os-
man Hayri Paşa’nın ele geçirilerek bağla-
nıp adamlar eşliğinde yanına gönderil-
mesi isteğini de belirtiyordu. Buyrultu-
nun sonunda da İbrahim Paşa memleket 
dâhilinde eli ayağı tutan kimseleri 7 ya-
şından 70 yaşına kadar toplayarak Kon-
ya tarafına memur Mısır Başbuğu Mirliva 
Selim Bey maiyetine göndermelerini a-
mirane ve kesin olarak istemekteydi. 
Buyrultu halk üzerinde etkili oldu. Trab-
zon Valisi Osman Paşa ile Kayseri muta-
sarrıfı Osman Hayri Paşa arasındaki mü-
zakere neticesinde, Kayseri halkının İb-
rahim Paşa kuvvetlerine karşı mukave-
met etmeyeceği anlaşıldı. Kayseri muta-
sarrıfı Osman Hayri Paşa’nın talebi üze-
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rine Hüseyin Ağa’nın kumandasında ve 
binbaşılar maiyetinde 3.000 asker Kay-
seri’ye gönderildi. Bu kuvvetlerin mağlu-
biyeti, ahalinin ümitsizliğini artırdı. İbra-
him Paşa tarafından gönderilen Hayreti-
oğlu Emin Ağa Kayseri’ye gelerek itaat 
edilmesini ihtar etti. Mecburiyetten itaat 
edilmek üzere iken, Mısır askerleri gelip 
Kayseri’yi istila etti. (Ahmet Nazif, a.e., s. 
190’da işgalci Mısır askerlerinin sayısını 
8.000 olarak vermektedir.) Mısır asker-
leri evlere, camilere ve mescitlere yerleş-
tirildi. Halk bu yüzden pek çok can kaybı 
ve zayiata uğradı.  Ayrıca, Mısır askerleri-
nin kullandıkları paraların çoğunluğu-
nun eksik ve kötü ayarda olmasından 
dolayı, halk ve devlet maddi zarara uğra-
dı. İhtiyaç ve isteklerinin yerine getiril-
memesi halkın kurtarıcı gördüğü İbra-
him Paşa’dan soğumasına neden oldu.
14 Mayıs 1833 tarihli Kütahya Antlaşması’-
ndan sonra İbrahim Paşa kuvvetleri Sultan 
Dağı’nın ötesine çekilerek Anadolu’yu bo-
şalttılar. 3 Haziran 1833 tarihli tahriratta 
Mısırlı İbrahim Paşa’nın Kayseri’den ay-
rılmak üzere olduğu ve Mutasarrıf Osman 
Nuri Paşa’ya hükümet merkezine gelip o-
turması için haber gönderdiği, diğer ma-
hallerden de Mısır askerlerinin çekileceği 
kaydedilmektedir. Fakat Mısır kuvvetle-
rinden bazı askerler geri dönmeyerek 
Anadolu’da asayişsizliğe devam ettiler. 
Kütahya Antlaşması’nın akabinde, Mısır 
askerlerinin bölgeden çekilmesinden son-
ra Kadı Kıran Mehmet adlı bir asi, devleti 
uzun süre uğraştırdı. Yozgat, Nevşehir, 
Niğde, Kayseri, Çorum, Zile ve Tokat ta-
raflarında çok sayıda taraftar toplayan ve 
bu bölgelerde etkin olan Kadı Kıran’ın ü-
zerine askerî birlikler gönderildi ancak is-
tenilen netice alınamadı.   

Kaynakça: Şinasi Altundağ, “Kavalalı Mehmet 
Ali Paşa Hakkında Kısa Bir Etüt”, A.Ü. DTCF 
Dergisi, C I, S 2, Ankara 1943, s. 33; Mustafa 
Nuri Paşa, Netayicül-Vukuat (Kurumları ve 
Örgütleriyle Osmanlı Tarihi), (yayına hzl. Neşet 
Çağatay), C III-IV, 2 b., Ankara 1987, s. 269; Şina-
si Altundağ, Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı, 
Mısır Meselesi 1831–1841, 2. b., Ankara 1988; 
Sina Akşin, Siyasal Tarih, Türkiye Tarihi (Os-
manlı Devleti 1600–1908), C III, İstanbul 1992, 
s.113; N. Iorga (Yorga), Osmanlı Tarihi (1774–
1912), (çev. Bekir Sıtkı Baykal), C V, Ankara 

1948, s. 366; Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, 
C V, 4. b., Ankara 1983, s. 130; Sebahattin Samur, 
İbrahim Paşa Yönetimi Altında Suriye, Erciyes 
Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1995, s. 35; İlber 
Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Ti-
maş Yayınları, 30. Baskı, İstanbul 2010, s. 62; 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Hatt-ı Hümayun, 
No:20142; BOA. HH. No: 21142.B; BOA. HH. No: 
21142; BOA. HH. No: 20372. U; BOA. HH. No: 
19978. G; BOA. HH. No: 19901;BOA. HH. No: 
19881; BOA. HH. No: 19978. A; BOA. HH. No: 
19978. E; BOA. Cevdet Tasnifi, Darphane, No: 
2500; BOA. HH. No: 20095. B; Ayhan Öztürk, 
“Kayseri ve Çevresinde Eşkıyalık Olayları (XVIII. 
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AYHAN ÖZTÜRK 

 İBRAHİM SAFA BEY 
Belediye Başkanı (Kayseri, 1875 – Kayse-
ri, 12 Eylül 1931). Millî Mücadele Döne-
mi’nde güneyde Haçın’daki Ermenilerin 
çıkardığı isyan ve Çapanoğlu İsyanı’na 
karşı oluşturulan gönüllülerden oluşan 
üç taburluk “İntikam Alayı*’nın” başında 
yer aldı (1920). 1925 yılında Rıfat Çalıka* 
belediye başkanlığı görevinden ayrılınca 
onun yerine geçti ve görevini 1928 yılına 
kadar yürüttü. Bu görevi sırasında temiz-
lik işleri ve şehrin aydınlatılması ile Hal-
kevi binası ve evlendirme dairesi binası-
nın yapımını gerçekleştirdi. Göreve baş-
ladığı yıllarda Kayseri’de elektrik olmadı-
ğından, sokak başlarına gaz lambaları 
astırarak şehri aydınlatma yoluna gitti. 
Bunun yetersiz kaldığını görünce, 
Kiçikapı*’ya kurdurduğu jeneratörle şeh-
rin bir bölümüne elektrik verilmesini 
sağladı. Kayseri ve civarı Elektrik 
T.A.Ş.*’nin kuruluşuna belediye adına ka-
tıldı. Onun döneminde demiryolunun* 
yapımı gerçekleşti. O yıllarda mahalle a-
ralarında sağlık ve asayiş yönünde sorun 
yaratan fahişe kadınların belli bir yerde 
toplanmasına karar verildi (1927). Vali 
M. Fuat (Tuksal*) Bey’in yardımı ile bu 
kadınlar önce Cumhuriyet Mahallesi’nde 
dibi çıkmaz bir evde toplandı. Bu evin, 
mahalle sakinlerini tedirgin etmesi üzeri-
ne genelev şehir dışında yaptırılan yeni 

İbrahim Safa Bey  
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binasına taşındı (1928). İbrahi Safa iyi bir 
öğrenim görmemiş olmasına rağmen uf-
ku açık, çalışkan belediye başkanların-
dandı. Hayırsever olarak adına Safa İlko-
kulu’nun yapımını sağladı. Asıl mesleği 
tüccarlıktı, halı ticaretiyle de meşgul ol-
maktaydı.
İbrahim Safa Bey Atatürk’ün Kayseri’yi 
ziyareti sırasında Atatürk’e hitaben bir 
şeyler söylemek istemiş, ancak kendisi 
rahat konuşan bir insan olmadığından 
konuşamamıştı. Atatürk’e ağzını göstere-
rek “Burada yok ama (kalbini göstererek) 
her şey dediği rivayet edilir.
Evli ve sekiz çocuk babasıydı.

Kaynakça: Kayseri Gazetesi, S 586, 14 Eylül 
1931 Pazartesi; Çalışkan, Kayseri Belediyesi, s. 
72-73; Osman Akşehirlioğlu ile görüşme;  Zübe-
yir (Kars) Saltuklu, “İntikam Alayı” maddesi, C 
III.

ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

İBRAHİM TENNÛRÎ
Mutasavvıf-şair (Sivas, ? - Kayseri 1482). 
Bazı kaynaklarda Amasya doğumlu oldu-
ğu belirtilirse de belli başlı Osmanlı bi-
yografi kaynaklarında Sivas’ta doğduğu 
zikredilir. Annesi Amasyalıdır. Hayatının 
tamamına yakınını Kayseri’de geçirdiği 
için, Kayserili olarak tanınmıştır. Aile 
unvanı Sarrafzâde’dir.
Temel ilimleri Sivas’ta tahsil etti. Daha 
sonra Konya’ya gitti ve I. Mehmet devri 
âlimlerinden Mevlana Sarı Yakup’tan za-
hiri bilimleri öğrendi. Kayseri’ye 1438’de 
öğrenimini tamamladıktan sonra geldi. 
Burada kaldı ve Hunat Hatun Medrese-
si*’ne müderris oldu. Bir müddet sonra 
Hunat Hatun Medresesi vakfiyesinde, 
medresede görev yapacak müderris vb. 
görevlilerin Hanefî mezhebinden olma-
ları şart koşulduğu için medresedeki gö-
revinden ayrılmak zorunda kaldı. 
Söz konusu medreseyi vakfeden Hunat 
Hatun*, vakıf şartları arasında bu madde-
yi şart koşmuştur. Vakfedenin koyduğu 
şartlara uymak zorunlu olduğundan  Şafiî 
mezhebinden olan İbrahim Tennûrî, söz 
konusu şarta uygun olmadığı ve Hanefî 
mezhebine geçmesi teklifini de kabul et-
mediği için müderrislik görevinden ayrıl-
mıştır. İslâm hukukunda vakfedenin koy-
duğu şartlara uymak mecburîdir.

Müderrislik görevinden sonra kendisini 
ibadete verdi ve Hacı Bayram Velî’nin 
halifesi Ak Şemseddin’i görmek üzere 
Beypazarı’na gitti. Beypazarı’nda Ak 
Şemseddin tarafından kabul edilerek 
müridi oldu. Ak Şemseddin’in rahle-i 
tedrisinden geçtikten sonra Kayseri’ye 
döndü ve burada irşatla meşgul oldu.
“Tennûrî” künyesini kullanması hakkın-
da birkaç sebep ileri sürülür. Bunlardan 
en akla yatkın olan; yakalandığı bir hasta-
lıktan Tennur (tandır) ateşiyle ısınarak ve 
bu esnada bol su içerek kurtulması riva-
yetidir.
Ölümünden sonra Şeyh Camiinin batı 
bitişiğine defnedilmiş ve buraya ölümün-
den iki yıl sonra (1484) bir türbe yaptırıl-
mıştır.
Zamanımıza kadar gelen soy ağacında 
Şeyh İbrahim Tennûrî’nin beş çocuğu-
nun ismi geçmektedir. Bunlar Şeyh Ka-
sım, Şeyh Lütfullah, Şeyh Ali Sultan, Ha-
tice ve Zeynep’tir. 
Eserleri: Gülzâr-ı Ma’nevî: Mesnevî 
tarzında kaleme alınmış tasavvufî bir e-
serdir. 
Kendisine mal edilen Gülşen-i Niyaz 
adlı eserin ise İbrahim Beg* adlı Kayserili 
bir şaire ait olduğu görüşü yakın zaman-
da yapılan araştırmalarla ortaya konmuş-
tur.

KAHRIN DA HOŞ LÜTFUN DA HOŞ
Câna cefâ kıl ya vefâ
Kahrın da hoş lütfun da hoş
Ya derd gönder ya devâ
Kahrın da hoş lütfun da hoş.

Hoşdur bana senden gelen
Ya hil’at ü yahut kefen
Ya tâze gül yahut diken
Kahrın da hoş lütfun da hoş.

Gelse celâlünden cefâ
Yâhut cemâlünden vefâ
İkisi de cânâ safâ
Kahrın da hoş lütfun da hoş.

Ger bâğ u ger bostân da
Ger bend u ger zindân da
Ger vasl u ger hicrân da
Kahrın da hoş lütfun da hoş.
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Ey pâdişâh-ı lemyezel
Zât-ı ebed hayy-ı ezel
Ey lutfu bol kahrı güzel
Kahrın da hoş lütfun da hoş.

Ağlatırsın zârî zârî
Verirsin cennet ü hûrî
Lâyık görür isen nârı
Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Gerek ağlat gerek güldür
Gerek dirilt gerek öldür
Bu Âşık hem sana kuldur
Kahrın da hoş lütfun da hoş.

Kaynakça: Hoca Sadeddin Efendi, Tacü’t-
Tevarih, C 5, Hazırlayan: İsmet Parmaksızoğlu, 
Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 1992, s. 183-
185; Gelibolulu Mustafa Âli, Kitab-ı Tarih-i 
Künhü’l-Ahbar, C I, Kısım: 2, Hazırlayanlar: 
Ahmet Uğur- Ahmet Gül- Mustafa Çuhadar- İb-
rahim Çuhadar, Erciyes Üniversitesi Yayını, 
Kayseri 1997, s. 767-769; Ahmed Nazif Efendi, 
Meşâhîr-i Kayseriyye, Hazırlayanlar ve Yayın-
layanlar: Meserret Diriöz- Haydar Ali Diriöz, 
Kayseri 1991, s. 13-17; Ali Rıza Karabulut, Kay-
seri İlmiye Tarihinde Meşhur Mutasavvıflar, 
Seyyid Burhaneddin Vakfı Yayınları, Kayseri 
1994, s. 224; M. Fatih Köksal, KDŞ, Geçit Ya-
yınları, Kayseri 1998, s. 37-52; Katip Çelebi, 
Keşfu’z-Zunûn, C II, Hazırlayanlar: Şerefettin 
Yaltkaya-Kilisli Rıfat, 2. Baskı, M.E.B. Yayını, 
İstanbul 1971, s. 1504; Mustafa Fidan, İbrahim 
Tennuri: Hayatı ve Eserleri (2005); İbrahim 
Tennuri: Kayseri 2011 Sempozyumu Bildiri 
Kitabı (2011); Mustafa Keskin, “Türkçeci Bir 
Bilge Önder Şeyh İbrahim Tennuri”, Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Dergisi Sayı: 11 Yıl: 2001 (39-
60 s.); M. Fatih Köksal, “İbrâhîm Tennûrî Diva-
nı veya Gülşen-i Niyâz Adlı Bir Eseri Var mı-
dır?”, İbrahim Tennuri: Kayseri 2011 Sem-
pozyumu Bildiri Kitabı, 2011, s. 297-303.

MUSTAFA KESKİN, 
YUSUF TURAN GÜNAYDIN

İBRAHİM TENNÛRÎ (ŞEYH) CAMİİ
Kayseri merkezde, Cumhuriyet Mahalle-
si, Tennuri Sokak’tadır. Cami, yanında 
bulunan ve aynı adla anılan türbenin do-
ğu duvarına bitişik olarak yapılmıştır. İn-
şa kitabesi bulunmayan yapının tarihi ve 
banisi hakkında farklı görüşler mevcut-
tur. Bitişiğinde bulunan türbe, 1484 tari-
hinde inşa edilmiştir. Şeyh İbrahim Ten-
nûrî* ve eseri Gülzar-ı Manevî hakkında 
çalışmalar yapan Ali Rıza Karabulut*, 

caminin bizzat Şeyh İbrahim Tennûrî 
zamanında 1466 tarihinde yapıldığını ile-
ri sürmektedir. Mehmet Çayırdağ* ise, 
1605 tarihli aileye ait vakfiyedeki bilgiler-
den hareketle, caminin Şeyh İbrahim 
Tennûrî’nin soyundan gelen ve 1576 yı-
lında vefat eden Şeyh Abdürrahim Efendi 
tarafından yaptırıldığını belirtmektedir. 
Kayseri Şeriyye Sicil Defterlerinde yer a-
lan bilgilerde ise, camiye çeşitli dönem-
lerde yapılan imam, hatip ve cüzhan ata-
malarına ilişkin bilgiler mevcuttur. An-
cak yapının inşa veya onarımına ilişkin 
herhangi bir bilgiye şimdiye dek ulaşıla-
mamıştır. Yapının onarımı ile ilgili olarak 
elimizdeki tek bilgi, giriş kapısının üze-
rinde yer alan 1891 tarihli kitabedir. Orta-
sında altı kollu bir yıldız bulunan ve iki 
kartuş içerisine alınmış iki satırlık mer-
mer kitabede şunlar yazılıdır;
 
Oldu bu cami çeşme ile güzîn    
Geldi üçler didi tarihi temâm
Sebebin eyleye mesrûr Hüdâ      
Neyyir-i termîme sebep Mir Liva
1309  

İbrahim Tennûrî (Şeyh)  Camii  ( R. Aydın)
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İnşa malzemesi olarak kesme ve moloz 
taştan yapılan cami kare planlıdır. Yapı-
nın kuzeyinde, bugün önü camekânla 
kapatılmış olan son cemaat mahalli bu-
lunmaktadır. Son cemaat mahalli, cami 
hariminden doğu-batı yönde çıkıntı ya-
parak dikdörtgen bir plan arz eder. Ha-
rim giriş kapısının doğu ve batı yönlerin-
de üç sıra mukarnas kavsaralı ve yarım 
daire planlı kesme taştan yapılmış mihra-
biyeler yer almaktadır. Mahallin batı du-
varına bitişik olarak yapılmış merdiven, 
mahfel katına geçit vermektedir. Harime 
giriş, siyah beyaz renkteki taşlarla oluştu-
rulmuş basık yuvarlak kemerli bir kapı-
dan sağlanmaktadır. Kare planlı harimin 
üst örtüsü düz toprak damdır. Üst örtü, 
mihraba dik olarak yerleştirilmiş dört a-
det bağımsız ahşap sütun tarafından ta-
şınmaktadır. Sütunların üzerinde doğu-
batı yönde atılmış ahşap kirişler bulun-
maktadır. Harim; güneyde altta iki, üstte 
üç, doğuda üç, kuzeyde giriş kapısının iki 
yanında birer ve batıda üç olmak üzere 
toplam on üç pencereyle aydınlatılmak-
tadır. Güney cephenin ortasında yer alan 
kesme taştan yapılmış beş köşeli plana 
sahip mihrap, altı sıra mukarnas dolgulu 
kavsarası, gömme sütunceleri, etrafında-
ki profilli silmeler ve kavsara köşelikle-
rindeki gül bezekleri ile sade olarak ya-
pılmıştır. Mihrabın üzerinde yer alan a-
lınlıkta Esmaü’l Hüsna’dan;
el-Hayy, el-Kayyum, el-Vâcid, el-Mâcid, 
el-Vâhid, el-Ahad isimleri dörder kez is-
tifli bir şekilde yazılıdır. Mihrabın batısın-
da bulunan minber orijinal değildir.

Harimin batı cephesinde, türbeye geçişi 
sağlayan basık yuvarlak kemerli kapının 
yer aldığı eyvan bulunmaktadır. Caminin 
kuzeydoğu köşesinde, oldukça yüksek 
kare bir kaide üzerine oturan altta sekiz-
gen, üstte onaltıgen gövdeli, dairevi tek 
şerefeli minare yer almaktadır. Yapı süs-
leme açısından sade tutulmuştur. 

Kaynakça: Özbek, Arslan, KTKVE, s. 108-111; 
Remzi Aydın, Kayseri Mihrabları, Selçuk Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanma-
mış Yüksek Lisans tezi), Konya 2006, s. 94-97; 
Ali Rıza Karabulut-Ramazan Yıldız, Gülzar-ı 
Manevi ve İbrahim Tennuri, Ankara 1978, s. 
19; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerin-
den XV ve XVI. Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan 
İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Dergisi, C XIII, 
Ankara 1981, s. 546; Özkeçeci, Cami ve Mes-
cidler, s. 184-186; Sevinç Özgen Fidan, Kayseri 
Şer’iyye Sicilleri’nde Adı Geçen Yapılar (Gü-
nümüze Ulaşan ve Ulaşamayan Yapılar), E.Ü. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yük-
sek Lisans tezi), Kayseri 2007, s. 25-26.

REMZİ AYDIN

İBRAHİM TENNÛRÎ (ŞEYH) ÇEŞMESİ
Cumhuriyet Mahallesi, Tennûrî Sokağı 
üzerinde bulunan çeşme, günümüzde de 
kullanılmaktadır. Belediyece yapılan yol 
genişletme çalışmaları sırasında asıl ye-
rinden sökülen eser, bulunduğu yerden 5 
m kuzeye taşınmıştır. Çeşmenin inşa tari-
hi kesin olarak bilinmemektedir. Çeşme 
kemeri üzerinde bulunan H 1323 (M 
1905) tarihli kitabeye göre eser onarıl-
mıştır. 
Çeşmenin ön cephesinde düzgün kesme 
taş, kitabe ve ayna taşlarında mermer, 
arka cephesinde kaba yonu ve devşirme 
malzeme kullanılmıştır. Tek kemerli, ba-
ğımsız olarak yapılan çeşme, 4,28 m 
yüksekliğinde, 3,75 m genişliğinde ve 1,74 
m derinliğinde prizmatik dikdörtgen bir 
kütle arz eder. 0,95 m derinliğindeki 
çeşme nişinin üzerini örten yuvarlak ke-
mer, yanlarda yekpare taştan yapılmış a-
yaklar üzerindeki profilli başlıklara otur-
maktadır. Nişin köşelerine 0,40x0,40 m 
ölçülerinde, betondan birer adet sekiler 
ile bu sekilerin ortasında yer alan 0,15 m 
yüksekliğindeki beton seki, yakın tarihte 
yapılan onarımlar sırasında çeşmeye ila-
ve edilmiştir. Çeşme nişi içerisinde bulu-

İbrahim Tennûrî (Şeyh)  Camii planı  
(çizim: İ. Özkeçeci) 
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nan iki adet ayna taşı, mezar taşlarını 
andırır şekilde düzenlenmiştir. Bu ayna 
taşlarının zemin kısımları, güneyde olanı 
güneye, kuzeyde olanı kuzeye doğru ta-
şıntı yapmaktadır. Her iki ayna taşının 
ortasında birer adet delik görülmektedir. 
Bu deliklere birer adet musluk bağlan-
mıştır. Kitabe günümüzde, ayna taşları-
nın üzerinde yer alan kitabe yuvasında 
bulunmamaktadır. Çeşme nişi içerisin-
deki 0,83x0,23 m ölçülerindeki iki satır-
lık kitabe nesih hatla yazılmıştır.
Okunuşu:

Himmet-i merdân olup ihyâsına bu 
çeşmenin

Bezl-i mâlinde ahâlî itmedi taksîr hiç
Hüsniyâ târihin âb-ı şarâb it atasın iste
Avn-i Hakk’la aynı Tennûri’de âb-ı 

zemzem iç.
Yanlardaki ayakların başlıkları üzerin-
den başlayan profilli kenar silmeleri, her 
iki yönde saçak kısmının ortasında yer 
alan kuş köşküne kadar devam etmekte-
dir. Saçak kısmının tam ortasına yerleşti-
rilmiş olan kuş köşkü öne doğru 0.20 m 
çıkıntı yapmaktadır. Üç katlı ve on sekiz 
odalı olan ve özel bir itina ile yapılan kuş 
köşkünün üst kısmı kubbeciklerle örtül-
müştür. Kuş evinin alt kısmında da aşağı 
doğru sarkan püsküller görülmektedir. 
Kuş köşkünün hemen altında yer alan 
tamir kitabesi üzerinde “Maşaallah sene 
1323” (M 1905) yazılıdır. Dikdörtgen a-
lınlığın üst köşelerine birer adet taş kaba-
ra yerleştirilmiştir. Ortası düz bırakılan 
kabaraların çevresi dilimli olarak biçim-
lendirilmiştir. 
Çeşmenin üzeri batı yönde düz olarak 
devam etmiş ve daha sonra kırılarak do-
ğuya doğru meyillendirilmiştir. Bunun a-
macı da, çeşmenin üzerine düşen kar ve 
yağmur sularının eğim dolayısıyla bir an 
önce akması ve çeşmeyi tahrip etmesini 
önlemek içindir. Çeşmenin arka yüzü-
nün saçak kısmı ise bir silme ile hareket-
lendirilmiştir. Bu silmenin hemen altın-
daki bir sıra dekoratif konsol dizisi de 
dikkati çekmektedir. Büyük ihtimalle bu 
silme başka bir yapıdan alınarak burada 
kullanılmıştır. 
Çeşmede tezyinî unsurlar olarak, paye 

başlıklarında ve alınlık kenarlarında sil-
meler kullanılmıştır. Çeşme kemerinin 
köşelerinde yer alan taş kabaralar ile kuş 
köşkü esere plastik bir hava kazandırmış-
tır. Bunlara ek olarak, ayna taşlarının de-
ğişik şekilde düzenlenmiş olmasını da i-
lave edebiliriz. 
Şeyh İbrahim Tennûrî’ye ait Divan’da, 
1482 yılında inşa edilen bir çeşmeden 
bahsedilmektedir. Bugün çeşme üzerin-
de yer alan her iki kitabe de 1905 tarihli-
dir. Ayrıca, çeşme üzerinde, İbrahim 
Tennûrî tarafından yaptırıldığını ifade 
eden hiçbir kitabe mevcut değildir. An-
cak, niş içerisinde yer alan onarım kita-
besinde Tennûrî’nin adı geçmektedir. 
Çeşmenin kesin olarak 1905 yılından 
önce yapıldığını ve o tarihte de Tennûrî 
Çeşmesi adıyla anıldığı, niş içerisindeki 
onarım kitabesinden anlaşılmaktadır. 
Kanaatimize göre Tennûrî bu çeşmeyi, 
camiden (1466) sonra 1482 yılında yap-
tırmış olmalıdır. Daha sonraki yıllarda 
birkaç kez onarım gören çeşme, aslî hali-
ni kaybetmiştir. Çeşme bugünkü hâliyle 
XV. yüzyıl özelliklerinden çok uzaktır. 

İbrahim Tennûrî (Şeyh) Çeşmesi  (M. Denktaş)

İbrahim Tennûrî (Şeyh) 
Çeşmesi planı
(çizim: M. Denktaş)
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Sonuç olarak, 1482 yılında Şeyh İbrahim 
Tennûrî tarafından inşa edilmiş olduğu-
nu kaynaklardan öğrendiğimiz bu çeşme, 
XVIII. yüzyıldan başlayarak XIX ve XX. 
yüzyıllarda da onarılmıştır. Bu onarımlar 
sırasında, ilk yapılan çeşmeden hiçbir 
yapı elemanı günümüze ulaşamamıştır. 
Çeşme, bugünkü haliyle XVIII. yüzyılın 
sonlarıyla XIX. yüzyılın başlarında yapı-
lan çeşmelerin plan özelliklerini taşımak-
tadır. Bu çeşmenin Kayseri ve çevresin-
deki diğer çeşmelerden farklı bir diğer 
yönü de, bol miktarda devşirme malze-
menin kullanılmış olmasıdır.

Kaynakça: Denktaş, Su Yapıları, s. 30-33; E. 
Behnan Sapolyo, “Kuş Köşkleri”, Önasya, C IV, 
S 38, Ankara 1968, s. 10- 11; Yılmaz Önge, “Mi-
mar Gözüyle Kuş Evleri”, Kültür ve Sanat, İs-
tanbul 1977, S V, s. 88-91; H. Örcün Barışta, 
“Anadolu’da Bazı Kuş Evleri”, Aslanapa Arma-
ğanı, İstanbul 1996, s. 29-36; Ali Rıza Karabu-
lut - Ramazan Yıldız, Gülzâr-ı Mânevi ve İbra-
him Tennûrî, Kayseri 1978, s. 7-20; A. Rıza Ka-
rabulut - Rasim Deniz, Şeyh İbrahim Tennûrî 
Divanı Gülşen-i Niyâz’dan Seçmeler, Kayseri 
1983, s. 23; A. Nazif, Meşâhir (Diriöz’ler), s. 13-

18; A. Rıza Karabulut, Mevlânâ’nın Hocası 
Seyyid Burhâneddin Hazretleri ve Kayseri İl-
miye Tarihinde Meşhur Mutasavvıflar, Kayse-
ri 1994, s. 214- 232.

MUSTAFA DENKTAŞ

İBRAHİM TENNÛRÎ TÜRBESİ 
Melikgazi ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi’-
nde yer alan türbe, İbrahim Tennûrî Ca-
mii*’nin batısına bitişik olarak inşa edil-
miştir. Kuzey cephedeki orijinal giriş ka-
pısının üzerinde yer alan Arapça üç satır-
lık mermer kitabede:

Büniye ve şürrife hâzihi’t-türbetü fi 
eyyâmi’s 

Sultân Bâyezid Hân bin Mehmed Hân 
mine’t-târih sene tis’a ve semânîn ve 

semâne mie.

Anlamı:

Bu türbe-i şerif, Sultan Mehmed Han 
oğlu Sultan Bâyezid Han  zamanında H 
889 (M 1484–1485) bina edildi. 

Türbenin kuzey cephede yer alan orijinal 
giriş kapısı, bugün kapatılmış bir vaziyet-
tedir. Günümüzde yapıya giriş, cami ha-
riminin batı duvarı üzerine açılan kapı-
dan sağlanmaktadır. Tamamen kesme taş 
malzemeden inşa edilen altıgen planlı 
türbe, tek katlı olarak tasarlanmıştır. Tür-
benin üst örtüsü iç kısımda kubbe, dış 
kısımda ise altıgen külahla kapatılmıştır. 
Türbe iç kısmında üç adet sanduka yer 
almaktadır. Bu sandukalar; Şeyh İbrahim 
Tennûrî, oğulları ve aynı zamanda halife-
leri olan Şeyh Lütfullah ve Şeyh Ali’ye ait-
tir. Oldukça sade olarak tasarlanan tür-
bede, süsleme olarak külah altındaki ve 
pencere lento sövelerindeki silmelerle, 
mermer kitabenin her iki yanında yer a-
lan altı ve sekiz kollu yıldızlardan söz edi-
lebilir.

İbrahim Tennûrî (Şeyh) 
Çeşmesi  kuş köşkü ve 
onarım kitabesi (M. Denktaş)

İbrahim Tennûrî (Şeyh) Çeşmesi kitabe 
(M. Denktaş)

İbrahim Tennûrî (Şeyh) Türbesi-XX. yüzyıl başı  (TTK Arşivi)
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Kaynakça: Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Ki-
tabelerinden XV ve XVI. Yüzyıllarda Yapıldığı 
Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Der-
gisi, C XIII, Ankara 1981, s. 544.

REMZİ AYDIN

İÇER, İSMAİL
Yazar, gazeteci (Kayseri, 1971-). İlkokulu 
Feridun Cıngıllı İlkokulu’nda, ortaokulu 
İmam Hatip Lisesi’nde ve lise öğrenimini 
Sümer Lisesi’nde tamamladı. Anadolu 
Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü-
nü bitirdi. Anadolu Üniversitesi İşletme 
Fakültesinde okudu. Gazeteciliğe 
1990’da lise yıllarında Zaman gazetesi 
Kayseri Temsilciliğinde muhabir olarak 
başladı. 1994 yılında Zaman Gazetesi ge-
nel merkezinde ekonomi muhabiri ola-
rak çalışmalarına devam etti. 1997 yılın-

da Kayseri Temsilciliğine döndü. Büroda 
İstihbarat ve Haber Müdürlüğü görevle-
rinde bulundu. 1998 yılında Kayseri 
Zambak gazetesinin Yazı İşleri Müdürlü-
ğünü yaptı. Aynı zamanda Cihan Haber 
Ajansı ve Zaman gazetesi Kayseri Haber 
Müdürlüğünü yürüttü. Anadolu Ajan-
sı’nda (AA) muhabir olarak çalışmaya 
başladı. Ajansın Sivas Büro Müdürlüğü 
görevinde bulundu. Hâlen, Anadolu 
Ajansı’nın Kayseri Bölge Müdürüdür. 
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, Kayseri 
Aydınlar Ocağı, Türkiye Yazarlar Birliği, 
Dostluk Doğa Sporları ve İzcilik Kulübü, 
Erciyes Çevre Derneği üyesidir. Evli iki 
çocuk babasıdır.
Eseri: Adını Kayseri’den Alanlar  
(2004).

YAYIN KURULU

İÇME SULARI
Kayseri’nin su ihtiyacı her devirde farklı 
şekilde karşılanmıştır. Kayseri halkı içme 
suyu ihtiyacını daha çok vakıf yoluyla 
kurulan çeşmelerden karşılarken, günlük 
kullanım için gerekli olan suyu ise evlerin 
çoğunda bulunan kuyu suyundan temin 
ederdi. Bazı aileler özellikle bağlarda av-
lu ve damlarına yağan karları kuyularına 
doldurur, sıcak günlerde kullanırlardı. 
Roma İmparatorluğu Dönemi’ne ait ol-
duğu düşünülen Kuruköprü Su Kemeri, 
Kayseri’ye 25 km uzaklıktadır. Su keme-
rinden geçen su, kayalar oyularak ve 

İbrahim Tennûrî (Şeyh) Türbesi ( R. Aydın)

İbrahim Tennûrî (Şeyh) Türbesi  plan ve kesitleri 
(çizim: O. C. Tuncer)

İbrahim Tennûrî (Şeyh) Türbesi inşa kitabesi 
( R. Aydın)

İsmail İçer

İbrahim Tennûrî (Şeyh) 
Türbesi hakkında not 
(Y. Akyurt defter-1949 TTK 
Arşivi)
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kesme taştan yapılan kanallardan akarak 
Eski Kayseri’ye (Mazaka) ulaşırdı. Kayse-
ri’nin ihtiyacı olan suyun büyük bir bölü-
mü Gürpınar’dan getirilmiştir. 
XIII. yüzyıldan 1950’li yıllara kadar şehrin 
su ihtiyacı, Germiraltı Kinas mevkiinde 
yedi ayrı gözden çıkan suyun çeşmelere 
dağıtılmasıyla sağlanıyordu. Gâvur Har-
manları olarak bilinen bu mevkiden çıkan 
sulara; Kumluk Suyu, Hacıkılıç, 
Makbulsu-Mıhlım, Ahi Evran, Eğri Göz, 
Kara Avgın ve Eveyik adı verilmiştir. 
Kumluk Suyu, Hacıkılıç, Mıhlım şehre 
ayrı yollardan gelir; diğerleriyse Talas 
Caddesi’nde Sanat Enstitüsü arkasında 
birleşerek şehrin çeşmelerini dolaşır ve 
Sarımsaklı Suyu’na dökülürdü. Yazılı 
kaynaklara göre suyolları beş ana kola 
ayrılır: Ana Avgın Suyu, Üvey Avgın Suyu, 
Eveyik Suyu, Ahi Evran Suyu, Pervane ve 
Köşk Suyu. Bu suyollarının hepsi farklı 
zamanlarda şehre getirilmiştir. Sonraki 
yıllarda ufak tefek isim farklılığıyla şehri 
besleyen yedi ayrı suyolu olduğu anlaşıl-
maktadır. Büyük Avgın Suyu, Danişment-
li Mehmet Melik Gazi* tarafından yaptırıl-
mıştır. Üvey Avgın Suyu’nun M 1237 yılın-
da Selçuklu Hükümdarı Alâeddin 
Keykubat*’ın zevcesi Mahperi Hunat Ha-
tun* tarafından yaptırıldığı ihtimali kuv-
vetlidir. Makbul Suyu, Hoca Makbul tara-
fından getirilip Mıhlım Çeşmelerine dağı-
tılmıştır. Kumluk Suyu, Kadı Avni Efendi 
himmetiyle 1621’de getirilerek şehrin çe-
şitli yerlerine çeşmeler yaptırılmıştır. Ha-
cıkılıç Suyu, tahminen M 1250 yıllarında 
Selçuklu vezirlerinden Ebulkasım Ali Tu-
si* tarafından getirilmiştir. Pervane ve 
Köşk Suyu ise Selçuklu Veziri Muiniddin 
Süleyman Pervane* tarafından XIII. yüzyı-
lın ikinci yarısında getirilmiştir.

Bütün bu sular, Kara Avgın denilen üstü 
açık kanalla şehre gelir ve pöhreklerle 
çeşmelere dağıtılırdı. Suyolları tıkandığı 
zaman talaş atarak tıkanık yer tespit edi-
lir; arıza giderilir, pöhrekler temizlenirdi. 
Çeşmelerden gelen sularla bahçeler de 
sulanırdı. Suyun getirilmesinde katkısı o-
lanlara “Kadim Su” adı altında sular veri-
lirdi. Selçuklular zamanında gerçekleşti-
rilen içme suyu temin çalışmaları ile 
şimdiki Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nin 
bulunduğu alanın altında beş ayrı istika-
mette açılan yeraltı galerilerinde elde edi-
len sular, aynı semtte “iddihar deposu” 
denilen bir depoda toplanırdı. Buradan 
da 5 km uzunluğundaki Kara Avgın’la 
cazibeli olarak şimdiki Kartal mevkisine 
ulaştırılırdı. Kartal, ana dağıtım merkezi 
olarak işlem görmüş; bu merkezden de 
künk borularla mahalle, cami çeşmeleri 
ve hamamlara cazibeli olarak su veril-
miştir. 
Şehir halkı, 1951 yılına kadar içme ve 
kullanma suyunu Selçuklulardan kalma 
bu hatlardan temin etti. Mevcut sular ih-
tiyacı karşılayamaz hâle gelince, kent 
merkezinde bulunan cadde ve sokaklara 
210 km boru döşenerek ilk şebeke ağı 
Belediye Başkanı Osman Kavuncu* za-
manında yapıldı. Bu ağlar, 1960’lı yıllara 
gelindiğinde, hızla gelişen şehrin su ihti-
yacına cevap vermez oldu. 1963’te bele-
diye başkanı seçilen Mehmet Çalık* tara-
fından şehir içme suyuna özel bir önem 
verildi. Gemiraltı bölgesinde açılan ku-
yuların suları ana şebekeye bağlanarak 
kapasite iki katına çıkarıldı. Beştepeler 
eteklerinde, şehir mezarlığı içerisindeki 
su kaynaklarını bizzat, Belediye Başkanı 
Mehmet Çalık tespit etmiştir. Hazırlanan 
imar planı araştırmasında şehir içme su-
yunun Gemiraltı ve Beştepeler’deki iki 
kaynaktan sağlandığı, 425 km uzunlu-
ğundaki şebekeyle şehir içine dağıtıldığı 
ve yeterli olmadığı ifade edilmektedir 
(1986). 
Kayseri’nin Büyükşehir olması ile birlik-
te 14 Aralık 1989 tarihinde, Büyükşehir 
Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmet-
lerini yürütmek, bu amaçla her türlü tesi-
si kurmak, kurulu olanları devralarak iş-Kuruköprü Köprüsü memba cephesi (  Özbek- Arslan KTKVE )
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letmek üzere Müstakil kadrosu ve bütçesi 
ile kamu tüzel kişiliğine sahip Su ve Ka-
nalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ku-
ruldu (KASKİ). 
Şehrin içme suyu kaynaklarını daha ve-
rimli kullanmak, yüksek seviyedeki su ka-
çaklarını azaltmak, modern çağın gereksi-
nimlerine uygun otomasyon yapımını içe-
ren, dünya sağlık standartlarına uygun 
değerlerde su teminini sağlamak amacıyla 
1998 yılında içme suyu rehabilitasyon ça-
lışmalarına başlandı. Rehabilitasyon pro-
jesi kapsamında kayıp ve kaçak azaltma 
programı geliştirilerek uygulamaya geçil-
di. 17 adet olan terfi istasyonu 8 adete indi-
rilerek işletme maliyeti büyük oranda dü-
şürüldü. Sıvı klorlamadan gaz klorlama 
sistemine geçilerek bütün terfi merkezleri-
ne gaz klorlama sistemi kuruldu. Scada 
sistemi ve alt yapısı oluşturuldu. Sistem 
sayesinde bütün içme suyu üretim ve de-
polama istasyonları tek bir merkezden 
bilgisayar aracılığıyla izlenmekte, böylece 
personel, araç, zaman, enerji tasarrufu 
sağlanarak güvenilir, pratik ve ekonomik 
bir işletme yürütülmektedir.
1998 yılında 1.304 km olan Kayseri mer-
kez ve hinterlant içme suyu şebeke uzun-
luğu 2010 yılı itibarıyla 3.356 km’ye, 
33.506.000 m3 olan yıllık su tüketimi 
54.442.000 m3’e ulaşmıştır. Gelecek yıl-
larda şehirde içme suyu sıkıntısı çekilme-
mesi amacıyla 2008 yılında Karasaz 
Ovası’nda Dokuz Pınarlar Projesi’ne baş-
landı. Bu proje kapsamında açılan 24 a-
det sondaj kuyusundan 20 yıl için 1350 
lt/sn su temin edildi. Sonraki 30 yıllık 
süreçte ise toplam 2.700 lt./sn. su temin 
edilmesi planlanmaktadır. Kayseri mer-
kez içme suyu ihtiyacı 2010 yılında 54,4 
milyon m3/yıl idi. Dokuz Pınarlar 
Projesi’nin devreye girmesiyle kapasite 
121 milyon m3/yıla ulaşacaktır.

Kaynakça: Kemalettin Tekinsoy, Kayseri’nin 
İmarı ve Mekânsal Gelişimi, Kayseri Büyükşe-
hir Belediyesi Yayını, Kayseri 2011, s. 238-242; 
Denktaş,  Su Yapıları, Kıvılcım Yayınları, Kay-
seri 2000, s. 11-17; Özen Tok, “Osmanlı Şehrin-
de Mülkün Kullanımında Çevre Düzeni ve Ka-
mu Hukuna Riayet (XVII. Yüzyıl Kayseri Örne-
ği)”, KYTSB4, Kayseri 2000, s. 500-504.  

SELMA GÜNAYDIN

İĞNECİLER, ABDULLAH ASIM
Kayseri Valisi (Konya, 1919-). İlkokul ve 
ortaokulu Konya’da tamamladı. 1941 yı-
lında Konya Lisesi’ni, 1945’te ise Siyasal 
Bilgiler Fakültesini bitirdi. Fakülteyi bi-
tirdikten sonra 1945 yılında Konya İli 
Maiyet Memurluğuna atandı. 1947’de ise 
Balıkesir İli Maiyet Memurluğu yaptı. 
Cihanbeyli, Bozova ve Gediz Kayma-
kamlıklarında bulundu (1948-1960). Ela-
zığ, Bitlis ve Manisa Valilikleri yaptı 
(1960-68). Kayseri Valiliğine atandı 
(1968-71). Merkez valiliğine alındı (1971). 
Denizli Valiliğine getirildi (1980). Danış-
ma Meclisi Konya Üyeliğine seçildi (15 
Ekim 1981-06 Aralık 1983). Evli ve üç 
çocuk babasıdır. 

Kaynakça: Mücelidoğlu, Mülkiyeliler, C V, s. 
2822.

YAYIN KURULU

İHTİYAREDDÎN HASAN bk. HOCA HASAN

İHTİYAT ZABİTAN (TEAVÜN) CEMİYETİ  
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra terhis e-
dilen yedek subaylar, aralarında birlik ve 
dayanışmayı sağlamak için birçok ilde 
“İhtiyat Zabitan (Teavün) Cemiyeti” adıyla 
cemiyet kurdular. Millî teşkilatlanma yo-
lunda ilk olumlu adımı harpten dönen ih-
tiyat zabitleri bu cemiyeti Kayseri’de kura-
rak attılar. Cemiyet, adından da anlaşıla-
cağı gibi ilk kurulduğunda yardım cemiye-
ti şeklinde çalışmalarına başladı. Cemiye-
tin ilk başkanı Osman Çoşkun* idi. 
Kiçikapu*’da merkezi bulunan bu cemi-
yette sık sık toplantılar yapılır, memleket 
meseleleri görüşülürdü. Cemiyet, Kayse-
ri’de çok yönlü bir faaliyet içerisindeydi. 
Bu cemiyetin elliye yakın üyesi vardı. Tu-
ran İlkokulu’nda toplanan cemiyet üyele-
ri, millî birliği korumayı ve gerektiğinde iç 
ve dış düşmanlara karşı savaşmayı karar-
laştırdılar. Aralarından beş kişi seçerek bu 
insanları “av tüccarı” adıyla, gayeleri doğ-
rultusunda propaganda yapmak üzere Po-
zantı taraflarına gönderdiler.
Daha sonra, Mustafa Kemal’in isteğiyle 
Sivas’tan Kayseri’ye gelen Sivas Polis 
Müdürü Mazlum Rasim (Can*) bu cemi-
yetin başkanlığına seçildi.

Abdullah Asım İğneciler   



[1228]	268	/	İHT		 KAYSER‹	ANS‹KLOPED‹S‹

Cemiyetin üyelerinden birkaçının adları 
şunlardı: Mazlum Rasim, Jandarma Za-
biti Ratıp Bey (Sinan Tekeli), Kayseri 
Yedek subaylardan Kemal (muhtasar is-
mi Şahin), İcracı Şaban ve Naim, Tacettin 
Tacettinoğlu, Mehmet (Başçavuş), Bey-
dayı’nın Yeğeni Ahmet Efendi, Avukat 
Osman Bey, Ahmet Hilmi (Kalaç*), Meh-
terin Yunus, Sağırhoca’nın oğlu,  Ahmet 
Hilmi Güçlü*, Taşçıoğlu’nun Mehmet 
Efendi, Şişli’nin Abdurrahman, Nakib’in 
Osman, Taşçıoğlu Ömer, Nisarızade Ab-
durrahman, Âlim Efendi, Sait Feyzioğlu*, 
Cemal Hattat, Tevfik Hoca’nın Mehmet 
Efendi. Bu üyelerin birçoğu gönüllü ola-
rak Kuvayı Millîye’ye katıldı. Kayseri için 
tehlike oluşturan Yozgat isyanına ve Ha-
çın  cephesine gideceklerin arasında bu 
cemiyetin üyeleri de yer aldı. 
Cemiyet üyelerinin birçoğu tahsilli oldu-
ğu için, cemiyetin başkanı olan Mazlum 
Rasim’in çıkardığı Adana’ya Doğru* adlı 
gazetenin çıkarılmasında, bu genç üyele-
rin çok yardımı oldu. Hatta çıkardıkları 
gazetenin ilk sayısında, cemiyetlerinin ça-
lışmaları hakkında bir yazı yayımladılar. 
Cemiyet, halkın okuma-yazma seviyesini 
yükseltmek için genellikle esnafa gece 
kursları açarak, üç ay içerisinde okuma 
yazma öğretti. Kurs, herkese açıktı ve ce-
miyetin eğitim ve öğretimle ilgili çalışma-
larından biri de, Kayseri’de kurulan 
“Daru’l Eytâm” mektebinin gerek idaresi-
ni ve öğretmenini, gerekse eğitim ve öğre-
tim işini üzerine almasıydı. İzmir’in Yu-
nanlılar tarafından işgali üzerine Kayse-
ri’de açık hava mitingi yapılması girişi-
minde bulunan cemiyet, Mutasarrıf Ali 
Ulvi Bey*’in izin vermemesi üzerine Kiçi-
kapu/Küçükkapı semtindeki “Aynalı 
Gazino”da kapalı bir toplantı yaptı. Yine 
cemiyet, Mustafa Kemal ve Heyet-i 
Temsiliye’yi Sivas Kongresi’nden sonra 
19 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya gider-
ken Kayseri’de karşılayanların arasında 
yer aldı. O gece Kayseri Sultanisi/Lisesi* 
öğrencileriyle beraber “Fener Alayı” dü-
zenlediler. Davul zurna ile mahalleleri 
dolaşarak millî marşlar, nutuklar ve şiirler 
söyleyerek şenlik yaptılar. Mustafa Kemal 
ve Heyet-i Temsiliye’nin üyeleri, cemiyeti 
sabah ziyaret ettiler. Mustafa Kemal Paşa 

cemiyet üyelerine şu konuşmayı yaptı: 
“Arkadaşlar, sizlerle arkadaşlığımız cep-
helerde, necip milletimizin şeref ve 
istiklâlini kurtarmak davası uğruna tees-
süs etmiştir. Bu arkadaşlık, uğrunda çar-
pışılan dava kadar asil, necip ve binaena-
leyh itimada layıktır. Şeref ve istikbalimizi 
korumak için yeniden mücadeleye atılır-
ken en başta sizin arkadaşlığınıza ve vatan 
aşkına güveniyorum. Kayserili İhtiyat Za-
bitan arkadaşlarımın istiklâl mücadelesi 
uğruna yaptıklarından ve yapmak istedik-
lerinden tamamen ve memnuniyetle ha-
berdar bulunuyorum. Vatan ve istiklâl 
davasının size vereceği yeni vazifeler için 
hazır olduğunuzu biliyorum.” Bu konuş-
ma üzerine, salonu dolduran gençler, hep 
bir ağızdan “Hazırız Paşam” “Emrinizde-
yiz, canımızla, kanımızla sizinle berabe-
riz...” dediler. Bina önünde bir de fotoğraf 
çektirdiler. Yine ikinci gece cemiyet üye-
leri küçük ve mütevazı kendi binalarında 
sultani öğrencilerinin de katılımıyla bir 
toplantı yaptılar. Toplantıda Türk’ün kah-
ramanlık ve yüksek seciyesini, vatana 
bağlılığını ifade eden şiirler okudular, nu-
tuklar söylediler.
Cemiyet, Kayseri’de Türk millî uyanışın-
da önderlik yaparak Millî Mücadele’nin 
yanında yer almış ve üzerine düşen millî 
sorumluluğu yerine getirmiştir. Cemiyet, 
Büyük Taarruz’dan sonra kapandı.

Kaynakça: Kars, M. M. Kayseri; Zübeyir Kars, 
“Millî Mücadele’de Kayseri’de Kurulan Millî 
Cemiyetler”, Yeni Kayseri Haber Gazetesi, 28-
29-30-31 Ağustos, 1 ve 2 Eylül 1995; Adana’ya 
Doğru Gazetesi, 22.12.1919.

ZÜBEYİR (KARS) SALTUKLU

İKİLER,  OSMAN
Hoca (Kayseri, 1886 – Kayseri, 30 Eylül 
1954). “İkizzade” diye bilinen bir ailenin 
çocuğu olarak Çorakçılar Mahallesi’nde 
dünyaya geldi. Babası Süleyman, annesi 
Hatice’dir.  Bozatlıpaşa Mahallesi nüfu-
suna kayıtlıdır. İlk tahsilini mahalle mek-
tebinde yaptı. Hafızlığını, Peşkerzade 
Hoca Efendi’den tamamladı. Medrese 
tahsilini Düvenönü’ndeki Zekeriya Efen-
di Medresesi’nde yaptı. Zamanın büyük 
hocalarından, özellikle de Hacı Torun 
Efendi*’den dersler aldı. Çukurlu Camii Osman İkiler 
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imam-hatipliğine tayin edildi. 1913 yılın-
da Fatma Hanım’la evlendi. Dünya Sava-
şı’nın çıkması üzerine Çanakkale Harbi’-
ne ve İstiklal Savaşı’na katıldı. Tezkere 
alıp Kayseri’ye döndüğünde hocalara 
şiddetle ihtiyaç duyulduğundan yine Çu-
kurlu Camii*’nde görev aldı. Bu sırada 
“Beşikten mezara kadar ilim öğrenme” 
felsefesine bağlı olarak, Kayseri Müftüsü 
Hacı Hüseyin Aksakal*’ın Cami-i 
Kebir*’de verdiği derslere katıldı. 1949 
Nisan ayında icazet aldı. Fatma Hanım’ın 
vefatından sonra Akkadın Hanım’la ev-
lendi.  45 yıl devam ettiği görevinden 
emekli oldu. Cami-i Kebir’de vaaz ve çe-
şitli camilerde dinî dersler okuttu. 1954 
yılında hacca gitti ve hac dönüşü hastala-
narak vefat etti.

Kaynakça: Melikgazi Nüfus Müdürlüğü Arşivi, 
Koçer, Ulemâ, s. 103-104.

MUSTAFA IŞIK

İLBENDİ
Âşık (Kayseri ?, XIX. yüzyıl). Hakkındaki 
bilgileri Fahri Bilge Mecmuaları*’ndan 
edindiğimiz İlbendi’nin tam olarak nereli 
olduğu ve asıl adı bilinmemektedir. Af-
şarların Hallioğlu (Halloğlu) aşiretine 
mensuptur. XIX. yüzyılın ilk yarısında 
doğduğu, ikinci yarısında da vefat ettiği 
belirtilmektedir. İletişimin sadece söze 
dayalı olarak gerçekleştiği sözlü kültür 
ortamında yaşadığı için günümüze çok 
sayıda şiiri ulaşamamıştır. Elimizdeki şi-
irlerinde ise Afşarların göçer-evli yaşantı-
sının izleri görülmektedir. Buna güzel bir 
örneği aşağıya alıyoruz:
Ilgıt ılgıt bir yel değdi Urum’dan
Gördüm perişandır hâli Avşar’ın
Gam, kasavet kakmaz oldu serimden
Gurbet ele döndü yolu Avşar’ın

Padişahtan ferman geldi nideyim
Yolumuza iskân düştü gideyim
Yaşıl yaylaları kime terkeyim
Kapandı yaylası yolu Avşar’ın

Gene harap kaldı Çukurovalar
Şahan kaktı ıssız kaldı yuvalar
Anber Ağa’m çeker tülü mayalar
Bozuldu katarı, ili Avşar’ın

Avşar dedikleri bir bölük oba
Çağırın beyleri eylesin tövbe
Al kabut yerine boz beden haba
Giyinsin gezsin de eli Avşar’ın

İlbendi’m de der ki bu iş güç oldu
Osmanlı elinden altunumuz tunç oldu
Gözü kanlı şahbazlarım nic’oldu
Ermedi çakmağa eli Avşar’ın

Kaynakça: Ali Rıza Yalgın, Cenup’ta Türkmen 
Oymakları II, (hzl. Sabahat Emir), Kültür Ba-
kanlığı Yayınları, Ankara 1977, s. 324-325; Ce-
mil Çitçi, Maraşlı Şairler Yazarlar Âlimler, 
Kitabevi, İstanbul 2000, s. 86-87; Erhan Çap-
raz, Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve 
Yöresi Halk Şairleri, Laçin Yayınları, Kayseri 
2008, s. 91-92, 329-330.

ERHAN ÇAPRAZ

İLBEYOĞLU (İLBEYLİOĞLU)
Âşık (Maraş, XIX. yüzyıl). Adana, Gazi-
antep, Kahramanmaraş, Afşin ve Elbis-
tan yörelerine iskân edilen İlbeyli Türk-
men aşiretinin reisidir. Asıl adı Ahmet’tir. 
Her ne kadar İlbeyli Türkmen aşiretine 
mensup olsa da, Kayseri ve civarında ya-
şayan Afşarlar arasında da ünü oldukça 
yaygın olan bir eşkıya ve halk ozanıdır. 
Rivayete göre İlbeyoğlu, ünlü Afşar beyi 
ve ozanı olan Gündeşlioğlu’nun bacısına 
âşık olmuş; Gündeşlioğlu’nun, bacısını 
kendisine vermemesi üzerine Türkmen-
ler arasında ünlü bir eşkıya olmuştur. Yol 
kesip kervan basan, yüzlerce insanın ca-
nına kıyan İlbeyoğlu’nun, hükümet güç-
leri ile mücadelesinden dolayı hem padi-
şah hem de Maraş Valisi Ömer Paşa ile 
arası açılmıştır. Sonunda Gündeşlioğlu’-
nun bacısıyla evlenir fakat evlendiği gü-
nün gecesinde hükümet güçleri tarafın-
dan yakalanarak İstanbul’a götürülmüş 
ve yirmi yıl kadar orada zindanda kalmış-
tır. Dolayısıyla İlbeyoğlu, özellikle İlbeyli 
ve Afşar Türkmen aşiretleri arasında şöh-
reti oldukça yaygın olan biyografik halk 
hikâyesi kahramanıdır. Ona ait türkülü-
hikâye metinleri, Türkmen aşiretlerinin 
yaşamına dair önemli kesitleri göz önüne 
sermesi açısından sözlü tarihe ışık tut-
maktadır.

Kaynakça: Murat Uraz, Türk Edip ve Şairleri-
I, İstanbul 1939-1940, s. 32; Hasan Çavuş, İlbe-
yoğlu Hayatı ve Şiirleri, Bozkurt Kitabevi, İstan-
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bul 1944; Mahmut Işık, Afşarlar/Tarihi-
Yetiştirdiği Şahıslar-Folkloru, Kardeş Matba-
ası, Ankara 1963, s. 133-141; Erkan Kâmil [Emir 
Kalkan]; “Halk Edebiyatımızda İlbeylioğlu 
(İlbeylioğlu-Elbaloğlu)”, Erciyes, S 28 (Ekim 
1980), s. 1-4; Mehmet Bayrak, Eşkıyalık ve Eş-
kıya Türküleri (İnceleme-Antoloji), Yorum 
Yayınları, Ankara 1985, s. 372-375; Pertev Naili 
Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, 
Adam Yayınları, İstanbul 1988, s. 135, 160; Ali 
Berat Alptekin, Halk Hikâyelerinin Motif Yapı-
sı, Akçağ Yayınları, Ankara 1997, s. 261; Wolf-
ram Eberhard, Güneydoğu Anadolu’dan Âşık 
Hikâyeleri, (çev.  Müfide Kocaoğlan, Van Der 
Hoeven), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 
2002, s. 19-41; Erhan Çapraz, Fahri Bilge Def-
terleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şair-
leri, Laçin Yayınları, Kayseri 2008, s. 92, 229, 
302.

                            ERHAN ÇAPRAZ

İLHANLILAR DÖNEMİ
İlhanlı Devleti, Moğolların Önasya’daki 
temsilcisi olarak kabul edilir. Zira bu 
devletin idari, mali, askerî ve hukuki mü-
esseseleri kuruluşundan itibaren yaklaşık 
olarak elli yıl boyunca Karakurum’un 
modeli oldu. Zamana ve zemine bağlı 
olarak meydana gelmiş olan değişimler-
den sonra İlhanlı sistemi kuruldu. İlhanlı 
Devleti’nin kurucusu olan Hülagü, 
Mengü’nün oğlu ve dolayısıyla da Cengiz 
Han’ın torunudur. 
Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubâd*, 
Anadolu ve dolayısıyla Kayseri’nin Mo-
ğol hâkimiyetine girişini, Ögedey 
Kağan’ın elçisi Şemseddin Ömer ve iki 
Moğol’un Kayseri’ye geldiği sırada Alâiye 
şehrindeyken öğrendi. Bu süreç, Ögedey 
Kağan’ın “İl” yani bağımlı devlet olma 
teklifini Moğol belasına bulaşmamak 
için kabul etmesiyle başlamıştı (1232). 
Sultan Alaaddin’in, Anadolu coğrafyası 
tarihinin en huzurlu dönemini yaşamış 
olduğu bir dönemde bu teklifi kabul et-
mesi, Selçuklu sultanının ileri görüşü ve 
akılcı politikası ile izah edilebilir.
Sultan Alâeddin’in şaibeli bir şekilde ölü-
münden sonra tahta geçmiş olan Sultan 
II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi, he-
men her bakımdan Türkiye Selçukluları 
tarihinin en sıkıntılı ve problemli dönemi 
olarak bilinmektedir. Zira yeni sultan a-
kıl, bilim ve tecrübe sahibi kişileri devlet 

hayatından uzaklaştırmış olmasıyla bilin-
mektedir. Bu dönemde, Anadolu’daki 
sosyal, iktisadi ve siyasi olayların yoğun-
laştığı bir sırada Moğollar Anadolu’ya 
girmişlerdir.
Türk tarihinde sadece kaybedilmiş bir 
savaş olmaktan ziyade yüz kızartıcı ve 
Anadolu’nun en ağır şartlar altında Mo-
ğol hâkimiyetine girişini hazırlaması ba-
kımından önemli olan Kösedağ Savaşı 
(1243) ile Kayseri şehri de Moğolların iş-
galine girmekle kalmamış, ciddi bir şekil-
de yağma ve tahribata maruz kalmıştır. 
Kösedağ Savaşı öncesinde, Selçuklu 
Devleti Erzurum şehrinin tahribatıyla 
Anadolu’nun işgal kapısı açıldığı düşün-
cesiyle başta Eyyubiler gibi dost, müttefik 
ve Selçuklu Devleti’ne tabi siyasi teşek-
külleri, Moğolların Kayseri kuşatmasın-
dan önce yardıma çağırmıştı. Bunlar 
arasında vardı. Çukurova’daki Ermeni 
kralı Hetum’da vardı. Ancak, tarihî devir-
lerde dönemin güç merkezlerine bağlı 
olarak varlığını sürdürmüş olan Ermeni-
ler, ortaya çıkan yeni güçlere yakın olup, 
eski dost ve efendilerine ihanet etmeleri 
ve arkadan vurmaları ile bilinmektedir.
Ermeni kralı Hetum 3.000 kişilik bir 
kuvvetle Kayseri savunmasına katılmak 
için yola çıkmışsa da, Moğollar şehri ku-
şattıktan sonra gelmişler ve savaş alanını, 
savaşa katılmadan gece yarısı terk etmiş-
lerdir. Moğol kuvvetleri, Kösedağ bozgu-
nunu takiben Sivas önlerine geldi. Şehir 
kadısı Kırşehirli Necmeddin’in Baycu 
Noyan*’a ziyareti sonunda da, Necmed-
din’in kurtuluş akçası ödemeyi kabullen-
mesinden dolayı şehir sadece yağma e-
dildi, tahribat ve katliam yapılmadı. Mo-
ğollar, Sivas’tan sonra geldikleri Kayse-
ri’de ciddi bir mukavemetle karşılaştılar. 
Şehrin savunmasını, sayısını kesin olarak 
bilemediğimiz Selçuklu askerleri yanında 
şehir halkı ve teşkilâtlı konumdaki Ahiler 
yapmıştır. Şehri savunan birliklerin ba-
şında bulunan Samsameddin Kaymaz* ve 
Topal Fahreddin Ayaz*, Kösedağ bozgu-
nundan sonra Kayseri’ye gelerek şehir 
surlarını tahkim etmek suretiyle savun-
maya hazır hâle getirdiler. 
Moğol kuvvetleri ilk olarak sur dışındaki 
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yerleşim alanlarını yağmalayıp, halkın 
ekili-dikili yerlerini de tahrip etmişler ve 
insanları katletmişlerdir. Baycu ve ekibi, 
şehir surlarının en zayıf ve mancınıklar 
için elverişli buldukları Debbağlar çarşı-
sına yönelik olarak üç mancınık kurmuş-
lardır. Cengiz Han’dan beri sürüp gelen 
bir Moğol geleneği uyarınca bu tür kale 
savaşlarında öncü olarak daha önce işgal 
etmiş oldukları şehirlerin eli silah tutan 
gençlerinden oluşan ve ait oldukları şe-
hirlerin adıyla tanımlanan esir askerleri 
(Haşer Askeri) öne sürmek suretiyle yak-
laşık 15 gün şehir surlarını dövdülerse de, 
Kayseri’yi asker, halk ve Ahi kuvvetleri 
savunmuşlardır. Kaynaklar savunmacıla-
rın zaman zaman beklenmedik çıkışlarla 
Moğollara taarruz ettiklerine dair örnek-
ler de vermektedir.
Kayseri’deki Moğol kuşatmasının uza-
ması müdafiler için moral olurken, şehri 
kuşatan Moğollar için moralsizliğe ne-
den oldu. Moğollar bu yüzden kuşatmayı 
kaldırıp ertesi yıl tekrar gelme hesapları 
yaptıkları bir sırada, Kayseri şehrinin 
İğdiş-Başısı Hajukoğlu Husâm adındaki 
bir Ermeni dönmesinin ihaneti, Moğolla-
rın planını değiştirdi. Nitekim Hajukoğlu, 
gecenin bir saatinde sur dışına çıkarak 
Baycu’ya şehir savunması ve savunanlar 
hakkında bilgi verdi. Bu ihanetinin karşı-
lığı olarak canını, malını ve ailesini kur-
tardı. Aynı çirkin yolu başta şehrin 
Subaşı’sı Fahreddin Ayaz ve bazılarının 
takip etmesi, şehri müdafaa edenleri zor 
duruma soktu. Baycu, bu gelişmelerden 
sonra kuşatmayı şiddetlendirmiş, özellik-
le Sivas Kapısı yönündeki burçları bir 
yandan mancınıklarla döverken diğer 
yandan da ok yağmuruna tutmuştur. E-
mir Samsameddin Kaymaz’ın müdafaası 
gittikçe zayıflamış ve sonunda Sivas bur-
cundan kale surlarına çıkmayı başaran 
Moğol kuvvetleri kale kapılarını açmışlar 
ve şehir içinde kanlı bir boğuşma yaşan-
mıştır. Moğollar, şehirde eli silah tutan 
insanları zincirlere vurup Meşhed 
Ovası*’na sürdüler. Kayseri uzun tarihin-
deki en büyük felaketi bu sırada yaşamış 
oldu. Moğollar, daha önceleri zaptetmiş 
oldukları şehirlerde karşı koyanlara ne 

tür işkence, katliam ve tahribat yapmış-
larsa, bunun daha fazlasını Kayseri’de de 
yapmışlardır. Önce şehrin varlıklı kimse-
lerini tutsak edip işkencelerle bu kimse-
lerden, gizlemiş oldukları ziynet ve para-
ların yerlerini öğrenmişler, sonra da hal-
kın katliamı, şehrin yıkılıp-yakılmasıyla 
bir sonra kuşatacakları şehirlere de göz-
dağı vermişlerdir. Türkiye Selçukluları 
Devleti üzerindeki Moğol baskısından 
vezir Muineddin Pervane bile rahatsız 
olmaya başlamıştır. Bu duruma çare ola-
rak, o da tıpkı diğerleri gibi İlhanlı hü-
kümdarı Abaka’nın düşmanı Memlûk 
sultanı Baybars’ı* yegâne kurtuluş ümidi 
olarak görünüyordu. Anadolu’daki Türk-
menler yanında Abaka’ya karşı olan Ha-
tiroğulları da artık Baybars’ın Anadolu’ya 
gelmesini, kurtuluş için tek çıkar yol ola-
rak görmekteydi. Hatiroğlu*, başta Kara-
man oğlu Mehmet Bey olmak üzere 
uzak-yakın Türkmen Beylerini Kayse-
ri’de Moğollara karşı başlatılacak olan 
harekete katılmak üzere Niğde’ye davet 
etti.
Hatiroğlu hazırlıklarını tamamladıktan 
sonra 1276 yılı Haziran ayında Kayseri’ye 
vardı. Kayseri’de bulunan Atabeğ Mec-
deddin Muhammed, Beğlerbeği Seyfed-
din Toruntay, Müstevfi Celaleddin Mah-
mud, Cacaoğlu Nureddin ve oğulları ile 
diğer bazı beyleri de Moğollara karşı 
başlatmış olduğu mücadeleye katılmaya 
ikna etti. İlk olarak, Baybars’ın Anadolu 
yolunda olduğu haberini yaydı ve Kayse-
ri’de bulunan Moğolların öldürülmesi ve 
mallarının yağmalanması konusunda e-
mir verdi. Ayrıca kendilerine muhalif 
gördükleri üst düzey yöneticileri de öl-
dürtü.
Hatiroğlu, bunlara ilave olarak uç ku-
mandanlarından Arslan-doğmuş oğlu 
Sinâneddin’i de Baybars’a gönderdi. Da-
ha sonra da Selçuklu Sultanı Gıyaseddin 
Keyhüsrev* ile birlikte yukarıda zikredi-
len Selçuklu Beylerini de alarak Niğde’ye 
gitti. Baybars’ın öncü birliklerinin 
Elbistan’a ulaştığı haberi üzerine Hati-
roğlu başta Karaman oğlu Mehmet Bey 
olmak üzere Türkmen beylerine 
yanlarında-yakınlarında bulunan Moğol-

İlhanlı Dönemi Mengü parası 
ön yüzü 
(M. Çayırdağ)

İlhanlı Dönemi Mengü parası 
arka yüzü 
(M. Çayırdağ)



[1232]	272	/	İLH		 KAYSER‹	ANS‹KLOPED‹S‹

ları öldürmeleri yönünde haberler gön-
dermiş ve beklediği neticeyi de almıştır.
Baybars’ın Anadolu’ya gelmekte olduğu-
nu, öncü birliklerin Elbistan’da bulundu-
ğu haberini etrafa yaymış olan Hatiroğlu 
ve etrafındaki üst düzey Selçuklu yöneti-
cileri, Türkmen Beylerinin de desteğini 
almak suretiyle bir isyan başlattılar (Hati-
roğlu İsyanı), Tebriz’den yanlarında 30 
bin kişilik bir Moğol ordusuyla dönmüş 
olan Selçuklu Veziri Muineddin Pervane, 
Fahreddin Ali, Emineddin Mikail, Taced-
din Mu’tez, Kongurtay, Toku, Tudavun 
ve Mengü-Timur Noyanlar 1276 yılı güz 
mevsiminde Sivas üzerinden hareketle 
Yabanlu pazarına* geldiler. İsyan merke-
zi olan Niğde üzerine yürüyerek başta 
Hatiroğlu olmak üzere isyancıların birço-
ğunu öldürerek isyanı bastırdılar. Aynı 
şekilde yöredeki Türkmenler de isyana 
katılmış oldukları için, onlardan da bir-
çoğu öldürülmüş ve mallarına el konul-
muştur. Bu hareketten sonra Moğolların 
Selçuklu emir ve beylerine güvenleri kal-
mamış olmalı ki, en ufak bir şüphe Sel-
çuklu yönetici ve Türkmen beylerini ölü-
me götürmüştür. Moğol katliamından 
kaçıp kurtulabilen emir ve beyler 
Baybars’a sığınmak suretiyle canlarını 
kurtarabilmişlerdir.
Sultan Baybars, ülkesi dâhilindeki bazı 
meseleleri sonuçlandırdıktan sonra, Mu-
ineddin Pervane ve kendisine sığınmış 
olan Selçuklu emir ve Türkmen beyleri-
nin aralıksız olarak yapmış oldukları da-
vet ve teşviklerin de etkisiyle Anadolu 
seferi kararını vermiştir. Aslında o, bir 
yanda Moğollar diğer yanda Haçlılara 
karşı kazanmış olduğu zaferlerle, iki teh-
like arasında ezilen İslâm dünyasının ü-
midi hâline gelmişti.
Moğollar tarihlerinde ikinci mağlubiyeti 
yine Memluklardan 1277 yılında Elbistan 
Savaşı’nda almıştır. Baybars’ın zafer ha-
beri üzerine Muineddin Pervane 12 Tem-
muz 1277 Pazar günü Kayseri’ye gelmiş-
tir. Moğol intikamından korkan Pervane, 
Kayseri’de bulunan Sultan Gıyaseddin 
Keyhüsrev, Vezir Fahreddin Ali, Atabeğ 
Mecdeddin Muhammed, Müstevfi Cela-
leddin Mahmud, yeğeni naib Emineddin 

Mikail, eşi Gürcü Hatun ile kızı ve 400 
cariyesiyle birlikte Tokat şehrine gitti.
Sultan Baybars, kumandanlarından 
Sungur’ul-Aşkâr’ı savaş alanından kaçan 
Moğolları takip etmekle görevlendirdi. 
Kayseri halkına göndermiş olduğu mek-
tupta da “halkın can ve malının emniyet 
altında olduğunu, çarşı pazarın açık tu-
tulmasını, askerlerinin ihtiyaçlarını para 
karşılığında satın alacaklarını” bildirmiş-
tir. Baybars Elbistan’dan Kayseri’ye gelir-
ken, uzak-yakın yerleşim merkezlerinin 
hâkimlerinin itaatlerini Kayseri yakınla-
rındaki Karatay Hanı*’nda kabul etmiştir. 
Sultan’ın askerleri Kayseri’ye girerken; 
giyimleri düzenli, şehrin ileri gelenlerin-
den âlimler, din adamları, tacirler ve her 
yaş ve meslekten halkın sevinç gösterile-
riyle karşılanmıştır. Sultanı karşılayanlar 
atlarından inmişler ve yaya olarak Key-
kubadiye köşküne kadar adeta bir bay-
ram havasında yürümüşlerdir. Sultan da 
burada kurulu olan “Selçuklu Saltanat 
Otağı” önünde atından inmiş ve “Selçuk-
lu nevbeti” çalınmıştır. Sultan, cuma gü-
nü, başında “Selçuklu çetri” olduğu hâlde 
Selçuklu tahtına oturmuş, cuma merasi-
minin gereği olarak kadılar, fakihler ve 
beyler, sultanı tebrik etmişlerdir. Mera-
sim sonunda sultanın şerefine toy (ziya-
fet) verilmiştir. Sultan, tekbir sesleri ara-
sında cuma namazını kılmış ve kendi adı-
na hutbe okunmuştur. Sultan’ın kendi 
askerlerine ve şehir halkına hitaben “ben 
bu memleketi yağmaya değil, Selçuklu 
sultanını ve halkını Tatarların esaretin-
den kurtarmağa geldim” sözleriyle ger-
çek niyetini ifade etmiştir. Bu sırada Per-
vane, Sultan’a elçi gönderip tebriklerini 
sunmuş; sultan da ona Kayseri’ye gelip 
mevkiini almasını, her türlü ihsana nail 
olacağını bildirmişse de Pervane Kayse-
ri’ye gelmemiştir. Pervane, Elbistan Sava-
şı’nın Anadolu’daki Moğol hâkimiyeti 
için kesin bir netice olmadığını düşündü-
ğü için, bir yandan da Abaka Han’a elçi-
ler göndermek suretiyle bağlılığını bildir-
mek istemiştir.
Pervane, Baybars’ın Seyfeddin Çalış’ı 
Kayseri naibi (vali) tayin ettiğini duyunca 
ümide kapılmış ve gönderdiği elçiler ara-
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cılığıyla onun Türkiye’de kalmasını talep 
etmişse de, Sultan kendisine verilmiş 
olan sözler yerine getirilmediği için, on 
beş gün sonra geldiği yoldan tekrar ülke-
sine dönmüştür. Bu sırada İlhanlı hü-
kümdarı Abaka büyük bir ordunun ba-
şında doğrudan Elbistan’a varmış ve sa-
vaş alanında yapmış olduğu incelemeden 
sonra Selçuklu devlet adamları gibi ku-
mandanların da bu savaşta Memluk tara-
fını tuttukları kanaatine varmıştır.
Abaka Kayseri’deki askerlerini, yağma ve 
katliam yapmaları için serbest bırakmış-
tır. Bu durum karşısında Kayseri şehrinin 
kadı, âlim ve büyükleri, Abaka’nın huzu-
runa çıkıp halkın suçsuz olduğunu anlat-
maya çalışmışlardır. Bu tür davranışlar 
Abaka’yı toplu bir katliam düşüncesin-
den caydırmış olsa bile, bu sırada Kayse-
ri’de çok sayıda insan (Kadı Celaleddin 
Habib, Fahreddin Göçbeği, Nureddin 
Karaca ve Zahireddin Hûd vd.) hayatını 
kaybetti.
İlhanlılar Dönemi’nde Kayseri şehrinin 
konumu hakkında fazla bilgimiz yoktur. 
Sadece, İlhanlılar Anadolu’nun yöneti-
mini artık “Anadolu Genel Valiliği” adıy-
la ayrı bir yönetim adı altında topladılar. 
İlk olarak da şehzade Keyhatu bu göreve 
getirildi. Keyhatu’dan sonra Anadolu ge-
nel valiliği görevine İrincin Noyan getiril-
miştir. İrincin İlhanlı hükümdarı 
Olcaytu’ya olan yakınlığını da kullanmak 
suretiyle, zalim ve gaddar bir yönetim 
uyguladı. Bu tutum,  halkın ve özellikle 
de Türkmen Beylerinin isyanına sebep 
oldu. İrincin Noyan’ın yönetimi, Sultani-
ye şehrindeki Sultan Ebu Said’i de rahat-
sız etmiş olmalı ki, Beylerbeyi Emir Ço-
ban İrincin üzerine yürümüş. 1314 yılında 
Erzincan ile Sivas arasındaki Karanbük 
mevkiinde yapılan savaşı da İrincin kay-
betmiş ve Anadolu genel valiliği görevi 
sona ermiştir.
Anadolu genel valiliği görevine, o sırada 
henüz 16-17 yaşlarında olan Emir 
Çoban’ın oğlu Demirtaş* getirilmiş ve 
valiliğin merkezini de Kayseri’ye taşımış-
tır. Böylece Kayseri şehri, İlhanlı Devle-
ti’nin son dönemlerinde Anadolu genel 
valiliğinin merkezi olmuştur. Kayseri 

merkezli yeni yönetim ve onun başında 
bulunan Demirtaş Dönemi’nde, Kayseri 
ve Kayseri halkının Moğollar döneminde 
uğramış olduğu haksızlıklar, yağma ve 
katliamlar son bulmuştur. Kayseri’de 
“Bilad-ı Rum” denilen ve Anadolu’nun 
büyük bir bölümünü yöneten Demirtaş, 
dönemin şair ve yazarlarının övgüsüne 
mazhar olmuş ve Demirtaş için “Adil 
Padışah” lakabı kullanılmıştır.
İlhanlı Devleti, Ebu Said Dönemi’nde iç 
ve dış politikadaki yanlış uygulamalardan 
dolayı hızla dağılma sürecine girmiştir. 
Bu dönemde, Anadolu genel valisi De-
mirtaş 1322 yılında Kayseri merkezli ola-
rak bağımsızlığını ilân etmiş, adına hutbe 
okutmuş ve sikke bastırmıştır. İlhanlı 
Devleti’nin kargaşa döneminde Anado-
lu’daki Moğol baskı ve zulmü de böylece 
büyük ölçüde ortadan kalkmış oldu. De-
mirtaş, babası ve Çoban ailesinin başına 
gelen felaketten sonra İlhanlı Devleti’ne 
tekrar isyan etmişse de, kendisini fazla 
şanslı görmediği için aile ve yakınlarıyla 
birlikte Mısır’a gitmiştir (1327). Kayse-
ri’den ayrılmadan önce Uygur Türk’ü 
olan Alâeddin Eratna Bey*’i de Anadolu 
genel valisi olarak yerine bırakmıştır. İl-
hanlı Devleti’nin dağılması ve iç çekiş-
meler sürecinde Kayseri Alâeddin Erat-
na Bey’in adil yönetiminde daha huzurlu 
bir yönetime kavuşmuştur.

Kaynakça: Kerimüddin Mahmud Aksarâyî, 
Musâmeretü’l-Ahbar, (çev. Mürsel Öztürk), 
TTK, Ankara 2000; Abu’l-Farac, Abû’l Farac 
Tarihi, (İngilizce çev. W. Budge), Londra 1932, 
(Türkçe çev. Ömer Rıza Doğrul), C I-II, Ankara 
1945-1950; W. Barthold, “İlhanlılar Devrinde 
Mali Vaziyet”, T.H.İ.T.M., C I, İstanbul 1931, s. 
135-159; Mansûrî Baybars, Baybars Tarihi, 
(Türkçe çev. M.Ş. Yaltkaya), İstanbul 1941; 
Cüveynî, Tarih-i Cihangüşa, (nşr. Mirza Mu-
hammed Kazvinî),  C I-III, 1912-1937, (Türkçe 
çev. Mürsel Öztürk), Tarih-i Cihangüşa, C I-II-
III, Ankara 1988; İbn Bîbî, el-Evamir; Reşidüd-
din, Camiü’t-tevârih, (nşr. Quatremere, Histoi-
re des Mongols de la Perse), Paris 1836;  Nejat 
Kaymaz, Pervane Mu’inü’ddin Süleyman, An-
kara 1970; B. Spuler, İran Moğolları, (Türkçe 
çev. Cemal Köprülü), Ankara 1957; Faruk Sü-
mer, “Anadolu’da Moğollar, Selçuklu Araştır-
maları Dergisi, C I, (1970), s. 1-147; Z. Velidi 
Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul 
1946; Turan, SZT; İ. Hakkı Uzunçarşılı, “Emir 

İlhanlı Dönemi Gazan 
Mahmud’un parası ön yüzü 
(M. Çayırdağ)

İlhanlı Dönemi Gazan 
Mahmud’un parası arka yüzü 
(M. Çayırdağ)
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Çoban Sulduz ve Demirtaş”, Belleten, XXXI, 
Ankara 1967; Abdulkadir Yuvalı, İlhanlılar 
Tarihi I, (Kuruluş Devri), Kayseri 1997; Ab-
dulkadir Yuvalı, “XIII. Yüzyılda Önasya’daki 
Siyasi Bloklaşma”, Türk Kültürü Dergisi, S 
262, (1985), s. 114-121; Abdulkadir Yuvalı, “Evo-
lution Etnique en Asie Occidentale au XIII. Si-
ecle”, Melangues Offerts a Louis Bazin, Paris 
1992, s. 146-150.

ABDULKADİR YUVALI

İLİM-HİKMET KÜLTÜR VE DAYANIŞMA 
VAKFI

1993 yılında Kemal Özbudak, M. Fatih 
Özer, Şükrü Karaosmanoğlu, Mustafa 
Şahin, Şuayip Şahin, Nevzat Tereci, Oğuz 
Memiş, Ali Argun, Yusuf Ziya Yavuz, 
Ahmet Taş, Mustafa Ersoy, Vahyettin 
Öztürk, Yusuf Yerli ve Hacı Mustafa 
Çapan’ın gayretleriyle kuruldu.  
Vakfın 6 Haziran 1994 tarih, 21952 sayılı 
Resmî Gazete’nin 91 ve devamı sayfala-
rında yayınlanan tüzüğünde kuruluş a-
macı şöyle belirtilmektedir.
“Geleceğimizin teminatı olan insanımı-
zın çağdaş imkânları kullanarak, kültür-
lü, ilmî seviyesi yüksek ve her türlü geliş-
me ve ilerlemeyi takip edebilecek derece-
de bilgili ve inançlı birer şahsiyet olarak 
yetişmesini sağlamak; okul öncesi, ilk, 
orta ve yüksek öğretim tesisleri, kolejler 
kurmak; enstitüler, özel yurt ve kurslar 
açmaktır.”
İlim hikmet vakfının faaliyet gösterdiği 
hizmet alanlarını da ana başlıklar halinde 
şöylece sıralamak mümkündür. 
İlmî toplantılar, konferans ve paneller 
vasıtasıyla halkımızın sorunlarına ışık tut-
mak ve çözümünde yardımcı olmak için 
ülkemizin değerli akademisyen, araştır-
macı, yazar ve gazetecilerini şehrimize 
davet etmek; bu tür toplantıların İslami 
ilimlerden, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve 
eğitim konularına kadar geniş bir yelpa-
zede tutulmasına gayret etmek; okuma 
yazma ve hızlı okuma kursları ile üniver-
siteye ve orta öğretim kurumlar sınavları-
na hazırlık kursları düzenlemek (Bu kurs-
lara basılı materyal desteği vermek ama-
cıyla dört bin kitap mevcutlu bir kütüp-
hane oluşturulmuştur.); kütüphane bün-
yesinde sunulan rehberlik, danışmanlık 
hizmetleri ve seminerleri ile ödüllü kitap 

okuma yarışmaları ile de öğrencilere, o-
kuyuculara ve araştırmacılara hizmet 
vermeye devam etmektedir. Bilgi yarış-
maları, sergiler vs. gibi etkinliklerle 
önemli konulara halkımızın dikkatini 
çekmek ve duyarlılığını sağlamak da vak-
fın ilgi alanına girmektedir.
İlim-Hikmet Kültür ve Dayanışma Vak-
fı’nın hizmet alanlarından bir diğeri de 
sosyal dayanışma ve yardımlaşma alanı-
dır. Vakıf bu alanda ihtiyaç sahibi üniver-
site öğrencilerine burs vermeye devam 
etmekte; geliri tamamen vakıf işlerinde 
kullanılmak üzere kermesler düzenle-
mekte; ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giye-
cek yardımları yapılmakta, yine maddi 
durumu yeterli olmayan ailelerin çocuk-
ları için toplu sünnet törenleri düzenlen-
mektedir.
Çevre bilincini artırmak için de İlim Hik-
met Ormanı oluşturulmuş, 2008 Su 
Yılı’nda su konusunda konferans ve semi-
nerler ile su konulu fotoğraf sergisi düzen-
lenmiştir. Vakıf ilk defa 2009 yılı başında 
Sahabiye Mahallesi’ndeki kendi binasına 
taşınmış ve hizmetlerine çok daha nezih 
bir ortamda devam etmektedir. 
Vakfın kurulduğu yıldan 2009 yılı başına 
kadar Yönetim Kurulu Başkanlığını Ah-
met Taş yürütmüştür. Bu tarihten sonra 
Şükrü Karaosmanoğlu tarafından yürü-
tülmektedir.

MEHMET AYMAN

     
İLYAS BİN AHMED EL KAYSERİ bk. 
KEŞFÜ’L-AKABE 

İMAMKULU ANITI  
Develi*’den Adana Ovası’na doğru yük-
sek dağ kütlelerini, Gezbeli’ni aşarak iler-
leyen anayoldan, dağ yolu tırmanışına 
başlamadan kuzeye doğru giden bir yan 
yol ile İmamkulu köyüne erişilir. Anıt, 
köyün kuzeyinde, Zamantı Suyu’na doğru 
açılan dağlı arazide, Beydağı’nın batı cep-
hesinde oluşmuş yüksek terastaki iri kaya 
blokları arasından, bir tanesinin ön yü-
zündedir. Tepesi yuvarlak olan kayanın 
şekline uygun olarak oluşmuş tasvir ala-
nında, figürler, üç grup hâlinde düzenlen-
miş olan bir sahneye yerleştirilmiştir. Sah-
nenin sağında, dört çift kartal kanadının 
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üst üste gövdesinden çıkan, sağ profilden 
gösterilmiş aslan başlı, kuş pençeli karı-
şık varlık üzerinde, başı sola dönük, ka-
natlı çıplak tanrı cepheden işlenmiş; çıp-
lak gövdesini iki yana açılmış kollarında 
elleriyle tülünü açar durumda gösteril-
miştir. Ortadaki grupta, en altta ellerini 
havaya kaldırmış, başları sağa dönük kısa 
etekli Hitit ayakkabılı aslan adamlar üze-
rinde, sağa ilerleyen üç dağ tanrısı, ikinci 
sıraya yerleştirilmiştir. Sivri külahlı, bel-
lerine takılmış, Hitit hançerleri olan üç 
dağ tanrısı, sağ ellerini ileri doğru uzata-
rak saygı ve dua jestini yaparlar. Dağ tan-
rıları en üstte, üçüncü sıraya yerleştiril-
miş olan araba üzerinde duran baş tanrı, 
arabanın ve koşum hayvanı boğanın ağır-
lığı ile başları öne eğilmiştir. Tanrı sağ 
eliyle gürzünü savurur, diğer eliyle de bo-
ğanın dizginlerini tutmaktadır. Bu elin 
üzerine işlenmiş hiyeroglif lejant sembol-
lerinin yanı sıra onun baş tanrı, fırtına 
tanrısı Teşub olduğunu açıklar. Anıtın so-
lunda ise tipik Hitit giysileri ile sağa iler-
leyen figür, sol elinde yere dayadığı mız-
rağı, sağ eliyle omzuna astığı yayını taşır. 
Tanrının arkasındaki hiyeroglifler, onun 
bir prens olduğunu açıklamaktadır.
Anıt 1934 yılında Kemalettin Karamete* 
tarafından keşfedilmiştir. Kayseri’nin 
Develi ilçesi sınırlarındaki bu üç kaya a-
nıtı (İmamkulu, Fraktin*, Taşçı), Hitit İm-
paratorluk Dönemi’ne aittir ve her üçü 
de bu uygarlığın tasvir sanatının eriştiği 
olgun üslup özelliklerini yansıtır. 

Kaynakça: K. Bittel, Die Hethiter, München 
1976; M. Darga, Hitit Sanatı, İstanbul 1992; A. 
Dinçol,  Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi 
I, İstanbul 1982; K. Emre, “The Hittite Dam of 
Karakuyu”, Essays on Anatolian Archaeo-
logy, BMCCJ VII,  s. 1-42, Wiesbaden 1993; K. 
Emre, “Felsreliefs, Stelen, Orthostaten”, Das 
Volk Der  1000 Gotter, s. 62-73/Türkçesi s. 
486-492, 2002; H. Klengel, “Die Geschichte 
des hethitischen Reiches”, Das Volk Der 1000 
Gotter, s. 62-73/Türkçesi s. 412-413, 2002; K. 
Kohlmeyer, “Felsbilder der hethitischen Gross-
reichzeit”, Acta Praehistorica et Archaeoligi-
ca 15, 1983; N. Özgüç, “Fraktin Eserleri, Finds 
at Frakdin”, Belleten 75, s. 295-307, resim 1-
36, 1955; T. Özgüç, “Ankara Üniversitesi adına 
yapılan Fraktin Kazısı ve Tetkik Gezileri/Exca-
vations at Fraktin Near Develi and Researches 
in Anti-Taurus Region”, Belleten 45, s. 266, 
1948; T. Özgüç, “Die Stellung der Hethiter im 

Kulturellen Erbe der Türkei”, Das volk der 
1000 Gotter, S 14-15/ Türkçesi s. 386- 387, 
Bonn, Stuttgart 2002; Von Der Osten, Disco-
veries in Anotolia 1930-31, OIC 14, Chicago 
1933.   

KUTLU EMRE

İMAMOĞLU SUCUKLARI
1925 yılında Osman İmamoğlu tarafın-
dan şahıs firması olarak Kayseri’de ku-
rulmuştur.
90 yıla yakın zamandır üretim faaliyeti-
ne,  kurucusu Osman İmamoğlu ile baş-
layıp üçüncü kuşak Nazmi İmamoğlu ile 
devam etmektedir.   Esas faaliyet konusu, 
işlenmiş et ve et ürünleri, pastırma, su-
cuk, kavurma, salam, sosis vb. ürünler ol-
makla birlikte bu üretime destek sağla-
mak amacıyla bin büyükbaş hayvan ka-
pasiteli besi çiftliği  mevcuttur.
Firmanın yıllık üretim kapasitesi, ürün 
bazında piyasa şartlarına göre 1.200 ton 
ile 1.500 ton civarındadır. Sektöründe 
üretim seviyesi mevsime göre değişkenlik 
göstermektedir; ancak yıllık ortalama işçi 
sayısı, besi ahırı ile birlikte, aylık 60-70 
kişi arasında değişkenlik göstermektedir.
Firmanın  üretim ile ilgili T.S.E., ISO, 
HACCP gibi belgelerin yanında 2012 yı-
lında Türkiye’de ürün bazında ilk Helal 
Üretim Sertifikası’na da sahiptir.  
Nazmi İmamoğlu, 1948 yılında Kayseri-
’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini 
Kayseri’de tamamladı. 1975 yılında İstan-
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 

İmamkulu Anıtı (I. J. Gelb)

Nazmi İmamoğlu

İmamkulu Anıtı  
(çizim: T. Elkovan)
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mezun oldu.  Avukatlık Belgesi’ni aldık-
tan sonra, babası Mehmet İmamoğlu’nun 
ardından firmanın başına geçti. 
2000 yılından bu yana Kayseri ili yıllık 
gelir vergisi sıralamasında altı defa birin-
ci olmuş ve her yıl gelir vergisi sıralama-
sında da ilk 5’in içerisinde yer almıştır.
Üretim yapmakta olduğu Karpuzatan’da 
adına yaptırmış olduğu Nazmi İmamoğlu 
Camii yanında pek çok hayır hizmeti 
bulunmaktadır. 

MUSTAFA İMAMOĞLU

İMAMOĞLU, ATAÇ   
Öğretim üyesi, elektrik-elektronik mühen-
disi (ABD/ Minnesota, 1965-). Kayserili 
öğretim üyesi İlhan İmamoğlu ile öğretim 
üyesi Ayten (Alkan) İmamoğlu’nun ikinci 
çocuğudur. 1981 yılında üniversite giriş sı-
navı birincisi oldu.  ODTÜ Elektrik-Elek-
tronik Bölümünü birincilikle bitirdi 
(1985). 1991 yılında Stanford Ünivesitesi’-
nden Ph.D. (doktora) derecesini aldıktan 
sonra Tokyo ve Harvard Üniversite’lerinde 
doktora sonrası çalışmalarını sürdürdü.  
Kaliforniya Üniversitesi (UC) Santa 
Barbara’da Yardımcı Doçentliğe atandı 
(1993).   1999 yılında aynı üniversitede 
Profesör oldu. Bir yıl süreyle Sabancı Üni-
versitesi’nde çalıştı.   2002 yılında İsviçre’-
deki ETH Zürih Üniversitesi’ne geçti. 
1987 yılında Stanford Üniversitesinde baş-
layan akademik yaşamı teorik ve deneysel 
quantum optik alanına yönelmiştir. TUBA 
üyeliğine seçildi (2004). Önde gelen bi-
limsel dergilerde 120’den fazla yayını, 
8000’ den fazla atıfı bulunmaktadır. Ça-
lıştığı alanda dünyanın en önde gelen bi-
lim insanlarından biridir.  
Aldığı başlıca ödüller şunlardır: Quan-
tum electronics ödülü (2009), (IEEE’nin 
bu alanda verdiği en büyük ödüldür.); 
ERC Advanced Investigator Grant 
(2008); The Muhammed Dahleh Award 
of UC Santa Barbara (2006); Fellow of 
the American Physical Society (2002);
Alexander von Humboldt Foundation ö-
dülü (2002), (Wolfgang Paul Award); 
TUBITAK Bilim ödülü (2001); Packard 
Fellowship (1996).
Evli, iki çocuk babasıdır.
 VACİT İMAMOĞLU

İMAMOĞLU,  ÇAĞRI  
Öğretim üyesi, mimar (Ankara, 21 Kasım 
1970-). Vacit İmamoğlu ve E. Olcay İma-
moğlu’nun iki çocuğundan büyük olanı-
dır.  1988 yılında Türk Eğitim Derneği 
(TED) Ankara Lisesi’ni bitirdi. 1992’de 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Bölümünden lisans 
(B.Arch.), 1995’te de aynı bölümün Bina 
Bilgisi Programından yüksek lisans (M.
Arch.) derecelerini aldı. Doktora çalışma-
larını ABD’nin Milwaukee kentindeki 
Wisconsin Üniversitesi Mimarlık ve Şehir 
Planlaması Bölümündeki, Çevre-İnsan İ-
lişkileri Programında yürüttü. 1995-1997 
yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi Mimarlık Bölümünde araştırma gö-
revlisi, 1998-2002 yılları arasında Wis-
consin Üniversitesi Mimarlık ve Şehir 
Planlaması Bölümünde öğretim asistanı 
olarak çalıştı. 2002 yılında doktora 
(Ph.D.) derecesini alıp yurda döndü ve 
aynı yıl Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı Bölümünde dr. öğretim 
görevlisi oldu. 2006 yılında ise yardımcı 
doçent oldu. 2011 yılında da doçentlik de-
recesini aldı. Hâlen Bilkent Üniversitesin-
de çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası 
dergilerde yayımlanmış makaleleri, konfe-
ranslara sunduğu bildirileri vardır. Evli ve 
bir çocuk babasıdır.
 YAYIN KURULU

İMAMOĞLU EVİ
2000’li yılların başında yıkılmış olan 
Osman İmamoğlu Evi, kentin güneybatı-
sındaki Büyükbahçebaşı Mahallesi*’nde 
bulunmaktaydı. Yapı, komşusu olan 8-10 
evle birlikte XIX. yüzyıl sonlarında “Bü-
yükbahçe” adlı, yaklaşık bir hektar bü-
yüklüğündeki tarihî bir sebze bahçesinin 
kuzeyine, ızgara planlı bir yerleşimin par-
çası olarak yapılmıştı. Buradaki ev ve so-
kaklar o dönemin gelişmiş standartları 
çerçevesinde planlanmıştı: Her ev yakla-
şık 400-500 m2 büyüklüğünde bir arsa 
üzerine, benzer mimari anlayış ve stilde, 
birkaç plan tipine göre, orta avlulu veya 
kubbeli olarak inşa edilmişti.
İmamoğlu evi, Egemenlik Sokağı’nın gü-
neyde bulunan Büyükbahçe’ye ulaştığı 
köşede, bahçeye bakacak bir konuma 

Ataç İmamoğlu 

Çağrı İmamoğlu 
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yerleştirilmişti. Girişi, doğusundaki Ege-
menlik Sokağı’ndandı. Güneybatısında 
ve kuzeyinde birer küçük bahçesi vardı. 
Evin altı odası, üzeri kubbeyle kapatılmış 
olan bir merkezi holün çevresine, simet-
rik olarak yerleştirilmişti. Ermeni bir aile-
nin yaptırmış olduğu ev, Ermenilerin 
kentten ayrılmasından sonra Emlak-ı 
Millî’ye geçmiş, bir süre boş kaldıktan 
sonra 1932 yılında da açık artırmayla sa-
tışa çıkarılmıştı. Evi satın alan Osman İ-
mamoğlu ve ailesi, binada gerekli gördü-
ğü değişiklikleri ve onarımları yaptırdık-
tan sonra buraya taşınarak; 1959 yılı yazı-
na kadar, kış ve bahar aylarını bu evde 
geçirdiler. 

Tanımı  
Ev, 475 m2 büyüklüğündeki bir arsaya o-
turtulmuştu. İki katlı yapı kütlesinin ka-
palı ve yarı kapalı kullanım alanları topla-
mı 570 m2 kadardı. Girişi gösterişli bir 
kemerin tanımladığı büyük bir girinti içi-
ne yerleştirilmişti. İki sütunun taşıdığı dış 
kemerden sonra, beş basamakla giriş ka-
pısına ulaşılırdı. Kapı çevresi ve üstü yu-
muşak çizgili oymalarla belirlenmiş; yan-
larına birer sütun yerleştirilmişti. Çift ka-
natlı, kabara ve demir saçla kaplı kapının 
üstüne, yarım daire şeklinde bir pencere 
yerleştirilmişti. Sağ ve soldaki odaların 
girişe bakan, kapıya gelen gideni denetle-
yen birer penceresi ve her pencerenin tek 
kanatlı, ahşap kepenkleri vardı.
Evin orta ekseninde birbirine bağlı veya 
bir bütün olarak planlanmış üç mekân 
vardı: Sokak kapısının açıldığı giriş holü, 
üstü kubbeli olan merkezî mekân ve da-
ha sonra gelen hizmetler holü. Giriş ho-
lünde, kapının iki yanına gelen köşelerde 
birer çeşme yer almaktaydı. Taştan oyu-
larak yapılan ve pastel mavi ve akua 
renkleriyle boyanan çeşmelerin üstlerin-
de depoları, önlerinde lavaboları bulun-
maktaydı. Depolara doldurulan su kulla-
nıldıktan sonra giriş kapısının eşikleri al-
tından sokağa atılırdı.
Evin odaları, 30 m2 büyüklüğündeki “sa-
lon” olarak anılan dikdörtgen şeklindeki 
büyük merkezî mekân ve giriş holünün 
çevresine sıralanmıştı (plan ve kesit). 

Holler taşla döşeli olup, orta holün salla-
rı siyah, kırmızı ve gri renkte, üstteki 
kubbenin merkezini vurgulayacak bir dü-
zene göre döşenmişti. Orta mekândaki 
sekiz korint stilindeki sütun, kubbeyi tu-
tan dört kemeri taşırmaktaydı. Kemerle-
rin kesiştiği dört köşeye, pandantiflerin 
altına birer aslan heykeli yerleştirilmişti. 
Ortadaki odaların kapı yanlarında, çiçek 
saksısı koymak için ikişerden dört deko-
ratif kaide vardı. Elips tabanlı kubbe cam 
ve çeliğe döndürüldükten sonra, kubbe-
nin ortasından, Art Nouveau stilinde ya-
pılmış büyük bir avize sarkıtılmıştı. Kub-
beyi taşıyan kemerlerin tepe noktalarına 
asılacak kandil veya lambaları kaldırıp 
indirmek için daha önceden takılmış kü-
çük makaralar, sonradan kuş kafesi as-
mak için kullanılmıştır. Kemerler, sütun-

İmamoğlu Evi boyuna kesit (çizim: V. İmamoğlu)  

İmamoğlu Evi zemin kat planı (çizim: V. İmamoğlu)
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lar, orta hole bakan oda pencereleri, yıl-
dız pencereleri ve kapı çerçeveleri yiv ve 
oymalarla vurgulanmış; gri, mavi pastel 
renklerle boyanmış; iç pencereler deko-
ratif demirlerle donatılmıştı. Merkezî hol, 
geniş boyutları, bol ışıkla yıkanan heykel-
si elemanları ve renkli yüzeyleriyle hoş ve 
etkileyici bir mekândı.
Evdeki üçüncü hol, simetrik olarak bod-
ruma inen ve dama çıkan birer çift mer-
diveni barındırmaktaydı. Dama çıkan 
merdivenlerin altlarında birer tuvalet ve 
odun-kömür depoları bulunmaktaydı. 
Bu merdivenlerin üçüncü basamakları-
nın yanlarına, duvarlara oyulu küçük bi-
rer apsit yapılmıştı. Güneydeki apsitin 
tepesine büyücek bir makara yerleştiril-
miş; altındaki kapaktan, alt kattaki aşka-
nanın (mutfağın) kuyusuna ulaşılmış; ge-
reğinde buradaki makara yardımıyla ku-
yudan su çekilmiştir.
Evin hizmet holünden, iki kanatlı bir ka-
pıyla evin batısında bulunan bir terasa 
çıkılırdı. Bu teras, güney ve batısında bu-
lunan bahçeden taş ayaklarla yükseltil-
miş, üstü çinko kaplı hafif bir çatıyla ör-
tülmüştü. Terasın kuzey yanında, muhte-
melen 1920’den önce yapılmış bir mut-
fak vardı ve bu mutfak 6,5 m2 büyüklü-
ğündeydi. Terastan güney taraftaki bah-
çeye 10 basamaklı bir merdivenle inilirdi. 
Bahçede bir kümes, büyük bir karadut 
ağacı ve birkaç kavak ile baharda soğan, 
sarımsak ekilen bir alan vardı. 
Evin altını kaplayan alt kat, toprağa yarı-
gömük şekilde, iki bağımsız bölüm ola-
rak yapılmıştı. Bu bölümler hem Ege-
menlik Sokağı’na, hem de dik birer mer-
divenle evin hizmet holüne bağlanmıştı. 
Alt katın güney bölümü kendi içinde üçe 
ayrılmıştı: Bunlardan ilki, evin tam orta-
sında bulunan salonun tabanını tonoz ve 
kemerlerle taşıyan ve samanlık olarak 
kullanılan, basık ve karanlık bir hacimdi. 
İkinci hacim, sokakların kesiştiği çepere 
kadar uzanan büyük bir ahırdı. Burası 
samanlığa bir tonoz, doğudaki sokağa iki 
kanatlı bir kapı ve kare şeklinde iki pen-
cereyle açılmaktaydı. Bu bölümdeki son 
hacim, “aşkana” (veya aşhane) diye anı-
lan mutfaktı; aşkana, sürgülü büyük bir 

kapıyla ahıra bağlanır, iki yatay pencerey-
le de batısında bulunan bahçeye açılırdı. 
Aşkananın kuzey duvarında kemerli, bü-
yük bir ocak; ocağın hemen yanında evin 
kuyusu; onun da yanında tek kanatlı ağır 
bir merdiven kapısı ve onun önünde, üst 
kattaki salona çıkan dik bir merdiven yer 
alırdı. Aşkananın taş kaplı döşemesinde 
bulaşık suyunun gideceği bir çağ, doğu 
duvarında gömme bir dolap vardı; ayrıca 
güney tarafına, kuru kayısı, üzüm, erik, 
şeker, pirinç, ceviz, badem, baklagil vb. 
yiyeceklerin saklandığı “göz-göz” adı ve-
rilen ayaklı, üstten doldurulan, yatay, bü-
yük dolaplar yerleştirilmişti. Bu mekânın 
mutfak olarak kullanımı 1940’lı yıllardan 
sonra pek tercih edilmemiş; sadece geniş 
mekân gerektiren geleneksel yemek, tatlı 
ve sütlü yapımı için kullanılmıştı. Eve o-
tomobilin geldiği 1946 yılına kadar, ahır-
da faytona koşulan atlar; 1959 yılına ka-
dar da bir veya iki inek beslenmiş; fayto-
nu süren arabacılar ahır girişinin iki ya-
nında bulunan “tahtalı” adı verilen me-
kânlarda yatmışlardır.
Alt katın “zerzembi” olarak adlandırılan 
kuzey bölümü, depo olarak kullanılmıştı. 
Sokağa açılan çift kanatlı saç kapının bir 
yanında ahşaptan yapılmış, büyük un ve 
tahıl ambarları; diğer yanında odun yığılan 
geniş bir alan bulunmaktaydı. Zerzembi-
nin salla kaplı olan orta alanına hasırlar 
serilip üzerlerine kışlık meyveler konmuş, 
ahşap kaplı tavanına hevenk üzümleri a-
sılmıştı. Bu mekân, üstteki odaların pen-
cereleriyle uyumlu olacak şekilde yapılan 
40x60 cm boyutlarında üç çift pencereyle 
aydınlatılıp havalandırılmıştır. Pencerele-
rinin kuzeye bakıyor olması ve hacmin 
70-80 cm kadar toprağa gömük olması, 
zerzembiyi loş ve serin kılmakta, aynı za-
manda meyve ve sebze saklamaya da elve-
rişli bir ortam haline getirmekteydi.
Evin ana katındaki iki odası 22 m2, dördü 
29 m2 büyüklüğündeydi. Hepsi temiz bi-
rer dikdörtgen prizma şeklinde olan bu 
odalar, dışa dönük ve ferah mekânlardı. 
Hepsi gömme dolap ve yüklüklerle dona-
tılmıştı. Girişin yanlarında bulunan iki 
odanın (oturma ve misafir odaları) yedi-
şer penceresi vardı. Bu pencerelerin top-
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lam alanı 10 m2 kadardı ve oran olarak 
oda taban alanının %38’ine yaklaşmak-
taydı. Ortadaki yatak odalarının her biri 
ise, ikisi dışarıya, ikisi de salona bakan, 
dörder pencereye sahipti. Bu odaların 
pencere alanı 5,8 m2 olup, pencerelerinin 
oda taban alanlarına oranı ise %26 ka-
dardı. Evin batısında bulunan iki odaya 
salondan ikişer basamakla çıkılırdı; bun-
ların da altışar penceresi bulunmaktaydı. 
Tüm odaların ayrıca giriş holü veya salo-
na açılan kapılarının üstlerinde birer tepe 
penceresi yer almaktaydı. Bunlara ek 
olarak, yine her odanın dışarı bakan dar 
kenarının ortasında birer yıldız penceresi 
vardı.
Odalar 400 cm yükseklikte, çıtalarla süs-
lenmiş, göbekli tavanlara ve ahşap döşe-
melere sahipti. Her birinin girişinde, taşla 
döşeli küçük birer seki altı alanı, giriş ya-
kınlarında birer şerbetliği ve 270 cm yük-
sekliğe çıkan oymalı zarları vardı. Tüm o-
da kapıları 8 cm kalınlığında ahşaptan ya-
pılmış olup, zarlardaki oymalara benzer 
oymalar ve çiçek motifleriyle süslenmişti. 
Evin tüm pencereleri demir parmaklıklar-
la donatılmıştı: sokaklara bakanlar kalın, 
ızgara şeklinde; diğerleri dekoratif ferfor-
jeydi. Ayrıca sokağa açılan pencerelerin 
demir saçtan, batı ve kuzeydeki iç bahçe-
lere bakanların ise ahşaptan yapılmış ke-
penkleri vardı; ahşap kepenkler yatay yön-
de kayan tiptendi. 

Evin Kullanımı
İmamoğlu ailesi her yıl Mayıs ayında ba-
ğa göçüp evi kapatırdı. Yaz boyunca evin 
kapalı tutulan kepenkleri; sadece odun, 
kömür koymak ya da ailenin kente uzak 
olmayan bir köydeki tarla ve bostanlar-
dan gelen un, buğday, saman, kavun, ke-
lek gibi ürünlerini yerleştirmek için bir-
kaç kez açılırdı. Aile, Ekim ayı sonunda 
3-4 gün süren “dip bucak” bir temizlikten 
sonra, bağlarından bu eve dönerdi. Evin 
büyüklüğü; evde evcil hayvanların bes-
lenmesi, büyüyen çocukların ve yaşlan-
makta olan büyük annenin bakım işleri, 
yemeklerin odun ateşinde pişirilmesi, 
1950’li yıllara kadar içme ve çamaşır su-
yunun mahalle çeşmelerinden getirilme-

si, evde bir aşçı ve birden fazla hizmet 
görecek kadının, 1946 yılına kadar da bir 
veya iki arabacının çalışmasına neden 
olmuştu. Girişteki odalardan güneye ba-
kanı oturma, diğeri misafir odası olarak 
kullanılmıştı. Kuzeydeki orta oda, giysi 
sandıklarını barındırması nedeniyle 
“sandık odası” diye adlandırılmış, önce 
lisede okumakta olan çocuklardan birine 
, daha sonra evlenen oğullardan biri ve 
eşine yatak odası olmuştu. Aynı sıradaki 
son oda, hem zarlarının rengi hem de el-
ma, armut, üzüm gibi bağdan getirilen 
meyvelerin bir bölümünün saklandığı yer 
olması nedeniyle “yeşil oda” adını almış-
tı. Bu oda 1948 yılında evin ilk evlenen 
oğlu ve eşine verilmişti. Güneyde, otur-
ma odasına bitişik olan oda, Osman ve 
eşi Seza İmamoğlu’nun yatak odasıydı, 
içinde büyük bir pirinç karyola ve giysi 
sandıkları vardı. Onun batısındaki oda i-
se büyük annenin odasıydı ve benzer eş-
yalarla döşenmişti. Seza İmamoğlu’nun 
piyanosu da bu odaya yerleştirilmişti. 
Her odada oturma ve yatmak için kulla-
nılan bir veya iki sıra ahşap sedir bulun-
maktaydı. Katlanarak yüklüklerde tutu-
lan yün yatak ve yorganlar akşamları çı-
karılarak çocukların yatması için sedirle-
re, bazen de yere serilirdi. Ayrıca ihtiyaç 
oldukça, misafir odası dışındaki odalara 
zaman zaman büyükler için birer karyo-
la, anne-baba yatak odasına bir çocuk 
karyolası, gelin odalarına birer beşik yer-
leştirilirdi. Hizmet gören kızlar ve aşçı 

İmamoğlu Evi oda duvar süslemeleri (V. İmamoğlu)
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kadın, yatak odalarından birinde; havala-
rın çok soğuk olduğu günlerde ise otur-
ma odasında yatardı. Oturma odasına 
kurulan bir kömür sobası kış günleri ve 
geceleri yakılarak birçok faaliyetin bu o-
dada gerçekleşmesine neden olmuştu. 
Diğer odalardaki ısıtma ise, her birine 
kurulan odun sobaları yardımıyla ve sa-
dece kullanım süreleri boyunca yapılmış-
tı.
Kaynakça: İmamoğlu,  Kayseri Evleri, 
s. 168-185. 

VACİT İMAMOĞLU

İMAMOĞLU, İLHAN 
Öğretim üyesi, patoloji uzmanı (Kayseri, 
1932-1973). Kayseri Lisesi ve İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi 
(1956). Yedek subaylığını tamamladıktan 
sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakülte-
sinde patoloji uzmanı oldu. 1963-1966 
yılları arasında Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin Minnesota Üniversitesinde uz-
man olarak çalıştı ve fareler üzerinde 
deneysel çalışmalar yaptı. Ankara Üni-
versitesine döndükten bir yıl sonra da, 
“hücrenin ölümü” başlıklı teziyle doçent-
lik unvanı aldı. Kısa yaşamında, Türkiye’-
de modern patolojinin ve eğitimin gelişti-
rilmesine öncülük etti. Çalışmalarını da-
ha çok kanser alanında yürüttü. Yenilik-
lere daima açık örnek bir öğretim üyesi 
kimliği yanında, çalışkanlığı, yapıcı ve 
çok yönlü aydın kişiliğiyle de çok sevil-
miştir. Edebiyat, güzel sanatlar ve felsefe-
ye ilgi duymuş, serinkanlı, entelektüel 
yapısıyla da öğrencilerini, dostlarını ve 
kendisini tanıyan hemen herkesi olumlu 
yönde etkiledi. Mezarı Kayseri’deki aile 
mezarlığındadır. Evli ve iki çocuk baba-
sıydı. 

VACİT İMAMOĞLU

İMAMOĞLU, KÂMİL
Öğretim üyesi, cerrah  (Kayseri, 1926-). 
Osman-Seza İmamoğlu’nun ikinci oğlu-
dur. İstiklal İlkokulu ve Kayseri Lisesi’ni 
bitirdikten sonra 1950 yılında İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun 
oldu. Kayseri Devlet Hastanesi ve Anka-
ra Numune Hastanesinde cerrahi ihtisa-

sını tamamladı (1954). 1955 yılında ABD 
Minnesota Üniversitesi Cerrahi Bölümü-
ne gidip doktora çalışmalarına başladı. 
Safra taşlarının oluşumu ve nedenleri ü-
zerine yaptığı Ph.D. teziyle doktora dere-
cesini aldı (1961). Doktora sonrasında 
ülkeye dönerek Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi II. Cerrahi Kliniğinde çalışma-
ya başladı. 1963 yılında doçent oldu. 
1965 yılında ABD Michigan eyaletindeki 
Wayne State Üniversitesine gitti, 1968’de 
yeniden Türkiye’ye döndü ve profesör 
oldu. 1972’de yeniden davet edildiği 
Wayne State Üniversitesi Cerrahi Kliniği-
ne geçti ve 1976 yılında burada yanık 
merkezini kurdu. Aynı yıl sonunda tekrar 
ülkesine döndü. İbn-i Sina Hastanesi’nin 
ameliyathanelerinin düzenlenmesinde 
aktif roller üstlenmiş olup, genel cerrahi-
ye endoskopiyi getirmiştir. Emekli olduk-
tan sonra bir süre Sevgi Hastanesi’nde 
çalıştı. 1966 yılında Amerikan Cerrahi 
Kurulunun (Board of American Surge-
ons) sınavını verip, Amerikan Cerrahi 
Derneği’nin (American College of Surge-
ons) üyeliğine seçildi.  
Ülkenin en yetenekli ve titiz cerrahları 
arasında yer aldı. Türkiye’deki klinikler-
de, eğitim ve uygulamaya ABD standart-
larını getirdi; öğrencilerine model oldu. 
Çalışkanlığı ve esprili yönüyle, insan iliş-
kilerindeki olgunluğu ve hocalık yeteneği 
ile hep ön planda oldu.   
Evli ve üç çocuk babasıdır.  

VACİT İMAMOĞLU

İMAMOĞLU, OSMAN  
İşadamı (Kayseri, 1902 – Kayseri, 1981). 
İmamzade Mehmet Bey ile Ayşe 
Sipahioğlu’nun en büyük oğludur. Pastır-
macılık, manifaturacılık, sarraflık, inşaat 
müteahhitliği ve kerestecilik yaptı. 1929-
1932 yılları arasında gerçekleşen ekono-
mik bunalım sırasında, Kayseri’deki Dev-
let Demir Yolları (istasyon) lojmanlarını 
ve karayollarına ait bazı köprülerin yapı-
mını üstlendi. İstasyon lojmanları Erken 
Cumhuriyet Dönemi mimarlığımızın 
Kayseri’deki önemli örneklerindendir. 
Uzun süre tek başına yaptığı pastırmacılı-
ğı, kısa bir süre Mehmet Çalık*’la birlikte 
yürüttükten sonra yine kendi başına de-Kâmil İmamoğlu 
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vam ettirdi. 1953 yılında üzerine fabrika-
nın yapılacağı arsayı vererek, Arif Molu*, 
Ahmet Silahtar, Mehmet Ali Bakkaloğlu, 
Ahmet Haskınacı, Hacı Ali Çayırağası, 
Ahmet Demirel gibi iş adamlarıyla birlik-
te Orta Anadolu Mensucat Fabrikası*’nı 
kurdu. Uzun yıllar boyunca da fabrika 
yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığını 
yürüttü. 1932 yılında Millî Emlak’ten satın 
alıp onarımını yaptırdığı Büyükbahçebaşı 
Mahallesi’ndaki kışlık ev ile 1943 yılında 
mimar Selçuk Karakimseli’ye tasarlatıp, 
Reşadiyeli taş ustalarına yaptırdığı 
Talas’taki yazlık ev, Kayseri mimarlığının 
kayda değer eserleri arasındadır. Mezarı 
Kayseri’deki aile mezarlığındadır. 1923 
yılında Mükerrem Seza Zeyrek’le evlen-
miş ve yedi oğlu olmuştur.

VACİT İMAMOĞLU

İMAMOĞLU, SELÇUK
Kayseri milletvekili, hukukçu (Kayseri, 
1930 – 1986). Germir İlkokulu’nu bitirdi. 
Ortaokulu ve liseyi Kayseri Lisesi’nde o-
kudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesinden mezun oldu.  Askerlik sonrası 
avukatlığa başladı (1959). Politikaya atı-
larak Adalet Partisi’nde çalışmaya başla-
dı (1961). IV. Dönem’de (1973-1977) Ada-
let Partisi’nden Kayseri milletvekili seçil-
di. Evliydi. 
Kaynakça: TBMM Albümü, s. 390, 
17.10.1973 tarihli mazbata ile 24.10.1973 
tarihli özgeçmiş. 

YAYIN KURULU

İMAMOĞLU, VACİT     
Öğretim üyesi, mimar (Kayseri/Talas, 31 
Ağustos 1943-). Osman İmamoğlu* ile 
Mükerrem Seza Zeyrek’in altıncı erkek 
çocuğudur. 1954 yılında İstiklal İlkokulu’-
nu, 1960’ta Kayseri Lisesi’ni bitirdi. 
1966’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ)  Mimarlık Bölümünden lisans 
(B.Arch.), 1967’de yüksek lisans (M.
Arch.), bir yıl sonra da New York’taki 
Pratt Institute’ten iklim ve mimarlık üze-
rine bilim uzmanlığı (M.Sc.) derecelerini 
aldı. 1965-1969 yılları arasında İngiltere 
ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 
yardımcı mimar ve mimar olarak çalıştı. 
Mimari Psikoloji alanındaki doktorasını 

İskoçya’nın Glasgow kentindeki Strathc-
lyde Üniversitesinde yapıp, 1975 yılında 
Ph.D. derecesini aldı. 1984 yılında do-
çent, 1989 yılında profesör oldu. 1984-85 
eğitim yılında University of California 
Los Angeles’ta (UCLA) konuk öğretim 
üyesi olarak bulundu, Southern Califor-
nia Institute of Architecture’da (Sci.-
Arch.) öğretim üyesi olarak çalıştı. 1986-
1994 yılları arasında ODTÜ Mimarlık 
Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 1969 
yılında başladığı ODTÜ Mimarlık Fakül-
tesi Mimarlık Bölümünden 31 Ağustos 
2010 tarihinde emekli oldu. Aynı kurum-
da ek zamanlı olarak çalışmaya devam 
etmektedir.
ABD, Güney Kore, birçok Avrupa ve 
Orta Doğu ülkesinde seminer ve konfe-
ranslar verdi. 
ODTÜ’de uluslararası konferanslar dü-
zenledi. Geleneksel Kayseri Evleri kita-
bıyla 1992 yılında Sedat Simavi Sosyal 
Bilimler Ödülü’nü aldı; eserleri 2000 
yılında Folklor Araştırmaları Kurumu 
Ödülü’ne, 2002 yılında da Kayseri Kül-
tür ve Turizm Derneği’nin verdiği Kayse-
ri Kültürüne Hizmet Ödülü’ne layık gö-
rüldü. Danışmanlığını yaptığı, TRT ya-
pımcılarından İsmail Çoruh’un çektiği 
“Geleceğe Miras: Kayseri Evleri” belge-
seli, Türkiye Radyo ve Televizyon Gaze-
tecileri Derneği’nin “belgesel” ödülüne 
layık görüldü (1993). Ayrıca aynı yapımcı 
ile  “Gesi Bağları” isimli belgesel filmi 
vardır (2006). Yöresel mimarlık, mimari 
psikoloji, konut kullanımı, çocukların ya-
şam çevresi, yaşlılar ve konutları, evren-
sel tasarım konularında araştırma ve ya-
yınlar yaptı. Yarısı yurtdışı kaynaklarda 
yer alan 100 kadar yayını vardır. Kayseri, 
Ankara ve Çeşme’de tasarımını yaptığı 
binaları bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
Eserleri: Binalara İlişkin Zihinsel 
Plan, Kullanım ve Değerlendirmeler, 
(1980);  Geleneksel Kayseri Evleri, 
(1992, genişletişmiş ikinci baskı 2006); 
İnsan, Evi ve Çevresi: Ankara’da Bir 
Toplu Konut Araştırması, (Olcay İma-
moğlu ile birlikte (1996); Kayseri Bağ 
Evleri, (2001); Gesi Evleri, (2010).

YAYIN KURULU

Selçuk İmamoğlu

Vacit İmamoğlu
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İMAMZADE MEHMET BEY 
Belediye Başkanı (Kayseri, 1856 – Kayse-
ri, 1928). Babasının adı Yunus, annesinin 
adı Hatice’dir. 1909-1914 yıllarında Bele-
diye Başkanlığı yaptı. İmamzade Mehmet 
Bey, Kayseri’de seçilerek belediye baş-
kanlığına gelen ilk başkan olma özelliği 
taşımaktadır. Cumhuriyet Meydanı’na 
konulan seçim sandığına, bu meydandan 
geçmekte olan vatandaşların oy atması 
neticesinde seçildi. Belediye Başkanlığı 
sırasında Kayseri’ye dışarıdan gelenlerin 
hemen fark ettiği geniş yollar ve ferah 
sokaklar geleneğini başlatan başkanlar-
dandır. Dönemin Kayseri mutasarrıfı 
olan Ahmed Muammer Bey* ile el ele 
verip İstanbul Caddesi (bugünkü adı Os-
man Kavuncu Caddesi) ve Sivas Cadde-
si’nin çevresinde bulunan mezarlıkları 
kaldırıp yolları genişlettiler. Bugün Kay-
seri’nin en işlek caddeleri olan bu cadde-
ler, Kayseri’nin önemli ana yolları olma 
hüviyetini İmamzade Mehmet Bey döne-
minde kazandı. Bu dönemde sosyal alan-
da, eğitim, sağlık ve mimari alanlarında 
önemli adımlar atıldı. Yapımına daha 
önce Feyzizade Feyzullah Efendi* zama-
nında başlanılan Gültepe Parkı* tamam-
lanıp hizmete açıldı. Kayseri Lisesi*’nin 
inşası tamamlanarak eğitim-öğretime 
başlandı. Talas Yolu ağaçlandırıldı. Yo-
ğunburç* civarında bulunan ve halkın 
sağlığını tehdit eden tabakhaneler (deri 
işleme atölyeleri) bulundukları yerden 
kaldırıldı.  Savaşlar nedeniyle azalan er-
kek nüfusu şehrin temizlik işleri için ye-
terli gelmediğinden, “onbaşı” adı verilen 
bir kadının başkanlığında, kadınlardan 
oluşan temizlik ekibi kuruldu ve kadın 
işçiler çalıştırıldı. O’nun döneminde,  
Mutasarrıf Ahmed Muammer Bey’in giri-
şimleriyle Erciyes Gazetesi* yayımlandı.  
Nakşibendi Tarikatı’na bağlı hayırsever 
bir insandı. Nitekim, O’nun başkanlığı 
zamanında fakir fukaraya yardım ama-
cıyla “Muini Fukara Cemiyeti” kuruldu 
ve cemiyetin başkanlığını da yaptı. Cemi-
yet, zenginlerden topladığı paralarla yok-
sullara erzak alıp dağıtıyordu. Eğer, para 
artarsa cehri (meyve, kök ve kabukların-
dan kırmızı boya elde edilen bitki) alınıp 
satılırdı.   

İmamzade Mehmet Bey Dönemi’nde Za-
mantı Suyu’nun Kayseri’den geçirilmesi 
planlaması yapıldı. Bu maksatla Amasya-
Merzifon’un içme suyu işini yapan Virt 
isimli bir mühendise proje hazırlatıldı. 
Ayrıca İzzet Paşa*, güzergâh haritasının 
alınmasını sağladı. Ancak, ekonomik 
şartların elverişsizliği yüzünden bu proje 
tatbikat sahasına konulamadı. Kayse-
ri’de, 1900’lü yıllarda ekonomik faaliyet-
ler konusunda Türklerin yeterli olduğunu 
söylemek zordu. Ermenilerin ekonomik 
alanda oldukça etkin olduğu şehirde, 1911 
yılında “İslam Suhulet Şirketi” kurularak 
Ermeniler ile rekabet başlatıldı. Millî 
Türk Ekonomisi’nin kuruluşu için çok 
ciddi adımlardan birisi atıldı. 
Kayseri’deki zabıta ya da o günkü adıyla 
“çarşı ağalarının” sayısı arttırılmıştı. Baş-
kan, zaman zaman bu çarşı ağalarını, ya-
nına alarak çarşıyı ve esnafı teftişe çıkar, 
özellikle fırınları denetlerdi. Çarşı ağala-
rından birinin boynunda taşıdığı sarı zin-
cirli terazi ile ekmeklerin gramajını tar-
tar, ağırlık açısından eksik gelen ekmek-
leri toplatıp fakirlere dağıttırırdı. Bu dö-
nemde Kayseri’de iki tür ekmek imal edi-
lip; “fukara ekmeği” denilen lapa ekmeği-
nin yanında bir de zenginlerin tüketebil-
diği “has ekmek” vardı. 

Kaynakça: Çalışkan, Kayseri Belediyesi, s. 52-
55; Satoğlu, Ansiklopedi, s. 182, Erkiletlioğlu, 
Geniş Kayseri, s. 612; Kalaç, Kitabım, s. 59-61; 
Ali Aktan, Özen Tok, (Kayseri’nin 1910’lu yıl-
larda yayınlanan İlk Gazetesi) Erciyes, Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 
Kayseri 2009, s. 2-4; Önder, KBT, s. 15-17; Şük-
rü Öztürk, “Tek Parti Dönemi Kayseri Belediye-
si ve Belediye Başkanları (1923-1946)”, Erciyes 
Üniversitesi, (Basılmamış Yüksek Lisans tezi),s. 
29; İbnülemin, SATŞ, C II, s. 764.

ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

İMAMZADE ÖMER MÜMTAZ BEY
Kayseri mebusu (Kayseri, 1880 – Kayse-
ri, 1934). Kayseri’nin ileri gelenlerinden 
İmamzade Yunus Bey’in oğludur. İlkoku-
lu “Hususi” okulda okudu. Ticaretle uğ-
raştı. Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda İt-
tihat ve Terakki Fırkası Kayseri Sancağı 
Ankara Mebusluğu yaptı (15 Kasım 
1908). III. Dönem’de de mebusluk göre-
vini sürdürdü. Sivas Kongresi’ne (4 Eylül 

İmamzade Mehmet Bey  

İmamzade Ömer  Mümtaz 
Bey 
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1919)  Ahmet Hilmi (Kalaç*) ve Nuh Naci 
(Yazgan*) Beylerle birlikte Kayseri Dele-
gesi olarak katıldı. İki eşi ve altı çocuğu 
vardı. 

Kaynakça: Güneş, TPT (I. ve II. Meşrutiyet),s. 
245; Hikmet Denizli, Sivas Kongresi Delegele-
ri ve Heyet-i Temsiliye Üyeleri, Ankara 1996, 
s. 154-155. 

      YAYIN KURULU

İMAMZADE REŞİT AĞA
İmamzade ailesinden Raşit Ağa, 19-20 
Aralık 1919’da Sivas Kongresi’nden sonra 
Atatürk’ün Kayseri’ye ilk gelişinde, onu 
evinde iki gün misafir etmiştir. Raşit Ağa, 
Kayseri’nin esnaf ve eşrafından olup, 
şehrin ileri gelenlerinden Yunus Bey’in 
oğludur. Kardeşinin birisi olan İmamza-
de Mehmet Bey*,  Diğer kardeşi İmamza-
de Ömer Mümtaz Bey’dir*.  
Raşit Ağa Sivas’tan hareketle 19 Aralık 
1919’da, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti’nin Heyet-i Temsiliye 
reisi olarak Ankara’da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni açmak üzere Kayseri’ye 
gelen Atatürk ve bir kısım Heyet-i Temsi-
liye üyelerini, şimdi Atatürk Evi olarak 
düzenlenmiş evinde misafir etmiştir. Ra-
şit Ağa’nın evinde Atatürk’le beraber ar-
kadaşı Mazhar Müfit (Kansu) de kalmış-
tır. Sivas’tan üç otomobille gelen diğer 
üyeler, Kayserililere ait evlerde misafir 
olmuşlardır. Atatürk’ü ve arkadaşlarını 
elinden geldiği kadar en iyi şekilde ağırla-
yan Raşit Ağa, bu hizmetine karşılık onla-
rın takdir ve teşekkürleri ile karşılaşmış-
tır. Sabah kahvaltısında bal, kaymak, yağ 
dâhil mükellef bir sofra donatan Raşit 
Ağa’ya Mustafa Kemal Paşa “Raşit Ağa, 
biz bunları her zaman yiyoruz. Hani ner-
de Kayseri’nin meşhur yumurtalı 
pastırması?”diye takılınca Raşit Ağa 
“Aman efendim, vallahi unutmuşuz he-
men!” diyerek beş dakikada yumurtalı 
pastırmayı hazır etmiştir. Mazhar Müfit 
Kansu hatıratında, “biz bunları her za-
man yiyoruz” diyen Mustafa Kemal Pa-
şa’nın kendisine göz kırptığını, zira 
Erzurum’dan beri çay ve sayılı peksimet-
ten başka bir şey görmemiş oldukların-
dan bahsetmiştir.
Raşit Ağa bu hadiseden on yıl kadar son-

ra evini Mehmetbeyoğlu ailesine satarak 
Adana’ya taşınmıştır. Kayseri’de Atatürk 
Evi bu aileden kamulaştırılarak restoras-
yonu yapılıp müze olarak tanzim edil-
miştir.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

İMAR HAREKETLERİ
Tarihçe
Kayseri, Anadolu Selçuklu geleneğinde 
belli bir çehreye sahip, külliyelerin hâki-
miyetinde gelişen bir Selçuklu-Osmanlı 
şehri olma özelliğini yüzyıllar boyu koru-
du. Kayıtlı bilgilerin elimizde olduğu 
Osmanlı Dönemi’nde her türlü imar faa-
liyeti belli bir hukuki kaideye dayanmak 
zorundaydı. Bir yapının gerek imarında, 
gerekse yeniden tamiri sırasında keşfin 
yapılması ve gerekli müsaadenin alınma-
sı zorunluydu. Osmanlı şehirlerinde 
resmî tamirat ve inşaat çalışmaları mi-
marbaşının başında bulunduğu hassa mi-
marları teşkilatı aracılığıyla yürütülürdü. 
Mimarlar, özel inşaatları kontrol ve niza-
ma uygun olmayanları yıktırmak yetkisi-
ne sahiptiler. Bu konuda en büyük yar-
dımcıları kadılardı. Mesela Kayseri mer-
kezde Yuvan ve Murad adlı şikâyetçiler, 
Malkoç Bey’in kendi duvarlarının dibin-
de kazdığı çukurun, duvarlarına zarar 
verdiği iddiasıyla davacı olmaları üzerine 
mahkeme, durumun keşfi için mimarba-
şını mahalline göndermiş ve zararın tes-
piti üzerine Malkoç Bey çukur kazmak-
tan men edilmiştir. 
Kayseri XX. yüzyıl başlarında bir Orta 
Çağ kenti görünümündeydi. İmar açısın-
dan çevresindeki Yozgat, Kırşehir, Nev-
şehir ve Niğde’den dahi daha geri ve ba-
kımsız bir durumda olan kent, “iç şehir” 
ve “dış şehir” adıyla iki kısımdan oluş-
maktaydı. İç şehir, on dokuz mahalle ve 
üstü kapalı büyük bir çarşıyı (kapalı çar-
şı) içine alan surla çevrili bir alandı. Bu 
surdan Kiçi Kapı*, Sivas Kapısı*, Yeni 
Kapı*, Boyacı Kapı* ve Meydan Kapı* a-
dıyla anılan kapılarla dış şehre çıkılmak-
ta, bu surun dışında kalan mahalle ve kı-
sımlara da “dış şehir” denmekteydi. Dış 
şehir sonradan kurulduğu için, önceden 
kurulmuş geniş alanları kaplayan mezar-
lıklar, dış şehrin içinde yer alıyordu. Bu 
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mezarlıkların bazılarının çevresinde du-
var bile yoktu, üzerlerinden yollar geçi-
yordu. Hatta çocukların oyun alanı ola-
rak kullanılıp, hayvanların da otlak yeriy-
di. Hunat*, Kürtler*, Çorakçılar* Mahalle-
leri sonradan kurulduğu için bu mahalle-
ler mezarlıklarla iç içe kurulmuştu
Kayseri şehrine ait ilk planlama doküma-
nı olarak kabul edilebilecek harita 1882 
yılında yapıldı. Haritanın Galatasaray 
Köprüler ve Yollar Mühendisliğinden 
diplomalı Jean S. Euthychides tarafından 
çizildiği Osmanlı İmparatorluğu Nafia 
Nezareti tarafından yaptırıldığı ve Kayse-
ri yollarının düzeltilmesi projesi olduğu, 
harita üzerindeki bilgilerden anlaşılmak-
tadır. Harita üst paftasında şehrin iç kale 
surları, alt paftasında ise Yoğunburç* ve 
şehrin güney tarafları bulunmaktadır. 
Şehrin sokak dokusu, ticari bölgeleri, 

surların geçtiği alanlar, idari yapılar gibi 
fizikî yapı ile ilgili bütün bilgiler harita 
üzerine işlenmiştir. Harita üzerinde 
1/5.000 ölçekte çizildiği belirtilmesine 
rağmen gerçekte 1/1.360 ölçektedir. Ha-
ritanın Kayseri şehri için önemi, XIX. 
yüzyıldaki durumunu gösteren yol dü-
zenleme çalışmaları için hazırlanmış bir 
hâlihazır harita niteliği taşımasıdır. 
Vilayet ile ilçe arasında idari bir teşekkül 
olan ve bir mutasarrıf tarafından idare e-
dilen bağımlı sancaklardan Kayseri San-
cağına 1909 Eylül ayında atanmış olan 
Mutasarrıf Ahmed Muammer Bey*, Kay-
seri’nin fizikî gelişmesinde oldukça etkili 
olan çalışmalara imza atmıştır. O’nun 
zamanında seçimle işbaşına gelmiş ilk 
belediye başkanı olan İmamzade Meh-
met Bey*’le birlikte, şehirde oldukça 
önemli cadde ve sokak açma çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. İstanbul Caddesi (bu-
günkü adı Osman Kavuncu Caddesi) ve 
Sivas Caddesi’nin çevresinde bulunan 
mezarlıkları kaldırıp yolları genişlettiler. 
Albert Gabriel*’in 1927-1929 yılları ara-
sında çizdiği şehir planında günümüz 
anlayışına uyan birkaç düzgün yol vardır. 
Cumhuriyet Dönemi’nden itibaren önce 
kamu, sonra özel sektör gelişti ve şehir 
yeni ulaşım imkânları ile büyüdü. 1930’lu 
yıllardan sonra kent dışında sanayi alan-
ları, onların yakınında yeni konut alanları 
belirmeye başladı. Şehirde kurulan ilk 
büyük sanayi kuruluşu, 1926’da kurulan 
Hava İkmal ve Bakım Merkezidir. Geniş 
bir alana yayılan bu kuruluş, kentin o 
yönde gelişmesini engelleyen önemli bir 
eşik oldu. 1927 yılında şehrin kuzeyinden 
geçen ve doğu-batı yönünde uzanan de-
mir yolu, zaman içinde o bölgede değişi-
me yol açtı. 
1935 yılında demir yolunun kuzeyinde 
Sümer Bez Fabrikası* kuruldu.  Bu kuru-
luş, lojmanlar, sosyal tesisler ve eğitim 
kurumları ile birlikte kentin kuzeyinde 
bir semt oluşturdu. 
Elimizdeki bilgilere göre 1935-36 yılla-
rında Ankara’da planlama işleri yapan 
Kayserili Burhanettin Çaylak tarafından 
şehrin imar planları hazırlanmış, fakat 
tüm yapılaşmayı yok sayan bu planlama 

1882 yılında Osmanlı Devleti Nafia Nezareti tarafından yaptıran Kayseri 
şehrine ait ilk planlama haritası (çizim: Jean S. Euthychides)  
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çok fazla uygulama imkânı bulamamıştır. 
İlk köklü planlama çalışmalarından önce 
kentin doğu-batı ile güney-kuzey aksında 
bulunan yollar, kısmi planlarla belli ölçü-
lerde genişletilmiş ve Hükümet Binası, 
Halkevleri, Dikimevi, PTT, Tekel, Vali 
Konağı, Kız Enstitüsü gibi kimi yapılar 
bu plana göre inşa edilmiştir. 
1939 yılında yapım çalışmalarına başla-
nıp 1942 yılının 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nda açılışı gerçekleştirilen Hü-
kümet Konağı’nın inşasından önce, yer 
seçimi konusunda oldukça önemli ve 
şehrin gelecekteki imarını derinden etki-
leyecek tartışmalar yaşandı. Bu yıllarda 
şehrin hâlâ bir Orta Çağ şehri konumun-
da bulunması, eski şehrin olduğu gibi 
yerinde bırakılarak, yeni şehrin tamamen 
başka bir alana taşınması gibi radikal fi-
kirler tartışmalara konu oldu. Yeni hükü-
met binasının şehir dışında bir alana ya-
pılması, etrafında yavaş yavaş memur 
evleri, çarşı, pazar ve dolayısıyla yeni bir 
şehir kurulmasını sağlayacak, hatta yeni 
şehir bu idari yapılaşmanın etrafında şe-
killenecekti. Fakat 60.000 nüfusun ya-
şadığı o günkü şehrin yanında ikinci ve 
yeni bir şehrin kurulması ve bu iki şehrin 
ihtiyaçlarının karşılanması, o günün şart-
larında kolayca göze alınabilecek bir pro-
je olmadı. 

İmar Planları ve Uygulamaları
1945 yılı, Kayseri’nin imar tarihinde 
önemli bir dönüm noktasıdır. Bugünkü 
şehrin oluşmasında başlangıç noktası 
olan imar planları 1943 yılında Belediye 
Başkanı seçilen Emin Molu* tarafından 
yaptırıldı. “1945 planları” olarak adlandı-
rılan şehrin ilk köklü planları, 1943 yılın-
da hazırlanmaya başlanıp, 1945 yılında 
onaylandı.  Bu planlar İstanbul Yükek 
Mühendis Mektebi (İTÜ) hocalarından 
Alman şehir plancısı Ord. Prof. Dr. Gus-
tav Oelsner ve Doç. Dr. Kemal Ahmet 
Arû tarafından hazırlandı. Hiç şüphesiz 
ki bugünkü modern Kayseri şehrinin te-
melinde bu şehir imar planları bulun-
maktadır. Bu planlama ile organik olarak 
oluşmuş şehrin, geometrik olarak yeni-
den planlanarak bu şekilde temellendiril-

mesine ve gelecekteki gelişimine zemin 
hazırlandı.  
Bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesin-
de bulunan 1945 planları 31 paftadan o-
luşmaktadır. 1945 planlarında şehrin ve 
planlamanın sınırları, doğuda Gültepe 
Parkı*, güneyde Dört Ayaklı Türbe*, batı-
da eski terminal alanı ve kuzeyde Adalet 
Sarayı olarak ifade edilebilir.   
1945 planları, 1950 yılından itibaren Be-
lediye Başkanı olan Osman Kavuncu* 
zamanında (1950-1957) uygulama imkânı 
buldu. Bu planların uygulanma aşaması 
sadece Kayseri’ye özgü bir imar uygula-
ma yöntemi olan arsa anlaşmalarının da 
doğmasına yol açmıştır. Bu uygulama 
bugün hâlen “arsa anlaşması” olarak bili-
nen ve Kayseri Belediyelerince gerçek-
leştirilen bir imar uygulamasıdır. Bu uy-
gulamaya göre,“imara girmiş bölgelerde-
ki arsa sahipleri belediyeye müracaat e-
derek arsasının bulunduğu alanda imar 
uygulaması yaptırmak istediğini belirtir. 
Belediye tarafından imar planlarının ya-
pımının hemen akabinde gerçekleştirilen 
bir hesaplama ile bu bölgedeki yol, yeşil 
alan vb. zayiatların miktarı ve bölgenin 
alt yapısına harcanacak olan meblağı 
karşılayacak kadar bir miktar göz önün-
de bulundurularak arsa sahiplerinin be-
lediyeye terk edecekleri arsa yüzde mik-
tarı hesaplanır. Bu hesap doğrultusunda 
belediyeye müracaat eden arsa sahibi ile 
belediye başkanı arasında gerçekleşen 
bir pazarlık neticesinde, arsa sahibi arsa-
sının %60-70’lik kısmını belediyeye terk 
ettiğini belirten bir dilekçe vererek, geri 
kalan kısım üzerindeki imar parsellerini 

1925 yılında Kayseri Belediyesi tarafından TBMM için düzenlenmiş fotoğraf 
albümünde Kayseri’ nin güneyden genel görünüşü
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kendisi alır. Bu anlaşma iki taraf açısın-
dan da kazançlıdır. Arsa sahibi boş arsa-
sının karşılığında bir veya birkaç imar 
parseli alırken, belediyeye ise imar kanu-
nun öngördüğü düzenleme ortaklık payı-
nın üstünde bir miktar kalır. Bu kalan 
miktarla belediye bir yandan imar pla-
nındaki geniş cadde ve sokakları, park a-
lanlarını ve diğer ortak kullanım alanları-
nı gerçekleştirirken, diğer yandan kendi-
sine kalan miktar üzerindeki imar parsel 
veya parsellerini ihale ile satarak şehrin 
alt yapısını gerçekleştirir. Bu sistemde 
arsası imar planında yolda ya da yeşil a-
landa kalanlar da haksızlığa uğramazlar. 
Onlar da aynı şekilde imar planlarının 
gerçekleşmesi aşamasında belediye ile 
arsa anlaşması yaparak imar uygulaması-
na dâhil olurlar.
Osman Kavuncu zamanında eskimiş bir 
konut bölgesi olan Cumhuriyet Mahalle-
si’nin büyük kısmı istimlak edilerek bu-
günkü çarşı hâline dönüştürüldü. Bu böl-
gedeki hak sahiplerinin mağdur olmama-
ları için Sahabiye Mahallesi’nde beledi-
yece yaptırılan belediye blokları bu in-
sanların iskânına tahsis edildi. Genellikle 
sebze bahçeleri olarak değerlendirilen 
Sahabiye ve Fatih Mahalleleri ile Esen-
yurt ve Aydınlıkevler Mahallelerinin par-
selasyon planları bu dönemde hazırlana-
rak iskâna açıldı. Eski sanayi bölgesi 1945 
planları doğrultusunda inşa edilerek şe-
hir içerisindeki tüm tamirci esnafı buraya 
taşındı. Şehrin en önemli aksını oluştu-
ran Sivas Caddesi boyunca yeni bloklar 
inşa edilirken, şehrin batı yönünde özel 

ya da kamu sektörü tarafından gerçekleş-
tirilen sanayi kuruluşları yeni konut alan-
larının oluşumu teşvik edildi. 
1950 sonrası, Türkiye genelinde görülen 
göç hareketi 1970’lerde Kayseri’yi de etki-
leyerek kent çevresinde imara aykırı yapı-
laşma ve gecekonduların artmasına sebep 
oldu. Kaçak yapılaşma kentin etrafını 
çember gibi sarma eğilimi göstermekle 
birlikte, Sümer Bez Fabrikası’nın kuzey ve 
batısında Yavuzlar, Gazi Osman, Barba-
ros, Yeşil Mahalle, Çifte Kümbetler’in gü-
neyinde ve tarihî kent dokusunun güneyi 
ile Esenyurt bölgesinin batısındaki Battal-
gazi bölgesinde yoğunlaşmıştır. 
Kayseri’de II. planlama dönemi 1975-
1986 arasıdır. Bu dönemde imar planları 
Belediye Başkanı Niyazi Bahçecioğlu* 
zamanında (1973-1980) Yavuz Taşçı’ya 
hazırlatıldı. 1975 planları ile Kayseri, yük-
sek bloklu, geniş caddeli şehir görünü-
müne kavuşmaya başladı. Günümüzdeki 
şehrin oluşumunda, 1945 planlarından 
sonra en önemli paya sahip olan 1975 
Yavuz Taşçı planlarıdır. Oldukça ufuklu 
bir tarzda hazırlanan 1975 planları, uygu-
layıcıların farklı bakış açısına sahip olma-
ları ve ülkenin genel politik ortamından 
dolayı şehre tam olarak yansıtılamadı. 12 
Eylül 1980 Darbesi’yle de tamamen sa-
hipsiz kaldı.
1984 yılından itibaren Kayseri Belediye-
sinde bir planlama bürosu kuruldu. Al-
paslan Mahallesi’nin imar planları ile 
Battalgazi ve Mahrumlar Mahallelerinin 
imar ıslah planları ve Büyükşehir Beledi-
yesinin kuzeyindeki alanların imar plan 
tadilatları bu büroda hazırlandı. 1985 yı-
lından itibaren şehirdeki büyük konut a-
çığının giderilmesi amacıyla özellikle be-
lediyelerin öncülüğünde toplu konut 
bölgeleri oluşmaya başladı.

Toplu Konut ve Gecekondu Önleme Bölgelerinin 
Oluşumu
1960’lı yılların ilk yarısında başlayıp, 
1980’li yılların ortalarına kadar bütün 
hızıyla devam eden göç ve hızlı nüfus ar-
tışı, kökenli kaçak yapılaşmadan dolayı 
şehrin etrafını imarsız oluşmuş mahalle-
lerden meydana gelen sağlıksız kent do-
kusu sarmış ve bu çerçevede 40.000’in 

Planlamalar sonrası Kayseri’nin görünümü-2010 
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üzerinde kaçak yapı ve gecekondu inşa 
edilmişti.
İlk olarak 1987 yılında Kayseri Belediye-
sinin öncülüğünde kurulan Belediye Si-
nan Kent Yapı Kooperatifi (Bel-Sin*), 10 
yıllık bir süreçte şehrin batısında 9.552 
konut üretimi gerçekleştirdi. 
1996 yılında kurulan Büyükkent Yapı 
Kooperatifi 1.500 konut, 1995 yılında A-
nayurt bölgesinde Talas Belediyesi öncü-
lüğünde kurulan toplu konut oluşumu 
4.260 konut, Beyazşehir Yapı Koopera-
tifi 8.906 konut, İldem Yapı Kooperatifi 
5.203 konut üretti. Şehircilik ilkelerine 
en duyarsız yapılaşma örneği Mimarsi-
nan Belediyesi öncülüğünde gerçekleşti-
rilen 3.600 konutluk Mim-Sin Koopera-
tifi’dir. 2006 yılında Mimarsinan belde-
sinin kuzeyinde TOKİ tarafından yapılan 
8.670 konutla birlikte bu süreçte şehrin 
doğusunda 27.935 adet, batısında 13.756 
adet olmak üzere toplam 41.691 konutluk 
bir yapılaşma gerçekleşti. 
1995 yılından itibaren ilk olarak Kocasi-
nan bölgesinde Barbaros, Gazi Osman, 
Yavuzlar, Yunus Emre, Yenişehir ve Tur-
gut Reis Mahallelerinde, eş zamanlı ola-
rak da Melikgazi ilçesinin Gültepe, Yıldı-
rım Beyazıt ve Esentepe Mahallelerinde 
dönüşüm projeleri uygulanmaya başlan-
dı. Belediyelerin yoğun çalışmaları neti-
cesinde 2981 sayılı kanunun 10/b madde-
sine göre hisseli arsaları müstakil tapuya 
dönüştürülen kaçak yapı sahipleri, arsa-

ları karşılığında imarlı olarak inşa edil-
miş konut sahibi olma imkânına kavuştu. 
Bu süreçte sadece Kocasinan bölgesinde 
5.000 kaçak yapı yerini imarlı konutlara 
bıraktı ve kaçak yapılaşma bölgelerinin 
uzun vadede tamamen imarlı hâle dö-
nüşmesinin yolu açıldı. Aynı zaman dili-
minde kentin imarlı genel dokusuna ay-
kırı, ruhsatsız, kaçak ve gelişigüzel yapı-
laşmanın önünü kesmek amacıyla Melik-
gazi Belediyesince Eskişehir bölgesinde 4 
milyon m2 alanda 16.500 konutun düşük 
yoğunluklu olarak sığabileceği planlama 
gerçekleştirildi. Planlı yapılaşmayı teşvik 
ve yapı maliyetlerini en aza indirmek a-
macıyla tip projeler hazırlanarak ruhsatlı 
yapı yapmaları özendirildi. 
Şehrin imarından kaynaklanan endişe-
lerden dolayı 2005 yılında çıkarılan Be-
lediye Kanunu ile iki ilçeden oluşan Bü-
yükşehir sınırları 5 ilçe ve 19 beldeden 
meydana gelecek şekilde yeniden düzen-
lendi. Büyükşehir alanı 32.500 hektar-
dan 213.000 hektara yükseldi. Mart 
2008’de ise bu 19 belde, ilçe belediyele-
rinin mahallesi hâline dönüştürüldü. 

Geleceğin Planlanması
Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin 
yeni idari yapısına uygun olarak ve kent 
merkezini çevresindeki yerleşimlerle bü-
tünleştirici nitelikte 1/25.000 ölçekli Na-
zım İmar Planları Nisan 2007 tarihinde 
Belediye Meclisinden geçerek Kasım 

Son düzenlemeleri ile Cumhuriyet Meydanı (KBB Basın Bürosu) 
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2007 tarihinde yürürlüğe girdi. 2025 yılı 
hedef alınarak hazırlanmış olmakla bir-
likte, bu planlamanın büyük ölçüde gele-
cek yüzyılların Kayseri’sinin oluşumun-
da en belirleyici etken olacağı açıktır.

Kaynakça: Kemalettin Tekinsoy, Kayseri’nin İ-
marı ve Mekânsal Gelişimi, Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi Yayını, Ankara 2011; Zübeyr Kars, 
Kayseri ve Sivasın Çağdaşlaşmasında Vali Ah-
met Muammer Bey; Osman Eravşar, Seyahatna-
melerde Kayseri, Kayseri Ticaret Odası Yayını, 
Kayseri 2000; Ahmet Hilmi Kalaç, “Kayserinin 
Bayındırlık Hamleleri”, Kayseri Gazetesi, 1946; 
Sahir Üzel, “Bu Günkü Kayseri”, Kayseri Gaze-
tesi, 1937; Yavuz Taşçı, İmar Planı Raporu 1975; 
Doğukan-Anakent İş Ortaklığı, Nazım Plan Ra-
poru 2007; İlhan Tekeli, Cumhuriyetin Beledi-
yecilik Öyküsü (1923-1990), Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, İstanbul 2009; Çalışkan, Kayseri Be-
lediyesi; Özen Tok, “Osmanlı Şehrinde Mülkün 
Kullanımında Çevre Düzeni ve Kamu Hukukuna 
Riayet (XVII. Yüzyıl Kayseri Örneği)”, KYTSB4; 
Gönül Cantay, “Kayseri’de Selçuklu Yapılaşması-
nın Önemi ve Koruma”, KYTSB 4.

KEMALETTİN TEKİNSOY

İMARETLER
İmaret “yapı” anlamına geldiği hâlde, kav-
ram olarak “aşevi” anlamını kazanmıştır. 
Kayseri’de vakfiyelerden Osmanlı Döne-
mi’nde iki imaretin faaliyet gösterdiğini 
bilmekteyiz. Aslında şehirde ve çevresinde 
bulunan bütün tekke-zaviyeler, fukaranın 
ve misafirlerin doyurulduğu birer imaret 
görevini görmekteydiler.
Kayseri’de XVI. yüzyılda Hacı Kılıç 
Camii*’ni tamir ettirip Mimar Sinan*’a bir 
hamam (Meydan, Çömlek Hamamı) yap-

tıran Aksaray Mirlivası Hüseyin Bey*, ca-
minin kuzeyine de (herhalde Mimar 
Sinan’a) bir imaret yaptırmıştır. Hüseyin 
Bey’in Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’-
nde bulunan 1547 tarihli vakfiyesinde, i-
maret hakkında şu şartlar zikredilmiştir: 
İmarette görevli olan iki aşçıya, mutfak 
nazırına, bevvaba (kapıcıya), farraşa (ha-
demeye) ücret tayin ettikten sonra, ima-
rette Ramazan’ın her gecesinde Çorba ile 
halis buğdaydan ekmek, cuma günleri 
pişirilecek zafranlı zerde ve pilav için se-
nelik 204 batman pirinç, on bir kıyye 
yağ, zerde için dokuz okka bal ve zafran, 
her gün pişecek et ve sabah-akşam pişe-
cek çorba için pirinç ve buğday, ayrıca 
tuz ve nohut alınması, kapların kalaylan-
ması, odun, mum ve kandil için tahsisatta 
bulunulmaktaydı. İmaretin otuz bakır 
kap, iki büyük kazan, on iki parça sahan 
ve bakır sinisi bulunmakta idi.
İmaretin bu şekilde ne kadar faal hâlde 
olduğu malum değildir. 1864 yılında her-
halde artık uzun zamandır metruk hâlde 
olduğundan bina Güherçile* (Barut) 
Fabrikası’na çevrilmiştir. Fabrikanın ki-
tabeli kapısı ve ön cephesine ait fotoğraf, 
Yıldız Sarayı albümlerinde bulunmakta-
dır. Cumhuriyet Dönemi’nde bu bina 
kullanılmadığından harap hâle gelmiş, 
altmışlı yıllarda da belediye tarafından 
Hacı Kılıç Camii’nin etrafının açılması 
esnasında kalıntılar tamamen ortadan 
kaldırılarak yerine modern bir şadırvan 
yapılmıştır. 
XVI. yüzyılda faaliyete geçen ikinci ima-
ret Konya Eyaleti Valisi Doğancı Hacı 
Ahmet Paşa*’nın yine Mimar Sinan’a 
yaptırdığı cami (Kurşunlu Camii*), ima-
ret, han, mektep ve hamamdan oluşan 
külliyesi içerisindeydi. Bütün bu hayratı 
için Paşa’nın tanzim ettirdiği 1581 tarihli 
vakfiyesinde, imaret hakkında şu şartlar 
zikredilmiştir: Handa kalan misafirlere 
her sabah ve akşam birer tas çorba ve iki-
şer fodla (ekmek) verilecektir. İmarete 
her sabah ve akşam gelecek misafirler 
güler yüz ve tazimle karşılanacak, en faz-
la üç gün misafir edilecektir. İmarette bir 
şeyh (müdür), levazım işleri için bir vekil-
harç, bir kilerci, bir ekmekçi, biri usta, Güherçile fabrikası olarak kullanılmış Hüseyin Bey İmaret binası
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ikincisi yamak iki aşçı, bir kapıcı, bir hiz-
metli olacak, burada sabah ve ikindi ol-
mak üzere iki vakit yemek pişirilecek, bu 
vakitlerde buğday çorbası, cuma geceleri 
zerde-pilav verilecektir. Ayrıca nohut, 
bal, zafran, odun alınması için tahsisat 
ayrılmıştır. İmarette pişen yemeklerden 
vakıf personeli de yararlanacaktır.
İmaret ve camiden başka külliyenin diğer 
bütün yapıları bugün yıkılarak yok ol-
muştur. En son Mimar Sinan’ın yaptığı 
hamam, otuzlu yıllarda valilik ve belediye 
tarafından ortadan kaldırılmıştır.
Evliya Çelebi Kayseri’de Hunat 
Külliyesi*’nde de bir imaretin bulundu-
ğunu yazıyorsa da burası hakkında her-
hangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça: Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Ki-
tabelerinden XV ve XVI. Yüzyıllarda Yapıldığı 
Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Der-
gisi, S XIII, s. 555-559;  Mehmet Çayırdağ, “Mi-
mar Sinan’ın Kayseri’deki Eserleri”, Uluslar-
arası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi, Bil-
diriler (4-7 Kasım 1999 Ankara), C I, s. 149-
176; A. Nazif, Mir’ât, (Palamutoğlu); Nihat Ka-
rakaya, Fotoğraflarda Kayseri, Kayseri 2006, 
s.12.

MEHMET ÇAYIRDAĞ  

İMREN, REFİK
Şair, eğitimci (Kayseri/Turan köyü, 1938 
– Kayseri, 1991). İlk ve ortaöğrenimden 
sonra Akşehir İlk Öğretmen Okulu’nu 
bitirdi. Balıkesir Necatibey Eğitim Ensti-
tüsü mezunudur. Türkçe öğretmenliği 
yaptı. 
Eseri: Serpinti (?).

Kaynakça: TEKAA; Işık, C V, s. 1816. 
YAYIN KURULU

İMRÜÜLKAYS
Mezarının Ali Dağı’nda olduğuna inanılan 
tanınmış Arap şairi (? – 540). Necid’de 
doğdu, Kinde hükümdarı Hucr’un oğlu-
dur. Asıl adı Hunduc’dur. İmrüülkays’ı la-
kap olarak kullanmıştır. Hz. Peygamber 
zamanında yaşayan ve Müslüman olan 
İmrüülkays b. Ahis isminde bir başka şair 
daha vardır. Bazı kaynaklarda bu iki şair 
birbirine karıştırılır. Müslüman İmruül-
kays, öbürünün torunlarındandır ve o, A-
rap Yarımadası’nın dışına çıkmamıştır.

O çağlarda, Arap edebiyat geleneğinde, 
şairlerin önemli şiirleri, her yıl düzenle-
nen hac mevsiminde Kâbe’nin duvarına 
asılırdı. İmruülkays’ın şiirleri burada as-
kıya çıkan ve “Muallakat-ı Seb’a” adı ve-
rilen yedi önemli şiirden ilki kabul edilir. 
İmruülkays, Arap şiirinde gazel formunu 
bugünkü şekline kavuşturan şair olarak 
kabul edilir. Hz. Peygamber, Arap şiiri-
nin en önemli isimlerinden birisi olarak 
onun adından söz eder. Hz. Ali de şiirle-
rini beğenip övmüştür. Ne var ki, taşkın 
bir kişiliğe sahip olan şair, babasının öl-
dürülmesinden sonra onun intikamını a-
labilmek için kabileler arası savaşlara 
girmiş ve bu yüzden de, ülkesini terk ede-
rek Bizans’tan yardım istemek için 
538’de İstanbul’a kadar gitmiştir. Bizans 
Kralı Iustinianos, kendisine arzuladığı 
desteği vermeyince bu defa Anadolu’ya 
geçmiş ve büyük ihtimalle, o yıllarda 
güçlü bir İmparatorluk olan Kapadokya 
Krallığı*’ndan destek ummuştur. Şair’in 
burada hastalandığı ve 540 yılında öldü-
ğü nakledilir. Mezarının bulunduğu yer 
için iki ayrı görüş vardır: birisi Ankara 
Elmadağ, diğeri ise Kayseri’de Ases (Ali) 
Dağı*’dır. O yılların siyasi ortamında 
Ankara’dan çok, Kayseri’de bulunması-
nın akla yatkın olduğu yönünde görüşler 
ağırlık kazanmaktadır. (Eski el yazması 
metinlerde “Ali Dağı”nı  “Elmadağ”ı diye 
okumanın da böyle bir ihtimali doğur-
ması mümkündür.) Evliya Çelebi* Seya-
hatname’sinde İmruülkays’ın mezarının 
Kayseri’de bulunduğunu söyler.

Kaynakça: Mehmet Zillioğlu, Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi, C V,  Zuhuri Danışman Yayını, 
İstanbul 1970;  DİA, C XXII; Muhsin İlyas Suba-
şı, Dünden Bugüne Kayseri, Kıvılcım Yayınları, 
Kayseri 2003; Muhsin İlyas Subaşı, Bu Şehrin 
Hikâyesi, Kayseri Ticaret Odası Yayını, Kayseri 
2003; Erkiletlioğlu, Geniş Kayseri.

MUHSİN İLYAS SUBAŞI

İNAN, İHSAN 
Şair  (Kayseri/Molu köyü, 20 Temmuz 
1954-). İlk, orta ve lise öğrenimini Kayse-
ri’de tamamladı. 1975 yılında Ankara’da 
ADMMA İnşaat Mühendisliğini bitirdi. 
Bir kamu kuruluşundan emekli oldu.
Şiirlerinde öz-biçim çelişkisine düşme-
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den, oluşum ve gelişim çizgisinde hayal 
ile gerçeği kaynaştırarak özgün bir sezişle 
kendi şiirini oluşturmuştur.
Eserleri: Yarını Beklerken (2000); Za-
man Eskidi Hayallerde (2002).    

NURKAL KUMSUZ

İNAN, YALÇIN
Yazar (Kayseri, 1 Ağustos 1942-). Uzun 
yıllar Kayseri Lisesi’nde felsefe ve din 
psikolojisi öğretmenliği yapmış olan M. 
Naci İnan’ın oğludur. 1967 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi Makina Fakülte-
sinden mezun oldu. 1974’te Ekonomak 
şirketini kurdu. Yazarlık yapmaya başla-
dı (1994). Londra’daki Institute of 
Directors’ın üyesi, Lions ve Rotary Ku-
lüplerinin eski üyesidir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.
Eserleri: Kozmos’tan Kuantum’a Bir 
Patlamanın Sonuçları 1 (2000); Koz-
mos’tan Kuantum’a 2 (2000); Koz-
mos’tan Kuantum’a Bilim ve Bilim A-
damları 3 (2003).

Kaynakça: TEKAA; Işık, C V, s. 1328; http://
baybul.com/guncel-haberler/26949-haftain-
konugu-yalcin-inan.html.

YAYIN KURULU

İNÂYETULLAH EFENDİ VE RİSALESİ
Osmanlı Sultanları Genç Osman (1618-
1622) ve IV. Murad (1623-1640) Döne-
mi’nde Kayseri müftüsü. 
Türkiye tarihi içinde Beylikler Dönemi’-
nin bir kısmını aydınlatan, H 1030 (M 
1620-21) tarihli üç varaklık küçük, fakat 
içinde o dönemin Kayseri tarihi hakkın-
da da önemli bilgiler ihtiva eden Eratna 
Tarihi isimli ilmî risalenin de müellifidir.
İnâyetullah Efendi’nin hayatı hakkındaki 
çok az bir bilgiyi, risalesinin başına ekle-
nen ayrı bir varaktaki beş satırlık yazıdan 
öğreniyoruz. Burada verilen bilgiye göre, 
eski Kayseri Müftüsü olarak takdim edil-
miştir. Bu ifadeden hareketle onun Kay-
seri’de doğmuş olduğunu söyleyebiliriz. 
H 15 Safer 1047 (M 10 Temmuz 1637) ta-
rihli Kayseri Mevlevihanesi-Bayram Paşa 
Vakfiyesi’ne şahitlik ve 1638’den sonra 
da vakfiyeyi merhum Bayram Paşa adına 
tasdik ettiği bilindiğine göre, dedesi gibi 
İnâyetullah Efendi de Kayseri müftüsü 

olarak uzun bir süre vazife yapmıştır. 
Osmanlı sultanlarından Genç Osman ve 
IV. Murad devirlerinde müftülük yaptığı 
anlaşılan İnâyetullah Efendi; Bağdad Se-
feri hazırlıklarını yapmak üzere Kayseri’-
ye gelmiş olan ve bu arada bir de “Mevle-
vihane” kuran Sadr-ı Âzam Bayram 
Paşa’ya ev sahipliği ve daha sonra Bağ-
dad Seferi’ne giderken Kayseri’ye de uğ-
rayan Sultan IV. Murad’a da mihmandar-
lık etmiş olmasından, Kayseri’de sıradan 
bir müftü olmadığı anlaşılmaktadır. Risa-
lesinin önsözünde; iyi bir araştırmacı, 
soylu bir aileye mensup, ilim ve irfanıyla 
âlimlerin arasında kendini kabul ettirmiş; 
bu sebeple de ismine “Hazretleri” keli-
mesini ekletmiş bir Türk-İslam din ve i-
lim adamı olarak anılmıştır.
İnâyetullah Efendi’nin risalesi hakkında, 
İ. Hakkı Uzunçarşılı’nın Belleten’de ya-
yınlanan “Sivas-Kayseri ve Dolaylarında 
Eretna Devleti” adlı makalesinde, “Yaza-
nının adını bilmediğimiz” ve Yaşar 
Yücel’in Kadı Burhaneddin Ahmed ve 
Devleti adlı kitabında, yazarını “Ano-
nim” dedikleri risale ile M. Zeki Velidî 
Togan’ın İslâm Tedkikleri Enstitüsü 
Dergisi’nde “Türkiye Kütüphanelerin-
deki Bazı Yazmalar” adıyla yayınlanan 
araştırmasında yer alan ve İstanbul Sü-
leymaniyye Kütüphanesi-Lâla İsmail/
Murad Molla Bölümü’nde 744/7 numara 
ile kayıtlı bulunan risalenin, aynı risale ve 
müellifinin de yukarıda tanıtmaya çalıştı-
ğımız İnâyetullah Efendi olduğu, yaptığı-
mız karşılaştırma sonunda anlaşılmıştır. 
İnâyetullah Efendi’nin kaleme aldığı bu 
risaleyi, sözünü ettiğimiz makalelerinde; 
Uzunçarşılı ve Yücel “Eretna ve Kadı 
Burhaneddin Tarihçesi”, Togan “Kayseri 
Tarihi-Erdene Oğulları ve Kadı Burha-
neddin 697-800 seneleri Tarihi”  isimle-
riyle zikrederlerken, Süleymaniye Kü-
tüphanesi kataloğuna Eratna Tarihi a-
dıyla kaydedilmiştir. Bu risale, adı geçen 
kütüphanede 744 numara ile kayıtlı  
Mecmuatü’r-Resâil’in yedinci, yani son 
bölümünde üç varaklık Osmanlıca (Hatt-
ı ta’lîk) Türkçe bir yazma olup, vr. 152 b, 
153 a b ve 154 a b’de bulunmaktadır. “E-
ratna ve Kadı Burhaneddin Tarihçesi” 
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diyebileceğimiz risaleyi dört kısım 
hâlinde ele aldığımızda; birinci bölümde: 
Eserin Kayseri Tarihi ve müellifinin de 
eski Kayseri Müftüsü İnâyetullah Efendi 
olduğu ifade edilmiştir. İnâyetullah Efen-
di’nin vasıfları övgü ile sayılarak, bu eseri 
cem ve tertip ettiği için, kendisine rahmet 
dilenmiştir. İkinci bölümde: Allah’a 
hamd ve şükür ettikten ve Hz. Peygam-
ber’e salat ve selamdan sonra, onların 
yolunda gidenlere rahmet dilenerek, risa-
lenin yazılış sebebinin açıklanmasına ge-
çilmiştir. Üçüncü kısım: Kayseri Köşk 
Medresesi* içinde, abidevi bir kubbede 
gömülü bulunan Eratnalı Devleti’nin ku-
rucusu Sultan Alâeddin Eratna* ve devle-
ti hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, 
İnâyetullah Efendi’den bu konuda bir e-
ser yazmasını rica etmişler, o da bu ricayı 
kırmayarak, Allah’ın yardımıyla ve yine 
Allah’ın rızasını kazanmak için bulabildi-
ği tarihlerden faydalanarak, Osmanlı Dö-
nemi’ne kadar, hasbelkader bu risaleyi 
kaleme aldığı ifade edilmiştir. Dördüncü 
kısımda: İnâyetullah Efendi, H 697(M 
1298) ile H 800 (M 1398) tarihleri ara-
sındaki olayları risalesinde dile getirmeye 
çalışmıştır. Yalnız ilk paragrafta H 697 
(M 1298) tarihini anarak, Alâeddin Key-
kubad*’ın oğlu Gıyaseddin’in Moğollara 
yenildiğini, Anadolu’da Moğol hâkimiye-
tinin başladığını ve Gıyaseddin’in vefat 
ettiğini ifade ediyor ki, bu olaylar H 641 
(M 1243) tarihli Kösedağ Savaşı ve sonra-
sı meydana gelmiş olduğundan, müellif 
tarihte yanılmıştır. Başka bir yönden ya-
nıldığını, “Gıyâseddin vefat eyledi, 
birâderzâdesi Keykubâd bin Feramürz” 
ifadesinden anlıyoruz ki, müellif II. Gıya-
seddin ile torunu III. Gıyaseddin’i karış-
tırmıştır. Çünkü, Keykubad bin Fera-
mürz, yani III. Alâeddin Keykubad’dır ki, 
H 697 (M 1298)’de Gazan Han’ın yardı-
mıyla Selçuklu Sultanı olmuştur. 
İnâyetullah Efendi, eserinde devamla; a-
nılan tarihler arasında Anadolu’da bazen 
Selçukluların, bazen Moğolların ve bazen 
de Çobanlılara niyâbeten Melik 
Eratna’nın hâkim olduğunu ve 
Temürtaş’dan sonra da Eratna’nın asale-
ten hüküm sürdüğünü ve sonra oğlu 

Sultan Mehmed’in, torunu Sultan Ali’nin 
ve Sultan Burhaneddin Ahmed’in iktidar 
olduklarını ve 1398’den itibaren de Os-
manlı hâkimiyetinin kurulduğunu özlü 
bir şekilde dile getirir. İnâyetullah Efendi, 
tarihî gelişmeleri bu şekilde özetledikten 
sonra, bir taraftan kendi bilgi ve görgü-
sünden, diğer taraftan da İbn Arabşâh’ın 
Timurnâme’sinden, Abdülâziz Bağdadî 
Tarihi’nden ve Kirân-ı Sadeyn’den fay-
dalanarak, adı geçen sultanların faaliyet-
lerinden bahsetmiştir. Bu cümleden ola-
rak, İnâyetullah Efendi ilk olarak Eratnalı 
Devleti’nin kurucusu Sultan Alâeddin 
Eratna*’dan ve son olarak da Eratnalı 
Devleti*’ne el koyan Kadı Burhaneddin 
Ahmed*, Yıldırım Bayezid ve Timur’dan 
söz ederek risalesini tamamlamıştır.

Kaynakça: İnâyetullah Efendi, Eratna Tarihi, 
Süleymaniye-Murat Molla/Lala İsmail Ktp., nu: 
744/7; Kemal Göde, “İnâyetullah Efendi ve Ri-
salesi”, XI.Türk Tarih Kongresi Bildirileri, 
Ankara 5-9 Eylül 1990, C III, s. 939-955 ve 
levha 277-279; A.Z.Velidi Togan, “Türkiye Kü-
tüphanelerindeki Bazı Yazmalar”, İslâm Tedkik-
leri Dergisi, C I, İstanbul 1957, s.85; İ.Hakkı U-
zunçarşılı, “Sivas-Kayseri ve Dolaylarında Eret-
na Devleti”, Belleten, XXXII/126, (1968), 161-
189; Yaşar Yücel, Kadı Burhaneddin Ahmed ve 
Devleti, Ankara 1970; Kemal Göde, Eratnalı-
lar (1327-1381), Ankara l994 ve 2000.      

KEMAL GÖDE

İNBAŞI, MEHMET 
Öğretim üyesi, tarihçi (Kayseri/Doruklu/
Zirve köyü, 14 Nisan 1964-). İlk ve orta-
öğrenimini Kayseri’de tamamladı (1983). 
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümünü 1987 yılında birincilik, 
fakültesini de ikincilikle bitirdi.  1987 yı-
lında Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Ana-
bilim Dalına araştırma görevlisi olarak 
atandı. “1500 ve 1520 Tarihli Tapu-
Tahrir Defterlerine Göre Kayseri Kazası” 
adlı yüksek lisans tezini hazırladı (1991). 
“Osmanlı İdaresinde Üsküb Kazası 
(1455-1569)” adlı teziyle doktorasını ta-
mamladı (1995). Temmuz 1995’te yar-
dımcı doçent, 2003 yılında doçent, 
2008 yılında da profesörlük kadrosuna 
atandı. Bölüm Başkanlığı, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Müdür Yardımcılığı gibi idari 
görevlerde bulundu. 2011 yılında Erciyes 

Mehmet İnbaşı
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Üniversitesine geçerek Edebiyat Fakülte-
si Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabi-
lim Dalı Başkanı ve Dekan Yardımcısı 
oldu. Hâlen bu görevlerdedir. 
Uzmanlık alanları, XIV-XVIII. yüzyıl Os-
manlı Taşra Teşkilatı, şehir hayatı, Yörük 
ve Türkmenler, sefer lojistiği, idari yapı 
ve idarecilerdir. Ulusal ve uluslararası 
birçok bilimsel kuruluşa üyedir. Evli ve 
dört çocuk babasıdır.
Eserleri: XVI. Yüzyıl Başlarında Kay-
seri, (1992); Rumeli Yörükleri (1544-
1672), (2000); Ukrayna’da Osmanlı-
lar; Kamaniçe Seferi ve Organizasyo-
nu (1672),  (2004);  Osmanlı İdaresinde 
Tortum Sancağı (1549-1650), (2008); 
1484 Tarihli Kayseri Sancağı Mufassal 
Tapu-Tahrir Defteri (TD. 38), (2009); 
1500 Tarihli Kayseri Sancağı Mufassal 
Tapu-Tahrir Defteri (MAD. 20), 
(2009); 1570 Tarihli Kayseri Sancağı 
Mufassal Tapu-Tahrir Defteri (TD. 
976), (2009); 1612 Tarihli Kayseri 
Sancağı Cizye Defteri (MAD. 1208), 
(baskıda); 1642 Tarihli Kayseri Sancağı 
Avarız Defteri (MAD. 7063), (baskıda); 
1648 Tarihli Kayseri Sancağı Cizye 
Defteri (MAD. 3659), (baskıda); 1691 
Tarihli Kayseri Sancağı Cizye Defteri 
(MAD. 5856), (baskıda).

YAYIN KURULU

İNCE, METİN 
Şair (Yeşilhisar, 1969-). İlk, orta ve lise 
öğrenimini Yeşilhisar’da tamamladı. 
1990 yılında Trakya Üniversitesi Tekir-
dağ Meslek Yüksek Okulu’nu bitirdi. 
1991’den beri bir kuruluşta çalışmaktadır.
Şiirlerinde öz-biçim dengesini kurarak, 
oluşum ve gelişim çizgisinde hayal ile 
gerçeği kaynaştırarak özgün bir sezişle 
millî konuları işler.
Eseri: İsyan Ahlâkı (2002).

NURKAL KUMSUZ

İNCESU
Kayseri şehir merkezinin 30 km güney-
batısında, 872/920 km2 yüz ölçümlü ve 
1150 rakımlı yerleşim birimidir. Kayseri-
Niğde karayolu ve Kayseri-Ulukışla de-
miryolu üzerinde yer alan ilçe merkezi-
nin doğusunda Erciyes Dağı, batısında 

Sivri Dağ, güneybatısında Tekke Dağı, 
kuzeydoğusunda ise Kayseri’ye kadar u-
zanan bir ova yer almaktadır.
Bölgede, coğrafi yapısından dolayı kuzey 
rüzgârlarına açık olduğu için yazları sıcak 
ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı karasal 
iklim görülmektedir. Başlıca akarsuları 
Karasu ve İncesu’yun yanında kuzeyinden 
geçen Kızılırmak’tır. 350 doğu boylamı, 
380 kuzey enlemi arasında yer alan ilçe, 
kuzey ve doğuda Kayseri şehir merkezi, 
batıda Ürgüp, güneydoğuda Develi ve gü-
neybatıda Yeşilhisar ile sınırdır.
İncesu, tarihi oldukça eskiye dayanan bir 
yerleşim yeridir. Eski çağlarda, buralarda 
yaşayan halkın Hitit* ve Frigya Devletle-
ri’nin halklarından olduğu ve daha sonra 
diğer Anadolu halkları gibi Hıristiyanlaş-
tığı, Anadolu’nun eski tarihine ait kay-
naklarda kaydedilmesine rağmen, Orta 
Çağ’a ait tarihçesi hakkında yeterli bilgi 
bulunmamaktadır.
Kapadokya Krallığı* (MÖ V. yüzyıl) Dö-
nemi’nde “Sadagora/Sadocora” adıyla a-
nılan İncesu, aynı isimle Bizans 
Dönemi*’nde Ürgüp’e bağlı bir yerleşim 
yeri iken, Osmanlı Dönemi’nde önce 
“Boran” daha sonra “İncesu” adıyla Kay-
seri’ye bağlı bir yerleşim birimi hâline 
geldi. Günümüzdeki adını,  Aksu kayası-
nın altından kaynayıp ilçenin kurulduğu 
vadinin tam ortasından geçen ve şehri iki 
parçaya bölerek Karasu’ya karışan küçük 
bir akarsudan almaktadır. Bugün kullanı-
lan ismi kayıtlarda ilk olarak Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşa Vakfiyesi’nde İncesu 
“nam-ı diğer Boran” ifadesiyle kaydedil-
miştir.
İncesu, güneybatıdan gelen ve Bağdat’a 
kadar giden tarihî tuz yolu, Nevşehir’den 
Bağdat’a ve Konya’dan başlayarak 
Kayseri-Malatya güzergâhından geçen 
yolların kesişme noktasını teşkil eder. Bu 
yollar kısa olmakla birlikte sarp kayalık-
lar arasından geçen bir vadi üzerinde 
bulunduğu için güvenli değildir. Bu du-
rum ayrıca Anadolu’daki merkezî otori-
tenin zayıfladığı dönemlerde soygun ve 
yol kesme olayları için uygun bir ortam 
oluşturmaktadır. Bu yüzden İncesu, yer-
leşim birimi olarak bazı dönemler çok 
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parlak, bazı dönemler de çok kötü süreç-
ler geçirmiştir. Kötü dönemlerin en ö-
nemlilerinden biri 1590’lı yıllarda çıkan 
Celali İsyanları* sırasında yaşanmış ve 
belde halkı burayı terk etmek zorunda 
kalmıştır. Şehir tamamen boşalarak ha-
rap olmuştur. Uzun yıllar da bu sıkıntılı 
dönem devam etmiştir.
Ancak Osmanlı Devleti, terk edilen yerle-
ri canlandırmak amacıyla, buraları hazi-
neye her yıl belirli bir miktar harç öde-
mek şartıyla şahıslara devretmeyi yeni 
çözüm yolu olarak uygulamaya koydu ve 
bu çerçevede, İncesu XVII. yüzyılın orta-
larında 5.000 akçe karşılığında Derviş 
Şeyhi Kasım Dede’ye verildi. Kasım De-
de, terk edilmiş köyü yeniden canlandır-
mak ve düzenlemek için bir kısım köylü-
yü buraya yerleştirmeyi başardı. Bölge-
nin, gelir kaynakları bakımından çok 
önemli bir yerleşim yeri olmasından do-
layı, bu sefer de başka bir sorun ortaya 
çıktı. Bölgede belirli bir güce sahip oldu-
ğu düşünülen Kara Said adında biri du-
ruma müdahale ederek, geçici bir süre de 
olsa Osmanlı hazinesine ödediği 20.000 
akçe karşılığında İncesu’yu Derviş 
Şeyhi’nin elinden aldı. Bu durum köyün 
yeniden terk edilmesine sebep oldu.
Sık sık eşkıya saldırılarına hedef olan ve 
Celali İsyanları’nın etkisiyle zamanla bo-
şalan İncesu tarihinin dönüm noktası, 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Di-
yarbakır Sancak Beyliği zamanına rastla-
maktadır. 1658 yılında Anadolu’daki A-
baza Hasan Paşa İsyanı’nı ve Celalilerden 
kalma isyanları bastırmak için komuta-
sındaki ordu ile bugünkü İncesu’nun bu-
lunduğu yerde konaklayan Paşa, bölgede 
yaptığı incelemeler sonucunda bölgeyi, 

10 km uzunluğunda, etrafı sarp kayalık-
larla çevrili, orta yerinden incecik bir su 
akan yemyeşil bir dere, giriş yeri kapatıl-
dığı zaman tam müstahkem, cephede a-
çık bir görüntü, birkaç nöbetçi ile yanlar-
dan tecavüz imkânı da mümkün olma-
yan bir kale olarak gördü. Ayrıca böyle 
bir kalenin önünden geçen Bağdat yolu, 
Adana ve Erzurum’a uzanan güzergâhta 
askerî birliklerin gerekli yerlere sevki ve 
geri çekilmelerini rahatça idare etme ve 
denetlemeye müsait bir ortam yaratmak-
tadır. Kara Mustafa Paşa’nın bu öngörü-
süyle, XVI. yüzyılda İncesu’yun bulundu-
ğu yerde sadece küçük bir yolcu hanı ile 
küçük bir Müslüman köyü (Boran) bu-
lunmakta iken, 1661 yılında Kara Musta-
fa Paşa’nın buraya 50 nefer derbentçi 
yerleştirmesi ve onlara toprak vererek 
satın aldığı arsalar üzerinde cami-i kebir, 
kervansaray, hamam, iki sıradan oluşan 

İncesu’da bir resmi tören -1935 ( J. D. Whiting, G. E. Matson, 
National Geographic) 

İncesu genel görünüm (G. Erdoğan)
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çarşı, medrese, sıbyan mektebi ve çeşme-
lerden oluşan menzil külliyesini (İncesu 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliye-
si*) inşa ettirmesi ve etrafını iskân alanına 
dönüştürmesi sonucunda yaklaşık bir 
yüzyıl sonra büyük bir kasaba hâlini aldı. 
İncesu’da imar çalışmalarının başlama-
sıyla birlikte, civar köylerden (özellikle 
de Karataş’tan) Kırım, Etyemez, Karako-
yunlu ve Bozkoyunlu gibi oymaklar toplu 
hâlde buraya yerleşmeye başladılar ve 
kendi mahallelerini oluşturdular.
Ayrıca İncesu bölgesinin bir dağ geçidi 
üzerinde bulunması nedeniyle, özellikle 
kış aylarında sürekli açık tutulması ihti-
yacından dolayı, burada görevlendirile-
cek olanların masraflarını karşılamak a-
macıyla, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 
bölgede Engir Gölü havzasındaki çayır-
lıkları ve bazı tarım arazilerini IV. 
Mehmet’ten kendisine temlik ettirmiş ve 
daha sonra bunları İncesu’yu maddi ola-
rak koruyan bir vakfa dönüştürmüştür. 
Bu çerçevede yolları ve geçitleri açık tut-
makla görevli olanlardan bir kısmı, Kara-
man Türkleri veya Karaman Hıristiyanla-
rı olarak da bilinen Ortodoks gayrimüs-
limlerden oluşturuldu. Daha sonra bun-
ların kasabayı terk etmesi nedeniyle yer-
lerine yeni Ortodokslar getirildi ve 
İncesu’ya yerleştirildiler. Kısaca, İncesu 
nüfusu buradaki kamu binalarında gö-
revli Müslümanlarla Ortodoks Hıristi-
yanlardan meydana gelmektedir.
Böylelikle İncesu, bir yönüyle Osmanlı’-
da iskân ve şenlendirme politikasının en 
başarılı uygulamalarından biri olurken, 
başka bir yönüyle de XVII. yüzyılın ikinci 
yarısında, Kayseri-Tokat-Sivas gibi 
önemli yerleşim merkezlerini Güney 
Anadolu’ya ve Arap coğrafyasına bağla-
yan ana askerî yollar üzerinde devlet eliy-
le kurulan önemli ve ilgi çekici yerleşim 
birimlerinden biri olarak tarihte yerini 
aldı.
İncesu’da mahalle yerleşmelerinde dinî 
farklılıklar belirgin olmakla beraber, XIX. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren 1925-
1930 nüfus mübadelesine kadar İncesu 
mahalleleri Müslüman ve Hıristiyan hal-
kın bir arada yaşadığı yerleşim birimleri 

oldu. XVI. yüzyılda İncesu’da altı Rum, 
beş Türk mahallesi kayıtlarda yer alırken, 
XIX. yüzyıl kayıtlarında çoğu ismini bu-
raya yerleşen oymakların isimlerinden 
alan Bulgurcu, Cami-i Cedid, Cami-i Ke-
bir, Karakoyunlu, Kilise, Kayseri Molu 
köyünden gelenler tarafından kurulan 
Molu, Karahisar nahiyesine bağlı Orta 
köyden gelenler tarafından kurulan Orta, 
Develi’den gelenler tarafından oluşturu-
lan Sadıkağa, Salanda, Niğde’ye bağlı 
Turanlı köyünden gelenler tarafından ku-
rulan Tırhanlı ve Yarım Mahalleleri kay-
dedilmiştir.
Bu mahallelerden Kilise, Orta, Salanda, 
Sadıkağa, Tırhanlı ve Molu Mahalleleri 
ağırlıklı olarak Hıristiyan Rum mahalle-
leri olarak bilinmektedir. Bunlardan Sa-
landa, en büyük Hıristiyan mahallesi; 
Kilise hem ekonomik hem de nüfus ola-
rak varlıklı ailelerin meskûn olduğu, ke-
şişlerin ve ruhbanların ağırlıklı olarak 
yaşadığı; Orta Mahalle çerçi ve bakkalla-
rıyla ünlü en küçük Hıristiyan mahallesi; 
Halk arasında “Sada” olarak anılan Sadı-
kağa Mahallesi, küçük ama varlıklı insan-
ların yaşadığı; Tırhanlı Mahallesi büyük 
ve varlıklı insanların ikamet ettiği, taş us-
taları ile ünlü, çoğunluğu İstanbul’a göç 
etmiş ve bakkal çalıştıran insanların yaşa-
dığı bir mahalle olarak bilinmektedir. 
Bunlar içinde Molu Mahallesi varlıklı in-
sanlarının yaşadığı küçük ölçekli bir 
Rum mahallesi olarak anılmaktadır.
XIX. yüzyılın başlarında bucak merkezi 
olan İncesu, 1877 yılı itibariyle Yozgat, 
Kırşehir ve Ankara ile birlikte Ankara vi-
layetinin dört sancağından biri olan Kay-
seri’nin kazası durumundadır. XIX. yüz-
yılın ortalarında 754 ev, 195 dükkân, 29 
cami-mescit, 2 medrese, 28 sıbyan mek-
tebi, 2 han, 2 hamam, 1 hükümet konağı, 
1 telgrafhane, 1 cezaevi, 15 kahvehane ve 
17 değirmenle önemli bir yerleşim yeri 
olan İncesu, 1901 yılında da ilçe merkezi 
oldu.  Bugünkü Yeşilhisar ilçesi (Karahi-
sar) 1905 yılında İncesu’ya bağlandı. II. 
Meşrutiyet’in ilanından sonra Kayseri’-
nin bağımsız bir sancak olması sonucun-
da, Develi* ve Bünyan* ile birlikte bura-
nın üç kazasından biri hâline geldi. 
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2004 tarihinde ve 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediye Kanunu gereğince İncesu Kay-
seri’ye bağlı merkez ilçe oldu.
Günümüzde merkez ilçe olarak Kayseri 
iline bağlı olan İncesu sınırları dâhilinde 
yer alan 23’ü köy, 17’si mezra 40 kadar 
yerleşim birimi, XVI. yüzyılda Kayseri 
kazasına bağlı Karataş, Sahra, Kenar Ir-
mak ve Karakaya nahiyeleri sınırları 
dâhilinde kaydedilmiştir.
XIX. yüzyılın ortalarında İncesu kazasına 
Karahisar nahiyesi ile birlikte 25 köy 
bağlanmış ve bu durum uzun süre değiş-
memiştir. Bu yerleşim birimleri Bozca, 
Hamurcu, Saraycık, Sürtme, Süksün, 
Şeyhşaban, Sarıkürklü, Tahirini, Karahö-
yük, Garipçe, Kızılviran, Küllü, Viranşe-
hir ile Karahisar nahiyesine bağlı Erde-
misin, Orta, Baş, Büget, Kavak, Kale, 
Kuşçu, Kesteliç, Keşlik, Gördelis, Mavri-
can köyleri olarak kayıtlarda yer almak-
tadır.
2000 yılı itibariyle İncesu ilçesinin 13 
köyü ve Kızılören ve Süksün isimli iki 
belediyeliği/kasabası bulunmaktaydı. 
Daha iyi hizmet alabilmek için 2004 yı-
lında Çardaklı, Dokuzpınar, Sarıkürklü 
ve Örenşehir köyleri, İncesu ilçesinin bi-
rer mahallesi hâline getirildi ve 2011 yılı 
itibariyle ilçe merkezi de dâhil olmak ü-
zere Garipçe, Hamurcu, Karahöyük, 
Küllü, Saraycık, Subaşı, Şeyhşaban, Tahi-
rinli ve Üçkuyu isimli dokuz köyü Kayse-
ri Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ala-
nı içine dâhil oldu.
2012 itibariyle İncesu ilçesinde Bahçeli-
evler, Bahçesaray, Bulgurcu, Çardaklı, 
Dokuzpınar, Furunönü, Garipçe, Gö-
nenkent, Karakoyunlu, Kara Mustafa Pa-
şa, Örenşehir, Saraycık, Sarıkürklü, Se-
merkent, Sultansazı, Vali İhsan Aras, Ya-
rım, Yeni Cami isimli 18 mahalle ile, bu-
raya bağlı iki belediyelikten biri olan 
Kızılören’de Aşağı, Avşar, Güney, Orta, 
Ötebatan, Tabaklı adlı altı mahalle ve 
Süksün’de Cumhuriyet, Hürriyet, Zafer 
Mahalleleri olarak son şeklini aldı.
Osmanlı Devleti, Müslüman bir devlet 
olmasına rağmen, İncesu farklı din ve 
mezheplere mensup azınlık vatandaşla-
rın dönem dönem nüfusunda belirli bir 

yer edindiği yerleşim birimlerinden biri 
olmuştur. Buna bağlı olarak 1901 salna-
mesinde İncesu’da beş kilise bulunduğu 
kaydedilmiştir. 1844 Temettuat Defteri’-
ne göre ilçenin nüfusu 10.030’dur. 
1849’da İncesu nüfusu 2.672 erkek ol-
mak üzere 960 Müslüman aile ve 
1.620’si erkek olmak üzere 657 Rum ai-
ledir. 1889 Ankara Vilayet Salnamesi’ne 
göre Kayseri sancağının üç kazasında 
189.924 nüfus kayıtlıdır. Bunun 17.892’si 
İncesu’nun nüfusunu teşkil etmektedir. 
1881/1882-1893 yılları arasında İncesu’da 
nüfus 18.108 kişi olarak kaydedilmiştir.
1901 salnamesinde İncesu nüfusu, 6.733 
erkek, 6.525 kadın Müslüman; 1.750 er-
kek, 1.917 kadın Rum ve 23 Ermeni olarak 
kaydedilmiştir. 1912’de İncesu’da 6.000 
Türk ve Türkçe konuşan 4.000 Rum 
bulunduğu, 1916’da ise Rum nüfusun göç 
nedeniyle 1.000’e düştüğü kayıtlarda yer 
almaktadır. İlçedeki Rumların mübadele 
edildiği 1925-1930 yıllarına kadar, 
İncesu’nun bugünkü durumundan daha 
mamur olduğu ve 1.200 hanelik yerleşim 
yerinin merkezinin 12.700 kişilik nüfusa 
sahip olduğu, derenin güneyinde ve ku-
zeyinde yerleşik üçer mahalle ile toplam 
altı mahallelik şehrin 7.000 büyükbaş 
hayvanı ve hariçte çalışanları vasıtasıyla 

İncesu’da görünümünü korumuş bir sokak 
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her yıl 80.000 Osmanlı altını girdiyle il-
çenin bugünkü durumundan daha ma-
mur olduğu, yapılan araştırmalarda ka-
yıtlara girmiştir. 
1921 yılında İncesu’nun nüfusu 18.806 
kişidir. 1970’te nüfus 23.071 olarak kay-
dedilmiştir. 2000 genel nüfus sayımı so-
nuçlarına göre İncesu’yun toplam nüfusu 
22.616’dır. Bu nüfusun 8.511’i şehirde, 
14.105’i köylerde yaşamaktadır. 2007 yılı 
verilerine göre bu sayı 23.450’dir. 2011 
TÜİK verilerine göre kayıtlara 23.771 
olarak geçen ilçe nüfusunun 19.336’sı 
merkezde, 4.435’i bağlı köylerde yaşa-
maktadır.
İncesu, Birinci Dünya Savaşı, İstiklal Sa-
vaşı, Kore Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi 
iç güvenlik hareketleri çerçevesinde ver-
diği şehitleriyle de dikkat çeken bir yerle-
şim birimidir. Birinci Dünya Savaşı’nda 
Sükünkeleşoğulları, Karamehmetoğulla-
rı, Hamzaoğulları, Çukadiloğulları, Kola-
gözü Kırmızıoğulları, Fakioğulları, Kızıl-
viranlıoğulları, Bosnacıoğulları, Hüseyi-
noğulları, Alaylıoğulları, Kocaahmeto-
ğulları, Kürtoğulları, Kezekçioğulları, 
Mazlumoğulları, Kocamehmetoğulları, 
Topaloğulları, Musaoğulları, Hasanöme-
roğulları, Alimoğulları, Abdaloğulları, 
Haliloğulları, Değirmencioğulları, Bekta-
şoğulları, Bakioğulları, Çupuroğulları, 
Hasanalioğulları, Yoncalıoğulları, Sali-
hoğulları ve Karayusufoğulları’ndan ol-
mak üzere 60 şehidi; İstiklal Savaşı’nda 
Kiziroğulları’ndan Abbas oğlu Hasan, 
Çulluoğulları’ndan Ahmet oğlu Osman, 
Gözükırmızıoğulları’ndan Ahmet oğlu 
Osman, Saitoğulları’ndan Ali oğlu Ha-
san, Ahmetçelebioğulları’ndan Ali oğlu 
Mahmut, Hanefioğulları’ndan Ali oğlu 
Mehmet, Mehmetoğulları’ndan Ali oğlu 
Mustafa, Dedeoğulları’ndan Hacı Ali oğ-
lu Hüseyin, Veyisoğulları’ndan Hasan 
oğlu Süleyman, Hacıibişoğulları’ndan 
Mehmet oğlu Mehmet, Karışoğulları’-
ndan Mehmet oğlu Mustafa, İmamoğul-
ları’ndan Memiş oğlu İsmail, 
Uzunoğulları’ndan Mustafa oğlu Meh-
met ve Salih oğlu Mustafa olmak üzere 14 
şehidi; Kore Savaşı’nda Çakıroğulları’-
ndan Ahmet oğlu Mehmet ile bir şehidi; 

iç güvenlik hareketleri çerçevesinde Pi-
yade Komando Çavuş Yusuf Özmen ve 
Jandarma Komando Er Ali Kıvanç ile iki 
şehidi vardır.
Karakteristik bir vadi yerleşmesi özelliği 
göstererek önce vadi tabanında kurul-
muş olan, zamanla yamaçlara doğru ya-
yılan İncesu’da, doğuya doğru kayarak, 
düz alanda külliye etrafında büyüyerek 
yeni yerleşim alanları gelişmiştir. Bugün 
ise batı yönünde gelişme göstermektedir. 
Bu yerleşim yerinde en önemli tarihî e-
ser, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tara-
fından yaptırılan ve günümüzde hâlen 
büyük bir kısmı ayakta duran külliyedir. 
Külliyenin Kayseri yolu girişindeki kıs-
mıyla giriş kapısı, 1925 yılında ilçe kay-
makamı Sait Bey tarafından yıktırıldı. 
Avlu kısmındaki kemerler restore edilen 
kervansarayın esas binası, geçmiş yüzyıl-
ların aşındırmasına rağmen 1955-1960 
yılları arasında tamir ve restore edilen 
ancak 1970’deki sel felaketinde bir süre 
kapalı kalan cami, hamam ve sıbyan 
mektebi ile çarşının bir kısmı günümüze 
kadar sağlam bir şekilde ulaşmış, medre-
senin büyük bölümü ise yıkılmıştır. 
Külliye haricinde İncesu ilçe merkezi ve 
bağlı  köylerinde Selçuklu ve Beylikler 
Dönemi’ne ait yani XIII, XIV ve XV. yüz-
yıllardan kalma yedi zaviye-tekke ve bun-
ların kurucu şeyhlerinin mezarları bulun-
maktadır. Bunlar: İncesu merkezi yakı-
nında Tekke Dağı’nda Şeyh Turesan Za-
viyesi*, Şeyh Şaban ve Kulpak köyleri 
arasında Erciyes’in göğsünde bulunan 
Evliya Dağı’nda Şeyh Şaban (Pehlivan 
Gazi) Zaviyesi, Subaşı (eski Çalbulma) ve 
Şeyh Şaban köyü arasında Omuzu Güçlü 
(Gürzlü) Zaviyesi*, Kızılören köyü ve O-
muzu Güçlü Zaviyesi arasında Seyid Ah-
met Kumari Zaviyesi*, Kızılören ve Sarı-
kürklü köylerinin vakfedildiği Hasan ve 
Hasum Bey Zaviyesi* ile Küllü köyü Bos-
tancı (Bahaeddin) Çelebi, zaviye ve tür-
beleridir*. Bunlardan Küllü köyündeki 
tekke-türbe ve Hasum Bey Zaviyesi hariç 
diğerleri ayaktadır.
Bugünkü arazi kullanımına bakıldığında 
tarıma ayrılan alan, tüm ilçe alanının ya-
rısını kaplarken, hayvancılık için önemli 
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olan mera ve çayır alanları ise tüm alanın 
%40’ı kadardır. İncesu Vadisi’nde yer a-
lan ve toprakları bir platoluk alandan 
meydana gelen ilçenin ekonomisi tarım 
ve sanayiye dayanmaktadır. İlçe toprak-
ları genelde bir platoluk alandan meyda-
na gelmiştir ve ekonomik coğrafya bakı-
mından, geçmişten günümüze tarım ve 
hayvancılık sektörlerinin önde olduğu a-
lan olarak kendini göstermiştir. Ancak 
ilçe topraklarının taşlı ve verimsizliğin-
den dolayı tarıma fazla elverişli olmama-
sı nedeniyle, tarımla uğraşan kesimin 
kendi geçimini sağlayacağı seviyede kal-
mıştır. Buna rağmen ilçede çalışan nüfu-
sun %75’i tarımla uğraşmaktadır. Şehir 
merkezine yakın olması nedeniyle ticaret 
de fazla gelişmemiştir. Tarım ve hayvan-
cılık ancak halkın kendi geçimini sağla-
masına imkân verecek derecede yapıl-
maktadır. Bunların neticesinde yıllarca 
dışarıya çok fazla göç veren bir yerleşim 
merkezi olup, İstanbul Tahtakale’de uzun 
yıllar tezgâh açanlar İncesu Kızılören 
köyünden gelenler oldu.
XIX. yüzyılın ortalarında kazada buğday, 
arpa, çavdar, üzüm, armut, badem, erik, 
zerdali, ayva, nohut ve mısır hasat edilir-
ken, hayvansal ürünleri kıl ve yapağı teş-
kil etmektedir. Halı, kilim, seccade, ço-
rap ve benzeri yünlü dokuma bu dönem-
de kazanın küçük sanayi ürünlerini teşkil 
etmiştir.
1900 Ankara Vilayeti Salnamesi’ne göre 
İncesu kazasının en önemli tarım ürünü, 
yıllık ortalaması 1.000.000 kıyyeyi (A-

ğırlık ölçüsü 1300 gram) bulan üzüm-
dür. Hatta bunlardan yapılan nitelikli şa-
raplar XIX. yüzyılda çevre vilayetlere sa-
tılan ürünler arasında yer almaktadır. Ü-
züm dışında yıllık ortalama 3.500 kıyye 
ile armut ikinci sıradadır. Tahıl ürünle-
rinden ise 300.000 kile ile çavdar, 
110.000 kile ile buğday ve 60.000 kile 
ile arpa üretilmektedir. Aynı salnamede 
XX. yüzyılın henüz başlarında kazada 
yerel ihtiyaçları karşılamak için inek, ö-
küz, manda, eşek, yük beygiri beslenen 
büyükbaş hayvanların başında gelmek-
teydi. Ayrıca kıl keçisi yetiştirildiği de bi-
linmektedir. Yörede yılda elde edilen ya-
pağı 35.230 kıyye, kıl ise 5.315 kıyyedir.
Bugün itibariyle ilçe sınırları içerisinde 
ticari amaçlı bağcılığa bağlı olarak, yılda 
yaklaşık 5.000 ton üzüm (ilçe merkezi, 
Garipçe, Hamurcu, Süksün, Saraycık), 
25.000 ton buğday, 5.250 ton arpa, 
1.500 ton çavdar, 10.000 ton şeker pan-
carı (ilçe merkezi, Süksün), ayçiçeği 
(Süksün) ve hane halkının ihtiyacını kar-
şılamak amacıyla karpuz, elma, vişne, 
kavun gibi meyveler ve domates, kabak, 
patlıcan, taze soğan, salatalık, sivri biber, 
taze fasulye gibi çeşitli sebzeler yetiştiril-
mektedir. Hayvancılık ise hane halkının 
ihtiyacını gidermek için değil ticari a-
maçla yapılmaktadır. İlçede toplam 
6.060 sığır ve manda, 37.000 koyun ve 
keçi yetiştirilmekte, günlük yedi ton civa-
rında süt üretilmektedir.
Türkiye’nin sanayileşmeye başladığı 
1950’li yıllarda İncesu’da tarım ve hay-

İçinde İncesu’nun adınında bulunduğu  H 1270 (M 1857/1858) tarihli Kayseri sancağına dâhil kazaların varidat defterinden bir 
sayfa  (KAYTAM Arşivi)
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vancılığa dayalı bir ekonomik yaşantı 
hâkimdir ve buna bağlı olarak özellikle 
Derebağ boyunca altı su değirmeninin 
çalıştığı kaydedilmiştir. Bu çerçevede de-
mircilik, semercilik, tenekecilik, nalbant-
lık, çeşitli el ve ev aletleri yapımı çevreye 
hitap edecek kadar yaygın ve bunları ya-
pan kaliteli zanaatkâr ve becerikli iş a-
damlarına sahipti. 1970’li yıllarda bu ça-
lışmaların daha verimli yürütülmesi için 
dönemin belediyesi tarafından ilçeye 20 
adet küçük sanayi dükkânı yapıldı.
1969 tarihinde İncesu ileri gelenleri ve 
Garipçe köylüleri Türkiye’de ilk defa 
bağ-bağçe ürünlerini değerlendiren “Ga-
ripsu Tarım ve Gıda Ürünleri Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şirketi”ni ve tesislerini kur-
muş ve meyve suyu konsantresi ve püre 
imal edip Avrupa’ya ihraç etmeye başla-
mışlardır.
1972’de ilçe merkezine 11 km mesafede 
Kayseri Zamantı bölgesi ve Aladağ’daki 
çinko-kurşun cevherini işleyen Çinko 
Kurşun Metal Sanayii (ÇİNKUR*) A. Ş. 
kuruldu ve 1976’da fabrika faaliyete baş-
layarak ilçeyi önemli bir ağır sanayi yatı-
rım bölgesi hâline getirdi.
1975’de Kayseri-Adana karayolu üzerin-
de İncesu’ya 7 km mesafede Devlet Plan-
lama Teşkilatı programı çerçevesinde 
fabrika yapan ve fabrika olarak vasıflan-
dırılan Takım Tezgâhları Sanayi (TAK-
SAN*) T.A.Ş. kuruldu. Ayrıca, İncesu ilçe 
sınırları içerisinde Kayseri-Ankara kara-
yolu üzerinde 23. km’de Arif Molu tara-
fından özel sektör kuruluşu olarak KAR-
SU* Tekstil Fabrikası açıldı.  
Bu sanayi kuruluşlarının haricinde ilçe 
sınırları içerisinde faaliyete devam eden 
ve bölge sanayiine büyük katkısı olan di-
ğer kuruluşlardan biri, Mehmet Aslantaş 
ve dört ortağı tarafından 1993 yılında 
kurulan Alfapen A.Ş. bünyesinde üretime 
başlayan Alfapen PVC Fabrikası ile Erci-
yes Gaz ve Aygaz dolum tesisleridir.
Bütün bu sanayi girişimlerinin neticesi 
olarak, bölge sanayicilerinin yoğun talebi 
üzerine, Kayseri Sanayi Odası öncülü-
ğünde DPT’nin programı dâhilinde 1994 
yılında Kayseri 2. Organize Sanayi Böl-
gesi kurulmasına karar verilmiş ve neti-

cede Kayseri-Adana karayolu üzerinde 
İncesu ilçe merkezine 6 km, Kayseri 
merkeze 39 km mesafede İncesu Organi-
ze Sanayi Bölgesi 2004 yılında kuruldu.
Sinema ve tiyatro faaliyetlerinin mevcut 
olmadığı ilçede sosyal hayat fazla hareket-
li değildir. Okulların düzenlediği müsa-
mere ve sergilerle halkın düğünleri bu 
durumu bir nebze olsun değiştirmektedir.    
İncesu halkı açısından sosyal yaşantıyı 
renklendiren en önemli gelişme, günü-
müzde kırka yakın üzüm çeşidinin yetiş-
tirildiği (Siyah Dimrit, Parmaki Gül üzü-
mü, Çavuş, Razakı…) Kayseri’nin önemli 
bağcılık bölgelerinden biri olması nede-
niyle, 1991 yılı Eylül ayında ilki düzenle-
nen üzüm festivalidir. Bağcılık alanındaki 
bu çalışmalar çerçevesinde son dönem-
de bazı standart çeşitlerle bağ kurma ça-
lışmaları da yürütülmektedir.
İncesu’da Merzifonlu tarafından yaptırı-
lan külliye içinde medrese ve kütüphane-
nin yer alması, yine salnamelerde XIX. 
yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın başların-
da İncesu’da iki medresenin varlığının 
kaydedilmesi, buranın ilme verdiği öne-
mi göstermesi açısından önemlidir. 
1928-1929 yılına ait Kayseri İli Millî Eği-
tim Müdürlüğü kayıtlarına göre İncesu 
merkez ve bağlı köylerinde 10 ilkokul 
kaydedilmiştir: İncesu İlk Erkek Mektebi, 
Karakoyunlu İlk Mektebi, Süksün İlk 
Mektebi, Bozca İlk Mektebi, Kızılviran 
İlk Muhtelit Mektebi, Erdemisin İlk Mek-
tebi, Ortaköy İlk Mektebi, Karahisar İlk 
Mektebi, Hamurcu İlk Mektebi ve isimsiz 
başka bir mektep. 2012 itibariyle ilçe sı-
nırları içerisinde eğitim veren 21 okul 
bulunmaktadır.    
Sağlık alanında İncesu Devlet Hastanesi, 
İncesu Merkez Sağlık Ocağı, Kızılören 
Sağlık Ocağı, Süksün Sağlık Ocağı, Ga-
ripçe Sağlık Ocağı olmak üzere hizmet 
veren beş sağlık merkezi bulunmaktadır.
İncesu’nun tarihe geçmiş birçok önemli 
âlimi ve önemli şahsiyeti vardır. Özellik-
le, Hamurcu köyünden yetişen şahsiyet-
ler öne çıkmaktadır. Bunlardan bazıları 
şunlardır: Hamurculu Hafız Osman 
Efendi*, Hacı Nuh Nasuh Efendi*, Ha-
murculu Hacı Mehmed Efendi*, Hamur-
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culu Bekir Sıdkı Efendi*, Vali Ahmet 
Fevzi Hamurculu*. İncesu’yun yetiştirdiği 
diğer bazı şahsiyetler de şöyle sıralanabi-
lir: Hamdi Bey*, Mahmud Raci Efendi, 
İncesulu Mehmed Hulûsi Efendi*, Hafız 
Hüseyin Hilmi Efendi*, Mustafa Sabri 
Efendi, Prof. Dr. Alemdar Yalçın*, Prof. 
Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru*, Bekir Öz-
gen, Bekir Yaşar Arın, Fethi Parlak, Fey-
yaz Köksal*, Hasan Ferid, Dr. Hasan 
Basri Göktan*, Dr. Hasan Hüseyin Can, 
Hasan Kaçan*, Mehmet Gönen, Prof. Dr. 
Mehmet Kocaoğlu*, Tümgeneral Meh-
met Taş, Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu*, 
Mustafa Özkan, Orgenaral Necati Öz-
gen, Osman Çilsal*, Sabahattin Çakma-
koğlu*, Yılmaz Gürbüz*, Tümgeneral Zi-
ya Paşa Ulusoy…

Kaynakça: Ali Cevad, Memalik-i Osmaniye’nin 
Tarihi, Mahmut Bey Matbaası, İstanbul 1313; 
Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914) 
Biyografik ve Sosyal Özellikleri, (çev. Bahar 
Tırnakçı), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İzmir 
2003; Adem Yağcı, Rüstem Cangi vd., “Poyüler 
Üzüm Çeşitleri ve Terbiye Sistemleri”, 1. Ulusal 
İncesu Sempozyumu, s. 1504-1524; Mehmet 
Çayırdağ, “İncesu Çevresinde Selçuklu ve Bey-
likler Dönemine Ait Yedi Zaviye (Tekke) Tür-
be”, 1. Ulusal İncesu Sempozyumu, s.1375-
1409; İlyas Çürüttü, “Geçmişten Günümüze 
Hamurcu Köyü”, 1. Ulusal İncesu Sempozyu-
mu, s.644-727; Zehra Nilgün Ejder, “İncesu İ-
lim, Düşünce ve Araştırma Önderlerimizden 
Bazıları”, 1. Ulusal İncesu Sempozyumu, 
s.1127-1142; Mesut Elibüyük, “Tarihi Coğrafya 
Bakımından XVI. Yüzyılda İncesu”, 1. Ulusal 
İncesu Sempozyumu, s. 175-209; Mustafa Işık, 
“Osmanlı Dönemi İncesu Alimleri”, 1. Ulusal 
İncesu Sempozyumu, s. 1205-1220; Suraiya Fa-
roqhı, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, Kent 
Mekânında Ticaret, Zanaat ve Gıda Üretimi 
1550-1650, (çev. Neyyir Kalaycıoğlu), Tarih 
Vakfı Yayını, İstanbul 1993; Şeyda Güngör Açık-
göz, “İncesu Rum Kiliseleri ve Koruma Prob-
lemleri”, 1. Ulusal İncesu Sempozyumu, s. 
1467-1484; Yılmaz Çetinoğlu, Kayseri İlçesi 
İncesu Tarihi (Sadokora), İstanbul 1998; Mus-
tafa Denktaş, “İncesu Merzifonlu Kara Mustafa 
Paşa Külliyesi”, Vakıflar Dergisi, S 26, Ankara 
1997, s. 193-224; Yalçın Turan, “Bir İlçenin 
Sosyokültürel Tarihi: İncesu”, Hacı Bektaş Veli 
Araştırma Dergisi, Yıl: 2005, S 33, s. 309-384; 
Recep Kanalga, Kayseri Millî Eğitim Müdürlü-
ğü Arşivindeki Hülasa-i Devam Cetvelleri 
(1928-1919), s. 301-310; Hasan Tasacı İncesu 
hakkında özel notlar.

GÜLBADİ ALAN

İNCESU AGİOS DİMİTRİOS KİLİSESİ
Kilise, İncesu merkezinin kuzeybatısın-
da, bugün Yeni Cami Mahallesi olarak 
bilinen mevkide, Kuyubaşı Sokak, 8 paf-
ta, 36 ada, bir numaralı parselde yer al-
maktadır. 
Yapının kitabesi mevcut değildir. Farklı 
kaynakların verdiği birbiriyle çelişkili bil-
giler değerlendirilerek kilisenin 1730’da 
yapıldığı, 1835 ve 1868’de gerçekleştiri-
len yenilemelerle de bugüne ulaştığı söy-
lenebilir  
Mübadelenin ardından tiyatro ve müsa-
mere salonu olarak kullanılan yapının bir 
süre sonra bahçe duvarları sökülerek 
taşları kaldırım döşemekte kullanılmış, 
bağlantı için kullanılan kurşunlar ise yağ-
malanmıştır. Daha sonra ambar yapılan 
ve 1950’lerin sonunda askerî depo olarak 
birkaç yıl kullanılan yapı, ardından sanat 
okulu olmuştur. Mülkiyeti İncesu Beledi-
yesine aittir ve Koruma Kurulunca tescil 
edilmiştir.
Yapının ana girişi, kayalara dönük batı 
yönündedir. Kilise üç nefli, bazilikal 
planlıdır. Kilisenin batısındaki dokuz bi-
rimden oluşan narteksin, bugün ancak 
izleri görülmektedir. Naos dörder sütun-
la neflere ayrılmıştır. Doğuda, kütleden 
dışarı taşan yarım daire planlı apsis bu-
lunmaktadır. Yapıda görülen izler, nar-
teks üzerinden naosu “U” biçiminde sa-
ran ve yan nefler üzerinde birer birim 
genişletilen bir galeri olduğunu göster-
mektedir. 
Yığma tekniğiyle yapılan kilisede ana ya-

İncesu Agios Dimitrios Kilisesi (Ş.G. Açıkgöz)
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pı malzemesi olarak düzgün kesme tüf 
bloklar kullanılmıştır. Yapının inşasında, 
ana malzeme olarak öne çıkan taşın yanı 
sıra, demir, ahşap, alçı ve kireç gibi mal-
zemeler kullanılmıştır. 
Genel olarak sade bir cephe düzenine sa-
hip kilisenin özgün batı cephesi bugün 
mevcut değildir. Simetrik olarak düzenle-
nen kuzey ve güney cephelerinin batısında 
galeri ve narteksin yıkıntıları, doğu ucunda 
ise bema ve apsis görünüşe katılmaktadır. 
Düz bir silmeyle alttan kuşatılan naos du-
varları, üstte saçakla son bulur. 
Yalın cephe kurgusuna karşılık, içte; sü-
tun başlıkları, tonozlardaki silme, kemer 
aralarını süsleyen madalyonlar ve kemer 
kilit taşlarının vurgusunda bezeme 
hâkimiyeti görülmektedir. Duvar resim-
leri, bezeme programının önemli bir kıs-
mını oluşturmaktadır. Tonoz silmesinin 
altında, bir kuşak hâlinde ikonografik re-
simler yer almaktadır. Bu kuşakta, ayakta 
duran figürler ve İncil’den sahneler res-
medilmiştir. 

Kaynakça: Ş. Açıkgöz Güngör, Kayseri ve 
Çevresindeki 19. Yüzyıl Kiliseleri ve Korun-
maları İçin Öneriler, (İTÜ Fen Bilimleri Ensti-
tüsü, Doktora tezi),  İstanbul 2007, s. 86.

ŞEYDA GÜNGÖR AÇIKGÖZ

İNCESU AGİOS EFSTATİOS KİLİSESİ
Eğimli bir alana yerleşen kilise, Yarım 
Mahalle, Kilise Sokak, 40 pafta, 311 ada, 
14 numaralı parselde yer almaktadır. 
Merdivenli sokaklardan avluya iki kapıy-

la geçilir. Batıdaki ana kapı, sütunlarla 
taşınan bir kemerle vurgulanmıştır. Ön-
celeri kayaya oyulmuş bir kilise olan yapı 
1729’da büyütülmüş, 1867’de ise kadınlar 
kısmı eklenmiştir. Yapı özgün işlevindey-
ken yapılan son eklemeler 1912’de ger-
çekleşmiştir. Mübadelenin ardından pa-
paz evi bir süre ilkokul olarak kullanıl-
mış, sonra kilise ile birlikte şahıslara satıl-
mış, bir süre konut olarak kullanıldıktan 
sonra, 1970’lerde hapishane işlevi yük-
lenmiştir. Kilise, Koruma Kurulu kararı 
ile tescil edilmiştir.
Dışarıdan bakıldığında kilise özelliği gös-
termeyen bu yapının avlu cephesinde; 
beş adet dikdörtgen açıklıklı pencere ve 
üç kapı bulunmaktadır. Pencere ve kapı-
lar belirli bir düzene göre yerleştirilme-
miştir. Kiliseye girilemediğinden, içerde-
ki malzeme kullanımı ve yapım tekniği 
incelenememiştir. Cepheler, yığma tek-
nikle düzgün kesme taş bloklar kullanıla-
rak yapılmıştır. Pencere parmaklıkları, 
yapıda demir kullanılan yerlerdir. Yapı, 
Kayseri ve çevresindeki sivil mimarlık 
örneklerinde olduğu gibi düz toprak 
damlıdır. 

ŞEYDA GÜNGÖR AÇIKGÖZ

İNCESU BULGURCU CAMİİ
İncesu ilçesi*, Bulgurcu Mahallesi, Adım 
Sokak’ta yer alan cami, sağlam ve ibadete 
açık durumdadır. Giriş kapısı üzerinde 
yer alan kitabeye göre yapı, 1767 yılında 
Hacı Ahmet tarafından inşa ettirilmiştir. 
Yine giriş kapısı üstünde yer alan bir 
başka kitabeye göre de yapı 1922 yılında 
onarılmıştır. 
Yapının inşasında, düzgün kesme taşla 
birlikte ahşap malzeme de kullanılmıştır. 
Duvarları ve minaresi düzgün kesme taş 
malzemeyle inşa edilen yapının üst örtü-
sü ve örtüyü taşıyan ayakları ahşaptır. 
Ahşap tavan, dıştan kiremit kaplı kırma 
çatıyla örtülüdür.  Kuzey-güney yönünde 
dikdörtgen bir kütleye sahip olan yapı iki 
birimden oluşmaktadır. Güneyde yakla-
şık kare planlı bir harim, kuzeyde ise son 
cemaat yeri mevcuttur. Kuzeydoğu köşe-
sinde tek şerefeli minare yer almaktadır. 
Yanları kapalı olan son cemaat yerinin 
kuzey cephesi camekânla kapatılmıştır. 

İncesu Agios Efstatios Kilisesi (Ş.G. Açıkgöz)  

İncesu Bulgurcu Camii plan 
(çizim: M. Denktaş) 



	 KAYSER‹	ANS‹KLOPED‹S‹		 İNC	/	301	[1261]

Son cemaat yerinin doğu kanadına bir 
mihrabiye nişi açılmıştır. Son cemaat ye-
ri, ikisi yanlardaki duvarlara bağlı, diğer-
leri serbest, altı ayağın taşıdığı düz ahşap 
tavanla örtülüdür. Kuzey cephe eksenin-
de yer alan yuvarlak kemerli kapıdan ha-
rime girilmektedir. Harim, dört adet ser-
best ayak üzerine kuzey-güney yönünde 
atılan kirişlerle, mihraba dik üç sahınlı 
bir düzenlemeye sahiptir. Orta sahn di-
ğerlerinden biraz daha geniş ve yüksek 
tutulmuştur. Orta sahnın örtü sisteminde 
yer alan konsol dizisi, bu bölümün daha 
gösterişli olmasını sağlamıştır. Harimin 
kuzeyinde, ahşap ayaklarla taşınan ka-
dınlar mahfili mevcuttur. Toplam 10 adet 
pencereyle aydınlatılan harimin kuzey, 
güney ve batı cephelerinde ikişer adet üst 
sıra, doğu cephesinde iki adet alt sıra ve 
iki adet de üst sıra penceresi bulunmak-
tadır. Alttan şevli olarak düzenlenen pen-
cereler yuvarlak kemerlidir. Sadece doğu 
cephedeki alt sıra pencereleri lentoludur. 
Caminin mihrap, minber ve vaaz kürsüsü 
son yıllarda yenilenmiştir. Oldukça basit 
şekilde inşa edilen yapıda herhangi bir 
süsleme öğesi görülmemektedir. 

Kaynakça:  Mustafa Denktaş, “İncesu’daki 
Türk Devri Anıtları”, Sanatsal Mozaik, Kayseri 
Özel Sayısı, İstanbul 2000, s. 76-77.

LOKMAN TAY

İNCESU DOĞUSPOR bk. DOĞUSPOR
 
İNCESU GARİPÇE KÖYÜ KAYAYA OYMA 
ODA MEZARLARI

İncesu*’ya bağlı Garipçe köyünün güne-
yinde halk arasında “asma” olarak bili-
nen yerde geç Roma Dönemi’ne* ait ka-
yaya oyma, oda mezarlar tespit edilmiş-
tir. Bunlar, bölgede tek başına, düzensiz 
biçimde yer alan küçük kaya kütlelerine 
oyulmuş tek oda mezarlar olarak inşa e-
dildikleri gibi büyük bir kaya kütlesinin 
içerdiği birden fazla oda mezarlar şeklin-
de de yapılmışlardır.  Mezarların ön cep-
hesinde yer alan küçük boyutlardaki, 
yaklaşık dikdörtgen biçimli kapılar ge-
nelde kademeli bir silme ile kuşatılarak 
vurgulanmıştır. Bazı mezarların girişi ise 
kaba olarak oyulmuş düzensiz açıklıklar-
dan ibarettir. Duvarları ile tavanı sade ve 

düz olan bu mezarlara giriş kimi örnek-
lerde karşılıklı iki kapıdan da sağlanır.  
Bazı örneklerde kapı, derin bir dikdört-
gen niş içersine oyulmuştur. Oda mezar-
lar,  küçük boyutlarda olup,  kare ya da 
dikdörtgen plan tipindedir.  Bu mezarlar 
tek kişiye ait olabildiği gibi,  ikiden fazla 
kişinin gömülü olduğu örnekler de var-
dır. Odaların zemininde ise bugün olduk-
ça tahrip olmuş durumdaki mezarlar yer 
alır. Bunlar ana kayaya oyularak yapılan 
ve üzerinin taş ya da pişmiş topraktan 
levhalarla kapatıldığı “Khamosorion” 
olarak adlandırılan mezarlardır. Khamo-
sorion tekneleri yaklaşık konik formda 
oyulmuş ve bu nedenle odanın tabanında 

İncesu Bulgurcu Camii (Özbek - Arslan, KTKVE)

İncesu Garipçe Köyü kayaya oyma oda mezarı 
(N. Ç. Karakaya) 
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geniş bir alan oluşturulmuştur. Genelde 
khamosorion mezarlarda ölünün başının 
konulacağı yastık kısmı ise tabandan ha-
fifçe yükseltilmiştir. Khamosorionların 
oda mezarlarda boyutları değişebilmek-
tedir. Büyük olanlar yetişkinlere, küçük-
ler ise çocuklara aittir. Ucuza mal edil-
mesi nedeniyle yaygın kullanım alanı 
bulan bu tip mezarların fakir vatandaşla-
ra ait olabileceği düşünülür. Ayrıca me-
zarların çevresinde, zeminde bulunan 
sığ, basit oyuklar ölü kültü ile ilişkin ol-
malıdır. 
Dağlık Phrygia bölgesinde Roma döne-
mine ait bu tür oda mezarlar yoğun ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Eskişehir ili 
Güllüören Mevkii, Kozkaya-İn önü Mev-
kii, Kümbet Köyü Asmacık Tepesi Mev-
kii, Kütahya ili Fındık köyünde khamo-
sorionlu  tek odalı mezarlar  vardır. Aynı 
zamanda bu tip mezarlar, Kilikya bölge-

sinde Elaussa Sebaste, Korytella, Kory-
kos  nekropollerinde de görülür. Genel-
likle bu tip mezarların Geç Roma Döne-
mine ait olduğu belirlenmiştir. 

Kaynakça:  M. Kılınçer, Kuruluşundan Bugü-
ne Garipçe, Kayseri 2012, 39-40.

NİLAY ÇORAĞAN KARAKAYA

İNCESU KARAKOYUNLU CAMİİ
İncesu ilçesi*, Karakoyunlu Mahallesi, 
Karakoyunlu Caddesi üzerinde bulunan 
yapı, sağlam ve ibadete açık durumdadır. 
Kuzey cephedeki giriş kapısı üzerinde 
yer alan kitabeye göre yapı, mahalle sa-
kinleri tarafından 1834 yılında inşa edil-
miştir. 
Cami ve minarenin inşasında tamamen 
düzgün kesme taş malzeme kullanılmış-
tır. Ancak harimin üzeri ahşap direklerin 
taşıdığı ahşap tavanla örtülüdür. Örtü 
sistemi dıştan kiremit kaplı kırma çatıyla 
kapatılmıştır. Kuzey-güney yönünde uza-
nan harim, hafif yamuk bir plan arz et-
mektedir. Yapının kuzey bölümüne, da-
ha sonra kapalı bir son cemaat yeri ve tek 
şerefeli bir minare eklenmiştir. Harimin 
doğu, batı ve güney cephelerinde üçer a-
det pencere açıklığı mevcuttur. Pencere-
ler, dikdörtgen formları ve üzerlerinde 
yer alan silmelere oturtulmuş çökertme 
kemerleriyle benzer özellikler gösterse 
de, her birinin farklı yükseklikte olması 
cephelerde bir düzensizliğe yol açmakta-
dır. Beden duvarlarının üst seviyesinde 
kalın bir silme kuşağı, yapının etrafını 
çepeçevre kuşatmaktadır. Yapının kuzey 
cephesinde iki silme kuşağıyla vurgulan-
mış, yuvarlak kemerli taç kapı yer almak-
tadır. Son cemaat yerinde, taç kapının 
doğu yanında yüzeysel bir niş bulunmak-
tadır. Kuzey-güney yönünde uzanan ha-
rim, dört adet serbest ayak üzerine atılan 
ahşap kirişlerle mihraba dik üç sahna 
ayrılmıştır. Harimin kuzeyinde ahşap a-
yaklarla taşınan kadınlar mahfili bulun-
maktadır. Harimi aydınlatan lentolu pen-
cereler, içeride yuvarlak kemerli nişler i-
çerisine açılmaktadır. Dış cephede oldu-
ğu gibi, içeride de pencerelerin üzerinde 
çökertme yuvarlak kemer uygulaması gö-
rülmektedir. Ayrıca doğu ve batı cephe-
lerde ortadaki pencereler, güney cephe-

İncesu Karakoyunlu Camii  (Özbek - Arslan, KTKVE)

İncesu Karakoyunlu Camii içi (Özbek - Arslan, KTKVE)

İncesu Karakoyunlu Camii 
plan (çizim: M. Denktaş)
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de ise pencerelerin tamamı alttan şevli 
olarak düzenlenmiştir. Harimin doğu du-
varında, taş konsollar üzerine oturan va-
az kürsüsü yer almaktadır. Caminin min-
beri ve mihrabı ahşap malzemeden olup, 
muhtemelen yakın tarihteki bir onarımda 
yenilenmiş olmalıdır. Oldukça basit bir 
şekilde mahalle mescidi olarak inşa edi-
len yapıda herhangi bir süsleme öğesi 
bulunmamaktadır. 

Kaynakça:  Mustafa Denktaş, “İncesu’daki Türk 
Devri Anıtları”, Sanatsal Mozaik Dergisi, Kay-
seri Özel Sayısı, İstanbul 2000, s. 77-78.

LOKMAN TAY

İNCESU KIRKLARİNİ BİZANS KAYA 
YAPILARI 

İncesu*’da en eski yerleşim yerinin, An-
don Kayası denilen kaya bağlarının ara-
sında, Kırklarini üzerinde hâlen yapı ka-
lıntıları bulunan Eski köy diye adlandırı-
lan yerde bulunduğu bilinir. Küçük bir 
köy görünümünde olan Eski köyde, 
Kırklarini mevkii ve karşı yamaçlarda 
bulunan kaya yapılarında erken dönem-
lere ait yaşam izlerine rastlanır. Burada 
yaşayan insanların, Anadolu’nun eski ta-
rihine ait kaynaklarda belirtilen Hitit* ve 
Frigya Devleti’nin halklarından olduğu 
ve daha sonra bu halkın diğer Anadolu 
halkları gibi Hristiyanlaştığı söylenir. 
İncesu’yun Orta Çağ’a ait tarihçesi hak-
kında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ro-
ma* ve Bizans* Dönemi’nde İncesu’yun, 
“Sadocora” adıyla anıldığı bilinir. Eski 
köy ve civarında bulunan Sadokora deni-
len bu yerleşim yeri, zamanla daha doğu-
ya kaymış ve İncesu adıyla anılmaya baş-
lanmıştır. Bizans Dönemi’nde İncesu ve-
ya Sadokora, Ürgüp’e bağlı bir yerleşim 
yeridir. Hristiyanlık yayılınca bu bağlılı-
ğın gelişip, ilişkilerin arttığı, hatta halk 
tarafından Kırklarini’nden Ürgüp’e gizli 
bir geçit olduğu söylenmektedir. 
İncesu ilçesinin yaklaşık 1 km kuzeybatı-

sında, Bizans Dönemi’ne ait bazı kaya 
yapıları tespit edilmiştir. Bu yapılar bir 
kaya yüzeyine açılmış, iki kat hâlindeki 
mekânlardan oluşturulmuştur. Bu kaya-
lık alanın hemen önündeki kaya bloğun-
da, bir Roma mezarı ile karşılaşılır. Beşik 
tonozlu mekânın zemininde yaklaşık 
1,70 m uzunluğunda bir mezar dikkati 
çekmektedir. Yaklaşık 25 m uzunluğun-
daki kayanın cephesinde, giriş ve açıklık-
ları bulunan, alt ve üst kattan oluşan Bi-
zans Dönemi’ne ait mekânlar, birbirle-
riyle bağlantılıdır. Üst katta yer alan dik-
dörtgen ve kare planlı büyük boyuttaki 
mekânlar yaşama birimleri olmalıdır. 
Altta, merkezî konumda şarap işliği ve 
ona açılan ek mekânların özenle oyul-
muş, yuvarlak kemerli niş içindeki kapı-
ları dikkati çeker. Her iki kapı arasında 
kalan yuvarlak kemerli niş, kazıma tekni-
ğinde sivri bir kemerle vurgulanmıştır. 
Bu bölümün üstünde kaya yüzeyine o-
yulmuş dikdörtgen, kare yuvalar güver-
cinlik olmalıdır. Kaya yüzeyinin batısın-
daki dikdörtgen niş ise muhtemelen inşa-
sı yarım kalmış bir mekânın girişidir. Bu 
girişin iki yanındaki nişlerle cephe hare-
ketlendirilmiştir. Yapıların merkezî ko-
numunda, alt katta yer alan şarap işliği, 
“A”, “B” ve “C” olarak adlandırdığımız, 
birbiriyle bağlantılı üç mekândan oluşur. 
Ortadaki ana mekân “A”  3,96x3,89 m 
boyutlarında yaklaşık dikdörtgen planlı-
dır. Mekânın kuzeyinde üzüm ezme ha-
vuzu ile güneydoğuda, ona bitişik, şıra 
biriktirme haznesi vardır. Ana mekânın 
doğu ve batısında düzensiz planlı ek ya-
pılar bulunur. Bu mekânlar muhtemelen, 

İncesu Karakoyunlu Camii kitabesi

İncesu Kırklarini Bizans kaya yapıları genel görünüm (N.Ç. Karakaya)
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üzümün toplandığı ve şarap hâline geti-
rildikten sonra depolandığı mekânlardır.  
“A” mekânının kuzeyindeki dikdörtgen 
planlı üzüm ezme havuzu düz tavanlı o-
lup, duvarlarında kap koymaya yarayan 
küçük nişler vardır. Havuz, mekâna yu-
varlak bir kemerle açılır. Kemer altındaki 
duvarın bir kısmı, havuza geçişin kolayca 
sağlanması için alçaltılmıştır. Havuz, gü-
neydoğuda küçük bir kanalla üzüm suyu-
nun biriktirildiği hazneye bağlanır. 
1,00x0,80 m boyutlarındaki hazne, aynı 
zamanda bu mekânın doğusundaki “B” 
olarak adlandırdığımız mekâna açılan 
geçidin zeminindedir. Kanalla birlikte 
haznenin sıvalı olduğu dikkati çeker. Dü-
zensiz bir plan özelliği gösteren  “B” 
mekânına, “A” mekânından küçük ve dar 
bir geçitle girilir. Mekânın kuzey duvarın-
da,  yuvarlak kemerli, yarım yuvarlak 
nişler ile birlikte muhtemelen şarabın 
saklanıp depolandığı serin mekânlara a-
çılan, uzun ve dar bir geçitin girişi görü-
lür. Mekânın zemininde, daire biçimin-
deki kap izleri de buranın  “depo”  işlevi-
ni doğrular. A mekânına açılan geçitin 
zemindeki haznede biriken üzüm suyu, 
muhtemelen bu mekânda kaplara topla-
nıp, kuzeydeki geçitin açıldığı serin me-
kânlarda saklanıyordu. Mekânın batı du-
varının ana mekâna açılan geçitle birle-
şen köşesinde bir seki oluşturulmuştur. 
Ayrıca mekânın düz tavanının batı bölü-
mündeki daire biçimli geçidiyle üst kata 
geçiş sağlanır. Batı duvarının bu geçit ile 
birleşen bölümünde, tırmanmayı sağla-
yan küçük oyuklar dikkati çeker. 
İşliğe ait diğer mekân olan C yapısı 2,85x 
3,01 m boyutlarında, dikdörtgen planlı ve 
düz tavanlı olup duvarları sadedir. Ü-
zümler şarap hâline getirilmeden önce, 
muhtemelen sepetlerle burada toplan-
maktadır. Kapadokya bölgesinde; Er-
demli, Güzelöz, Soğanlı, Ürgüp gibi yer-
leşimlerde bu tür şarap işliklerine rast-
lanmaktadır. Antik gelenekleri sürdüren 
bu yapı,  Kırklarini bölgesinin bilinen tek 
şarap işliğidir. İşlik ile bağlantılı olan üst 
kattaki “H” yapısı ise düzensiz planlıdır. 
Yapının kademeli olan kuzey duvarında 
geniş mekânlara açılan iki kapı bulunur.  

Mekânın zeminindeki  “B” yapısına açı-
lan geçitin kademeli ağız bölümü muhte-
melen ahşap bir kapakla örtülmektedir. 
Mekânın güneyindeki penceresinin doğu 
söve iç yüzeyinde bir kitabe tespit edil-
miştir. İki satırlık kitabede “M”, “E” ve 
“N” harfleri okunabilmektedir. Üst katta-
ki yapının kuzeyindeki mekânlara açılan 
girişler, uzun ve dar geçitler şeklindedir. 
Bu geçitlerden birinin üstünde bulunan 
kitabede “Σ , I ve P ” harfleri görülebil-
mektedir. Ayrıca mekânlardan birinin 
duvarında eşit kollu haç motifnin altında  
“Σ” harfine rastlanır. Kuzeydeki mekânlar 
dikdörtgen ve düzensiz planlıdır. Yaşa-
ma birimleri olabilecek bu yapıların du-
varlarında sekiler ile çeşitli boyutlarda 
nişler görülür.
 Kaya bloğunun alt katında, doğuda da 
yaşama birimleri yer almaktadır. Bunlar-
dan “D” ve “E” olarak adlandırdığımız 
yapılar, ortak bir “ön” ya da “giriş” 
mekânına açılan dikdörtgen planlı 
mekânlardır. “D” mekânının güney cep-
hesi tümüyle açıktır. Mekânın kuzeydo-
ğusunda, zeminde, daire biçiminde bir su 
teknesi bulunur. Mekânın duvarlarındaki 
seki ve nişler ile su tekneleri, yapının ya-
şama birimleri olduğunu doğrular. Aynı 
yapının diğer birimi olan “E” mekânı da 
diğer mekânla aynı özelliklere sahiptir. 
Kaya bloğunun doğu ucunda 2,24x4,14 m 
boyutlarında, tek nefli, beşik tonoz örtü-
lü, doğuda yarım yuvarlak apsisi olan bir 
şapel yer alır. Şapelin güneydoğusunda 
dikdörtgen planlı, beşik tonoz örtülü bir 
giriş bölümü yani ”narteks” vardır. Şape-
lin narteksinin zemininde ikisi yetişkin, 
diğer ikisi ise çocuğa ait dört mezar bulu-
nur. Narteksin tonoz başlangıcında, ku-
zey ve güney duvarlardaki silmeler dikkat 
çekicidir. Kuzey duvarda dikdörtgen ka-
pı, şapelin ibadet mekânına yani naosa 
açılır. Tek nefli yapının beşik tonozu, or-
tadaki bir takviye kemeri ile ikiye ayrılır. 
Kemer, kuzey ve güney duvarlarda duvar 
payelerine oturur. Tonoz başlangıcı nar-
teksteki gibi bir silme ile vurgulanmıştır. 
Şapelin apsisi, mimari plastik öğeleri ile 
dikkat çekicidir. Yapı, bu özelliğiyle böl-
gede ünik bir karaktere sahiptir. Apsisin 

İncesu Kırklarini Bizans kaya 
yapıları şarap işliği planı 
(çizim: N.Ç. Karakaya)

İncesu Kırklarini Bizans kaya 
yapıları D ve E mekânları 
planı (çizim: N.Ç. Karakaya)

İncesu Kırklarini Bizans kaya 
yapıları şapel planı 
(çizim: N.Ç. Karakaya)

İncesu Kırklarini Bizans kaya 
yapıları F ve G mekânları 
planı (çizim: N.Ç. Karakaya)
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merkezindeki yuvarlak kemerli niş için-
de, ince-uzun yuvarlak kemerli bir pen-
cere vardır. Pencere önündeki duvara 
bitişik altar ise tümüyle yıkılmıştır. Apsi-
sin kuzey ve güneyinde liturjik ayinle ilgi-
li yarım yuvarlak nişler bulunur. Apsis 
zafer kemeri iki yanda,  kayaya oyulmuş 
kübik başlıkları olan yarım yuvarlak sü-
tuncelere oturur. Kısmen yıkılmış olan 
templon duvarında kabartma tekniğinde 
ise sonsuz yaşamı ifade eden kıvrık dallı 
haç tasvirleri, yapının gömü işlevini vur-
gular. Apsis zafer kemeri yüzeyindeki 
kıvrık dallar oluşturan spiraller ve zikzak 
motifleri ile kemer iç yüzeyindeki yıldız 
motifli madalyon kabartma tekniğinde-
dir. Kemer yüzeyinin köşelerine iki bü-
yük yaprak oyulmuştur. Ihlara Vadisi’-
ndeki X-XI. yüzyıllara ait Selime Kalesi 
giriş cephesiyle Karanlık Kale manastı-
rındaki 1 ve 2 no’lu mekânlardaki kemer-
lerin yüzeyinde de yaklaşık aynı bezeme-
leri görmekteyiz. Kapadokya bölgesinde 
genelde X.-XI. yüzyıllar arasında görülen 
bu mimari plastik, taklidî bezemelerle 
birlikte kabartma tekniğindeki süsleme-
ler, Frigya bölgesindeki kaya kiliselerin-
de de saptanmıştır. Kaya bloğunun doğu 
ile batı uçlarında bulunan ve hiçbir yapı 
ile bağlantısı olmayan iki dikdörtgen 
mekân “F” ve “G” olarak adlandırılmış-
tır. Duvarlarında nişler olan bu yapılar, 
bölgedeki basit yaşam birimleridir. Ba-
ğımsız olan 2,91x3,57 m boyutlarındaki 
“F” yapısı, cephenin batı ucundadır. Du-
varları sade olup, kuzey duvarında aynı 
boyutlarda nişler dikkat çeker. 2,65x3,70 
m boyutlarında dikdörtgen planlı G yapı-
sının özenle oyulmuş girişi dikkat çekici-
dir.   Yapının duvarlarında gündelik kul-
lanıma yönelik çeşitli boyutlarda nişler 
vardır. Kaya bloğunun önünde yer alan 
kaya zeminde su kanalları ile daire biçi-
minde su tekneleri dikkati çeker. İncele-
diğimiz yapıların zemininde rastladığı-
mız sırsız seramiklere ait gövde ve ağız 
parçalarının gündelik kullanım kapları 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bir de 
cam bilezik parçası görülmüştür.
Sonuçta bu yapılar, büyük bir aile ya da 
küçük bir topluluğa ait mesken olmalıdır. 

Bölgedeki geçim kaynağı olan şarap işli-
ği, Kapadokya bölgesinde görülen basit 
tipteki diğer işliklerle ortak özelliklere 
sahip olup, antik geleneği devam ettirir. 
Yaşam birimleri merkezî konumdaki işli-
ğin etrafında gelişip organize olmuş, kimi 
yapılar ise inşa edilmeden yarım bırakıl-
mıştır. Özellikle bölgenin tek ibadet 
mekânı olan özel gömü şapeli, süsleme-

İncesu Kırklarini Bizans kaya yapıları 
şapelin apsisi (N. Ç. Karakaya)

İncesu Kırklarini Bizans kaya yapıları şarap 
işliği, üzüm suyunu biriktirme haznesi  
(N.Ç. Karakaya)
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leri ile yaklaşık bir yüzyıl  (X-XI. yüzyıl) 
verebilmektedir. Kırklarini’ndeki bu ka-
yaya oyma yapılar, İncesu’yun karanlıkta 
kalan Bizans geçmişine ışık tutmaktadır.

Kaynakça: Y. Çetinoğlu, Kayseri İlçesi, İncesu 
Tarihi (Sadokora), İstanbul 2000; Yurt Ansik-
lopedisi, C VII,  s. 4704;N. Çorağan Karakaya,  
“İncesu İlçesi, Kırklarini Mevkii’ndeki Bizans 
Kaya Yapıları”, I. Ulusal İncesu Sempozyumu, 
İncesu Belediyesi Kültür Yayını,  Kayseri 2011, 
s. 291. 

NİLAY ÇORAĞAN KARAKAYA

İNCESU MERZİFONLU KARA MUSTAFA 
PAŞA KÜLLİYESİ

Merzifonlu Kara (Maktul) Mustafa Paşa  (1634-
1683)
H 1044 (M 1634)  tarihinde Merzifon’da 
doğdu. Mustafa Paşa Türk olup Merzi-
fonlu Oruç Bey adında bir tımarlı sipahi-
nin oğludur. Mustafa Paşa’nın babası, IV. 
Murat’ın Bağdat Seferi esnasında şehit 
düştü. Paşa, babasının yakın arkadaşı 
Köprülü Mehmet Paşa tarafından hima-
ye edildi. Köprülü Mehmet Paşa’nın kızı 
Saliha Hanım ile evlenerek Köprülü aile-
sine damat oldu. 
Mustafa Paşa, Köprülü Mehmet Paşa 
sadrazam olduğunda (M 1656), Paşa’nın 
silahtarlığı görevini üstlendi. Telhisci 
(sadrazama gelen yazıları özetleyip su-
nan kişi) olarak Köprülü Mehmet Paşa 
tarafından Erdel Seferi’ne götürüldü. Ka-
ra Mustafa Paşa, Yanova Kalesi’nin fethi 
müjdesini padişaha bildirmekle görev-
lendirildi. Bu müjdeyi padişaha getirme-
sinden dolayı padişah tarafından H 1068 
(M 1658) ikinci imrahorluğa terfi ettirildi. 
H 1070 (M 1660) tarihinde iki tuğ ile Si-
listre Beylerbeyi olarak atandı. H 1071 (M 
1661) tarihinde vezirlik ile Diyarbakır 
Eyaleti’ne atandı. Kayınbiraderi Fazıl 
Ahmed Paşa’nın sadaret makamına atan-
masının ardından, Paşa tarafından Kap-
tan-ı Derya H 1072 (M 1661) olarak atan-
dı ve H 1073’te (M 1663) rikab kaymaka-
mı oldu. H 1076’da (M 1665) Fazıl Ah-
med Paşa’nın Girit Seferi’ne serdar tayin 
edilmesi üzerine Kara Mustafa Paşa sa-
daret kaymakamı oldu. Ahmet Paşa’nın 
1670 tarihinde Edirne’ye gelmesiyle Kara 
Mustafa Paşa üçüncü vezir olarak divan-

da görev aldı. H 1087 (M 1676) tarihinde 
vefat eden kayınbiraderi Fazıl Ahmed 
Paşa’nın yerine sadrazamlık görevine a-
tandı. Kara Mustafa Paşa sadrazam oldu-
ğunda Osmanlı Devleti, kayınpederi ve 
kayınbiraderinin izlemiş olduğu politika-
lar sayesinde yeniden bir canlanma evre-
si içerisine girmişti. Kendisi de geçen 
zaman zarfında Osmanlı bürokrasisinde 
edinmiş olduğu tecrübe sayesinde bu ya-
kalanan yükselme ivmesini devam ettir-
mek istiyordu. Bu nedenle atalarının al-
maya çalıştığı, fakat muvaffak olamadık-
ları Avusturya hayalini gerçekleştirmek 
istedi.  Fakat işler Kara Mustafa Paşa’nın 
istediği gibi gitmedi.  Yenilgi ve akabinde 
imzalanan Karlofça Antlaşması ile artık 
Avrupalı devletlerin gözünde,  XVI. yüz-
yıldan itibaren zayıfladığı düşünülen Os-
manlı İmparatorluğu’nun sona yaklaştığı 
değerlendirilir oldu. Kara Mustafa Paşa 
yaptığı hatanın bedelini Belgrat’ta cellat-
lara teslim olarak ödedi (25 Aralık 1683). 
Mezarı, Edirne Saruca Paşa Camii hazi-
resine yerleştirildi. Burada yer alan mer-
mer küçük mezar taşı üzerinde şu kitabe 
yer almaktadır.

Ser-i Serdar-ı Ekrem Sadrazam Mustafa 
Paşa

Edüp rıhlet civar-ı evliyada eyledi me’vâ
Kusuru yoğiken sa’y-i gazada min vechi 

nev’â
Şehid ü hem said oldu ola firdevs-i ebed 

süknâ
Sene 1095.

Anlamı:

Başkomutan (orduların başı) Sadrazam 
Mustafa Paşa, evliyalar diyarına gaza (sa-
vaş) neticesinde hiçbir kusuru yokken 
göç etti (öldü), şehit olarak saadete erişti. 
Cennetin sonsuzluğunda huzur bulsun 
sene (M 1683).
Vakıfları: Osmanlı Devleti’nin en meş-
hur sadrazamlarından birisi olan Kara 
Mustafa Paşa, bürokrasisinde edinmiş 
olduğu gücü Osmanlı topraklarında bir-
çok yere inşa ettirmiş olduğu vakıf eserle-
ri ile de meşrulaştırmayı başardı. İdamı 
üzerine Paşa’nın bütün mal varlığına 
devlet tarafından müsadere uygulandı. 
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Kara Mustafa Paşa’nın Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşivi’nde yer alan H 23 Sa-
fer 1089 (M 16 Nisan 1678) tarihli vakfi-
yesine göre;  Amasya/Merzifon, Kayseri/
İncesu, Çorum, İstanbul, Edirne ve 
Kamaniçe’de vakıf eserleri bulunmakta-
dır. Paşa’nın Halep, İzmir, Mudanya ve 
Cidde’de yer alan vakıflarının bu vakfiye-
de yer almamış olması, buralarda yer a-
lan hayratın, M 1678 tarihinden sonra 
inşa edilmiş olduklarını göstermektedir.
Kara Mustafa Paşa’nın yukarıda bahsetti-
ğimiz vakfiyesinden hareketle bugüne 
kadar birçok çalışma yapılmıştır. Bu ça-
lışmalar genellikle bölgesel olarak ele a-
lınmış ve vakfiyenin bütününe dair bir 
çalışma yapılmamıştır. 
Kara Mustafa Paşa memleketi olan 
Merzifon’da cami, han, bedesten, şadır-
van, kütüphane, sıbyan mektebi, hamam 
ve çok sayıda çeşme inşa ettirmiştir. Paşa 
bölgenin sadece ekonomik boyutu ile il-
gilenmemiş aynı zamanda bölgedeki in-
sanların eğitimi üzerinde de durmuştur. 
Bu maksatla inşa ettirmiş olduğu sıbyan 
mektebi ve kütüphanede eğitim gören 
talebenin okuması için çeşitli kitaplar 
vakfetmiştir. Şehrin gelişmesinin önünü 
açan bu inşa faaliyetleri ile bir anlamda 
memleketine olan vefa borcunu ödemiş 
olan Paşa’nın burada inşa ettirmiş oldu-
ğu yapıları bugün sağlam bir şekilde a-
yakta durmaktadır.   
Kara Mustafa Paşa’nın imar faaliyetinde 
bulunduğu bir diğer şehir ise Çorum’dur. 
Çorum’da fevkani otuz adet odası bulu-
nan bir han ile hanın etrafında birbirine 
bitişik olarak tasarlanmış 42 adet dükkân 
inşa ettirmiştir. Eser günümüze ulaşma-
mıştır.
Yine Paşa tarafından Edirne’de de birta-
kım imar faaliyetlerinde bulunuldu. Paşa 
Edirne’de Boyacılar Mahallesi’nde bir 
çeşme, Selimiye Külliyesi’nin arastası 
karşısında günümüze de ulaşmış olan bir 
meydan çeşmesi ve aynı zamanda Bey-
lerbeyi Camii hariminde musluk inşa et-
tirdi. Ayrıca Paşa tarafından Edirne’de 
Mehmet Ağa Mahallesi’nde, Yıldırım 
Beyazid’de ve Timurtaş’ta saray ile kahve 
dükkânı yaptırıldı. Paşa’nın sarayı Meh-

med Ağa Mahallesi’nde olup, zamanla 
saray etrafında yer alan birçok arsa ve 
menzil, Paşa ve vekilleri tarafından satın 
alındı.    
XVII. yüzyıl boyunca Osmanlı şehirleri 
arasında ticari faaliyetleriyle belki de en 
dikkati çeken şehirlerden biri İzmir oldu. 
Özellikle Köprülüler’in sadrazamlıkları 
döneminde büyük bir gelişime sahne 
olan şehir, Kara Mustafa Paşa’nın da 
dikkatini çekti ve Paşa tarafından şehirde 
çeşitli eserler inşa edildi. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşivi’nde bulunan H 1108 
(M 1696) tarihli Kara Mustafa Paşa’nın 
vakfına ait akarların evkafına ilhakına 
dair vakfiye makamındaki ilamda geçen 
bilgiler ışığında, Paşa’nın İzmir’de iki a-
det han ile bir adet hamam inşa ettirmiş 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu hanlardan 
birinin fevkani bir yapı olduğu, avlusun-
da şadırvan ve mescidin yer aldığı yine 
aynı belgeden anlaşılmaktadır. “Arap Ha-
nı” olarak adlandırılan bu hanın Balcılar 
civarında yer aldığı, Osmanlı arşivlerinde 

Yusuf Akyurt’un defterinde Merzifonlu Kara Mustafa’nın 
şeceresi-1949 (TTK Arşivi) 
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yer alan H 1324 (M 1906) tarihli bir bel-
gede belirtilmektedir. Yine Paşa’nın 
İzmir’de inşa ettirmiş olduğu hamamın 
da aynı hanın bitişiğinde yer aldığı ve 
Osmanlı arşivlerinde yer alan H 1185 (M 
1771) tarihli bir belgeye göre de Direkli 
Hamam olarak adlandırıldığı anlaşılmak-
tadır. Hamam günümüzde kemeraltı 
mevkiinde Anafartalar Caddesi üzerinde 
yer almaktadır.  
Paşanın diğer hanı, kaynaklarda “Han-ı 
Sagir” ya da “Küçük Han” olarak geç-
mektedir. Bu han Leblebiciler Hanı’nın 
yerine inşa edilmiştir. 
Yine XVII. yüzyılda önemli bir ticaret 
merkezi olan Halep şehri de Paşanın i-
mar faaliyetlerinde bulunduğu diğer bir 
şehirdir. Paşanın H 23 Safer 1089 (M 16 
Nisan 1678) tarihli vakfiyesinde yer alma-
yan bu bölgedeki imar faaliyetleri hak-
kında elimizde fazla bir bilgi bulunma-
maktadır. Fakat Başbakanlık Osmanlı 
Arşivleri’nde yer alan H 1278 (M 1861) 
tarihli bir belgeden hareketle, günümüz-
de Halep Çarşısı içerisinde müstakil bir 
yapı olarak yer alan ve “Vezir Hanı” ola-
rak adlandırılan yapının banisinin Kara 
Mustafa Paşa olduğu kesin bir şekilde 
anlaşılmaktadır. Günümüze sağlam bir 
şekilde ulaşmayı başaran Vezir Hanı, 
Halep’in en büyük hanıdır. Daha sonraki 
dönemlerde hanın işleyişi ve kontrolü ile 
Paşanın kızı Abide Hanım ilgilenmiştir. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde yer 
alan H 1208 (M.1793) tarihli belgede Pa-
şanın Mudanya’da han, kahvehane, güm-
rükhane ve dükkânlarının bulunduğu 
belirtilmektedir. Bu eserlerinden hiçbiri 
maalesef günümüze ulaşmamıştır.  
Raşid Tarihi’nde, Paşanın Cidde’de de 
bir camisinin bulunduğu belirtilmekte-
dir. Kâtip Çelebi, şehirde yaşanan su sı-
kıntısı nedeniyle IV. Mehmed’in vezirle-
rinden Kara Mustafa Paşa’nın uzak yer-
lerden Cidde’ye su getirdiğini, han, ha-
mam ve cami yaptırdığını ifade etmekte-
dir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi ve 
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde yapı-
lan araştırmalarda elde edilen belgelerde 
Paşanın burada vakıfları olduğuna dair 
bilgilere ulaşılmış, fakat bu vakıf eserleri-

nin nelerden oluştuğu hakkında herhangi 
bir belgeye rastlanmamıştır. 
Kamaniçe, Paşanın imar faaliyetlerinde 
bulunduğu diğer bir şehirdir. Şehirde ca-
mi, çeşme ve mektep inşa etmiş olan Pa-
şanın bu hayır eserlerinden hiçbiri günü-
müze ulaşmamıştır.
Kara Mustafa Paşa’nın yukarıda zikredi-
len vakfiyesine göre İstanbul Hoca Paşa 
Mahallesi’nde mescit, han, saray (Güm-
rük kurbunda), iki adet çeşme, Yedikule 
haricinde han, hamam, mescit, çeşme, 
selh-hane, Topkapı’da içinde hamam ve 
birçok oda bulunan köşk, Eyüp’te, bir 
büyük “köşk ve yalı” diye adlandırılan 
saray, Ortaköy’de bir Yahudihane (Yahu-
dilerin ikâmetine tahsis edilmiş ev) inşa 
ettirdi. 
Süleymaniye’de kayınbiraderi Ahmed 
Paşa tarafından H 1070 (M 1659) tarihin-
de amcası Hüseyin Paşa’ya devredilen 
8872 zira arsa üzerinde yer alan saray ve 
müştemilatı H 1072 (M 1661) tarihinde 
Kara Mustafa Paşa’ya senede 8000 akçe 
mukataa karşılığında devredilmiştir. Bu 
sarayın alt kısmında H 1215 (M 1800) ta-
rihli bir çeşme Paşanın vefatından sonra, 
Paşanın adına inşa ettirilmiştir.  
Paşanın vakfına ait bir çeşme de, 
Zeytinburnu-Kazlıçeşme’de adına inşa 
edilmiş caminin duvarına bitişik bir şe-
kilde günümüze ulaşmıştır.
Ayrıca Paşanın Galata Karaköy’de 
Bezezistan-ı Cedid yakınında Sorguçcu 
adıyla bilinen bir hanı ve Galata’da Kara 
Mustafa Paşa tarafından bir cami daha 
inşa edildi.   
Vakfiyede geçmeyen fakat Paşa tarafın-
dan inşa ettirilmeye başlanan, Paşanın 
ölümü üzerine yarım kalan İstanbul Emi-
nönü ilçesinde Çarşıkapı’da Divanyolu 
Caddesi üzerinde yer alan külliyesi, ders-
hane mescidi üzerinde yer alan inşa kita-
besine göre, Paşanın oğlu Ali Bey tarafın-
dan Mimar Hamdi’ye 1690 tarihinde ta-
mamlattırılmıştır. 
Kara Mustafa Paşa, yukarıda zikredilen 
hayır eserlerinden başka Mekke ve 
Medine’deki fukaraları da unutmamış ve 
yılda 2.000 altının bu fukaralara dağıtıl-
masını istemiştir. Ayrıca gerektiğinde va-
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kıf mallarının onarımı ve işleyişlerinin 
devam ettirilmesini sağlamak maksadıyla 
173 kese esedi kuruşun vakıf kasasında 
muhafaza edilmesini şart koşmuştur.
Bazı yayınlarda Bilecik’e bağlı Pazarcık 
(Pazaryeri) ilçesinde Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa’nın cami, kervansaray ve 
han inşa ettirdiği belirtilmektedir. Fakat 
bu yapıların banisinin Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa olmadığı ve yapıların II. 
Bayezid’in damadı ve vezirlerinden olan 
Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırıldık-
ları, Kara Mustafa Paşa’nın Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü Arşivi’nde yer alan H 882 
(M 1477) tarihli vakfiyesinden anlaşıl-
maktadır. 
İncesu’daki vakıf hizmetleri: XVII. 
Yüzyıl, Anadolu’da eşkıyalık hareketleri-
nin yoğun olarak yaşandığı bir dönemdir. 
Celali İsyanları’nın en şiddetli bir şekilde 
hissedildiği İç Anadolu Bölgesi’ndeki 
yerlerden biri de İncesu şehridir. Önceki 
dönemlerde önemli bir yerleşim yeri 
olan İncesu, Celali İsyanları sonucu bo-
şalmış, harap olmuştur. Buranın yeniden 
şenlendirilmesini Derviş Şeyhi Kasım 
Dede, Osmanlı hazinesine 5.000 akçe 
ödeyerek üstlenmişti. Kasım Dede bura-
ya bir kısım köylüyü yerleştirmeyi başar-
dığında, Kara Said adlı birinin müdaha-
lesi ile karşılaştı. Kara Said geçici bir süre 
için İncesu’yu Kayserili Derviş Kasım 
Dede’nin elinden aldı ve durumunu sağ-
lamlaştırmak için hazineye ödenen 
5.000 akçeyi 20.000 akçeye çıkarttı. 
Fakat bu fiyat artışı aynı zamanda yeni-
den köyün halk tarafından boşaltılması-
na neden oldu.  Köy ancak H 1081 (M 
1670) tarihinde, Mustafa Paşa’nın buraya 
50 nefer derbendci getirtip yerleştirmesi, 
onlara toprak vererek zirai faaliyetlerde 
bulunmalarını sağlaması ve menzil külli-
yesini inşa etmesinden sonra hızlı bir ge-
lişim içerisine girebildi. Kara Mustafa 
Paşa bu maksatla bölgeden birçok arsa 
satın aldı ve içerisinde han, arasta, cami, 
medrese, hamam, sıbyan mektebi ve 
dükkânlar bulunan bir menzil külliyesi 
inşa ettirdi. Vakfiyeden 15 hücre ve bir 
dershaneden oluştuğu anlaşılan medre-
seden günümüze sadece batı kanadı üze-

rinde yer alan yedi öğrenci hücresi ile 
dershane kısmı ulaşabilmiştir. H 1109 (M 
1698) tarihli 104 nolu Kayseri Şer’iyye 
Sicili’nde bulunan ve medreseyi konu a-
lan bir keşif tutanağında geçen “şark-
kıble ve batı” yönlerdeki hücrelerden 
bahseden belgeden hareketle, medrese-
nin asli planının “U” şeklinde olduğu 
anlaşılmaktadır. Vakfiyeden anlaşıldığı 
kadarıyla İncesu’da Paşa altı çeşme ve 
altı abdesthane inşa ettirmiştir.
Kara Mustafa Paşa’nın Merzifon, İncesu, 
Edirne, Kamaniçe ve İstanbul’daki vakıf-
larında 149 kişi istihdam edilmekteydi. 
En çok görevli istihdam edilen yer, 69 
görevli ile Merzifon’dur. Paşanın Merzi-
fon, İncesu, Edirne, Kamaniçe ve İstan-
bul’daki vakıflarının yıllık 256.800.30 
akçe gideri bulunmaktaydı. Bu giderin 
226.680 akçelik kısmı vakıf görevlilerine 
ücret olarak ödenmektedir
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Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi), 
Ankara 2004, s. 60; Zerrin İlter, Salnamelere 
Göre Osmanlı Devletinin Son Dönemlerinde 
Bilecik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans tezi), Eskişehir 2007, s. 36.

SULTAN MURAT TOPÇU

Külliyenin Tarihçesi ve Genel Özellikleri 
XVII. yüzyılın sonu gibi yapı faaliyetleri-
nin azaldığı bir dönemde önemli bir yol 
güzergâhı üzerinde olan İncesu* beldesi-
ne Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tara-
fından geniş programlı bir menzil külli-
yesi inşa ettirilmiştir. Külliyenin inşası ile 
belde canlanmış ve önemli bir merkez 
hâline gelmeye başlamıştır. Bilindiği üze-
re büyük programlı menzil külliyeleri 
sultan, vezir ve devletin ileri gelenleri ta-
rafından imar, iskân, eğitim, ticarî, politik 
ve güvenlik amaçlarına yönelik olarak 
inşa ettirilmişlerdir. Bu külliyeler, inşa 
ettiren banilerin vakfettikleri gayrimen-
kul ve paralarla işlemekteydi. Bugüne 
kadar yayınlanan vakfiyelerde ve kayıt-
larda bu yapılardan imaret veya camii 
şerif adıyla bahsedilmekte olup, sonra-
dan ayrılan masraflara göre yapıların i-
simleri tek tek zikredilmektedir.
Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılın sonlarına 
doğru en geniş sınırlara ulaşmıştı. Fakat 
Kanunî’nin ölümünden sonra zayıflayan 
devlet otoritesi sonucunda Anadolu’da 
ortaya çıkan Celali İsyanları, devleti kıs-
men de olsa zaafa uğratmıştı. Merkezî o-
toritenin zayıfladığı bu dönemde kervan 
yolları ve halkın güvenliği sağlanamadı-
ğından ulaşım ve ticaret duraklamıştı. 
Daha sonra isyanları bastırıp emniyeti 
sağlayan devlet, göçler ve çapulculuk gibi 
sebeplerle terk edilen ve harap olan men-
zillerin canlandırılmasına, yollar üzerine 
merkezî kervansaray olarak nitelendire-
ceğimiz menzil külliyelerinin yapılması-
na hız vermiş, özellikle derbent ve ıssız 
yollar bu nitelikteki yapılarla şenlendiril-
miştir. Halk, vergi ve benzeri yükümlü-

lüklerden muaf tutulma gibi ekonomik ve 
sosyal ayrıcalıklarla menzil külliyelerinin 
çevresine çekilmiştir. Bu sebeplerden do-
layı XVI. yüzyılın ikinci yarısından itiba-
ren menzil külliyelerinin inşaaında bir 
artış görülmektedir.
Umumiyetle menzil külliyeleri, klasik 
Osmanlı mimarisinde Fatih Külliyesi ile 
başlayan ve Süleymaniye Külliyesi ile 
devam eden şemadan farklı özellikler 
göstermesiyle âdeta taşrada gelenekselle-
şen bir şema ortaya koyar. Klasik Os-
manlı külliyelerinde anıtsal cami, külliye-
nin hâkim ve en büyük yapısıdır. Menzil 
külliyelerinde ise cami, klasik Osmanlı 
külliyelerindeki konumunu tamamen 
kaybetmiş, ticari işlevli kervansarayın ya-
nında boyut ve mimari özellikleri bakı-
mından arka planda kalmıştır.
İncesu’daki Merzifonlu Kara Mustafa Pa-
şa Külliyesi, geniş kapsamlı ve çok işlev-
sel plan şemasıyla XVII. yüzyılın üçüncü 
çeyreğinde yapılan büyük bir yapı toplu-
luğudur. Bir yerleşim yeri ve ticari mer-

Merzifonlu Kara Mustafa’nın Kervansaray 
önündeki büstü
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kez oluşturmak için külliyeye gelen in-
sanların çeşitli ihtiyaçlarına cevap vere-
cek şekilde programlanmıştır.
Külliye; kervansaray, arasta, cami, med-
rese, sıbyan mektebi, dükkânlar ve ha-
mamdan oluşması ve arastanın iki avlu 
arasında birleştirici bir unsur olarak kul-
lanılması gibi temel özellikleriyle XVI ve 
XVII. yüzyıllarda inşa edilen bazı menzil 
külliyeleriyle benzerlik göstermektedir. 
Ancak Anadolu’da hiçbir menzil külliye-
sinde karşılaşmadığımız, “külliyenin do-
ğu cephesinin tamamen bir sur gibi tah-
kim edilmiş olmasıyla da” diğer menzil 
külliyelerinden ayrılmaktadır.
Külliyenin inşasında bazı mahalli özel-
liklerin kullanıldığı dikkati çeker. Bu uy-
gulamaya örnek olarak, külliyede yer a-
lan bütün yapılarda inşa malzemesi ola-
rak kırmızıya yakın renkte kesme taşın 
kullanılmış olması ile, yine külliyede yer 
alan kervansaray, cami, medresenin 
dershane hücresi ve hamam yapılarının 
örtülerinde kaplama malzemesi olarak 
kesme taşın kullanılmış olması gösterile-
bilir. Külliyeyi ayrıcalıklı kılan bir başka 
özellik de, Anadolu’ya özgü olmayan ka-
burgalı haç tonozun yer yer kullanılmış 
olmasıdır.
Külliyeyi oluşturan tüm yapılar gerek 
mimari, gerekse süsleme açısından ol-
dukça sade tutulmuştur. Temel yapı mal-
zemesi olarak taş kullanılmasına rağmen, 
taş süslemeden bahsetmek neredeyse 
mümkün değildir. Göze çarpan taş süsle-

me unsurları, saçaklardaki silme, stilize 
arslan başı şeklindeki çörtenler, kervan-
sarayın değişik yerlerinde bulunan kuş 
köşkleri ile bazı kemerlerin kilit taşlarına 
alçak kabartma tekniğinde işlenen müh-
rü Süleyman, altı köşeli yıldızlardır. Ker-
vansaray kışlık bölümü ve caminin son 
cemaat yeri kemerlerindeki taşlar siyah 
veya kırmızıya boyanarak, dönüşümlü 
siyah-bej veya kırmızı-bej biçiminde be-
zenmiştir. İç mekânlarda, sadece cami 
mihrabının tepeliği oyma lale dizisi ile 
taçlandırılmıştır. Ayrıca kitabelerin farklı 
renklere boyanmasıyla değişik bir görün-
tü elde edilmiştir.
İncesu şehir merkezinde yer alan bu kül-
liye, H 1081 (M 1670) tarihinde inşa etti-
rilmiştir.  İncesu Deresi yanında az enge-
beli bir alan üzerinde kuruludur. Külliye; 
esas olarak iki büyük avlu etrafında şekil-
lenmiştir. Ancak vakfiyeden anlaşıldığı 
üzere, külliyeyi oluşturan yapılardan 
mahkeme binası, bezirhane, tabakhane, 
iki bab (göz) boyahane, hazire ve beş 
çeşme ile çok sayıda meşruta evi ve an-
bar maalesef günümüze ulaşamamıştır. 
Külliyenin kısmen kaybolan yapılarına i-
se fırın, çevre duvarı ve suyolları örnek 
olarak verilebilir. Karşılıklı dükkânlardan 
oluşan arasta iki avlu arasında birleştirici 
bir fonksiyona sahiptir.  
Külliyede yer alan yapılardan cami, ker-
vansarayın kışlık kısmı ile hamamın giriş 
kapıları üzerinde yer alan kitabelerde, 
külliyenin M 1670 tarihinde Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşa tarafından inşa ettiril-
diği yazılıdır. Fakat külliyeyi inşa eden 
mimar hakkında hiçbir bilgiye rastlan-
mamıştır. Külliyenin inşasından sekiz yıl 
sonra tanzim edilen vakfiye, Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü Arşivi’ndeki 641 no’lu 
defterin 55-58. sayfalarında kayıtlıdır. Bu 
vakfiyede külliyenin banisi olarak Paşa’-
nın adı geçmekte olup, külliyede yer alan 
yapılar hakkında kısa bilgiler verilmiştir. 
Ahmet Nazif Efendi* Mir’at-ı Kayseriy-
ye* adlı eserinde ise külliyenin inşaatın-
dan bahseder.
Külliyenin doğu cephesini boydan boya 
kaplayan kervansarayın avlusu üç yönde 
revaklarla çevrilmiş ve avlunun kuzey 

İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi toplu planı (çizim: M. Denktaş)
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cephesine kervansarayın kapalı (kışlık) 
kısmı inşa edilmiştir. Bir yanı kervansara-
yın batı duvarına diğer tarafı cami avlusu-
nun doğu duvarına dayalı arasta da aynı 
yönü korumuştur. Arastanın güney ucun-
da fırın yer alır. Batı yöndeki ikinci avlu-
nun merkezinde ise cami bulunmaktadır 
ve avlunun batı sınırını meydana getiren 
medrese, sıbyan mektebi ve dükkânlar, 
caminin uzunlama ekseni esas alınarak 
yerleştirilmiştir. Caminin batı ve güne-
yindeki avlu içerisindeki hazire kısmı, 
yakın bir tarihte tamamen kaldırılmıştır. 
Cami avlusundaki şadırvan ise yakın bir 
tarihte inşa edilmiştir. Hamam geleneğe 
uygun olarak ana kompozisyonun dışın-
da tutularak külliyenin kuzeyinde bulu-
nur. Cami avlusunun güney ve kuzey 
cephelerinde yer alan çevre duvarı ile 
külliyenin bütünlüğü sağlamlaştırılmıştır.
Anadolu’da, XVI-XVII. yüzyılda inşa edi-
len ve günümüze ulaşabilen hiçbir men-
zil külliyesinde karşılaşmadığımız bir uy-
gulamayı ilk kez bu külliyede görmekte-
yiz. Burada, külliyenin bulunduğu alanın 
doğu cephesindeki boğazın dar olmasın-
dan istifade edilmek suretiyle kuzey ve 
güney yönlerde yer alan yüksek kayalık-
lara bir sur duvarı ile bağlanmasıyla kont-
rol altına alınmış olması dikkat çekicidir. 
Kervansarayın kışlık kısmının kuzey du-
varının doğu köşesinde göze çarpan du-
var bakiyeleri, hâlen kervansaraydan 150 
m kadar kuzeyde yer alan kayalıklara 
bağlayan sur duvarının kalıntılarıdır. Bu 
cephedeki sur duvarının üzerinde, bir 
zamanlar büyük kemerli “saray kapısı”nın 
bulunduğu ve akşam olunca bu kapının 
kapatıldığı, ilçenin yaşlıları tarafından 
anlatılmaktadır. Güney yönde bulunan 
sur duvarının yaklaşık 30 m kadarı günü-
müze kısmen sağlam olarak ulaşabilmiş-

tir. Ahmet Nazif Efendi de bu surdan 
bahsetmektedir.
Külliyedeki yapılar değişik tarihlerde res-
tore edilmiştir. Cami, cami avlusuna giri-
şi sağlayan kuzey kapı ile dükkânlar üze-
rinde yer alan onarım kitabelerinden an-
laşıldığına göre, külliyede ilk restorasyon 
çalışmasının 1860 yılında, Sultan Abdül-
mecid (1839-1861) zamanında yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Bu onarımlarda, külliye-
de yer alan yapıların tamamının mı, yok-
sa bir kısmının mı restore edildiği kesin 
olarak bilinmese de, kitabelere dayana-
rak cami ve cami avlu duvarının bu ona-
rımlarda kısmen elden geçirildiğini söy-
lemek mümkündür. Dükkânlar ile üze-
rinde yer alan ikinci katın ise bu onarım-
lar esnasında tamamen yeniden inşa edil-
diği tahmin edilmektedir. Cami 1953-54, 
kervansarayın kışlık kısmı 1959-65 ve 
kervansarayın revaklı avlusu 1972-75 yıl-
ları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından restore edilmiştir. Hamam, 
1956 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü 
denetiminde İncesu Belediyesi tarafın-
dan onarılmıştır.

Kervansaray
Külliyenin ana yapısını kervansaray teş-
kil eder. Yapı topluluğunun doğu cephe-
sini tamamen kaplayan kervansaray, re-
vaklı açık avlulu bölüm ile kapalı bölüm-
den oluşur. Kervansarayın tamamında 
inşa malzemesi olarak kesme taş kulla-
nılmıştır. Yapının revaklı avlusuna, doğu 
ve batı cephelerin ortasına yakın yerlere 
açılan basık kemerli kapılardan girilir.
Kervansaray avlusunun iç ölçüleri, doğu 
yönde 55,50 m batıda 49,80 m ve İncesu 
Deresi’ne paralel olan güney yönde ise 
50,80 m’dir. Kervansaray avlusunda ör-
tü olarak iki değişik tonoz çeşidinin kul-

İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı (K. Gönüllü)

HAN 

DUVARLARI’NDAN 

…
Uzun bir yolculuktan 
sonra İncesu’daydık,
Bir handa, yorgun argın, 
tatlı bir uykudaydık.
Gün doğarken bir ölüm 
rüyasıyla uyandım,
Başucumda gördüğüm şu 
satırlarla yandım!
“Garibim namıma Kerem 
diyorlar     
Aslı’mı el almış haram 
diyorlar     
 Hastayım derdime verem 
diyorlar     
Maraşlı Şeyhoğlu 
Satılmış’ım ben”     
Bir kitabe kokusu 
duyuluyor yazında,
Korkarım, yaya kaldın bu 
gurbet çıkmazında.
Ey Maraşlı Şeyhoğlu, 
evliyalar adağı!
Bahtına lanet olsun 
aşmadınsa bu dağı!
Az değildir, varmadan 
senin gibi yurduna,
 Post verenler yabanın 
hayduduna kurduna!..
 Arabamız tutarken 
Erciyes’in yolunu:
 “Hancı dedim, bildin mi 
Maraşlı Şeyhoğlu’nu?”
Gözleri uzun uzun 
burkuldu kaldı bende,
Dedi:     
 “Hana sağ indi, ölü çıktı 
geçende!”
Yaşaran gözlerimde her 
şey artık değişti,
Bizim garip Şeyhoğlu 
buradan geçmemişti...     
Gönlümü Maraşlı’nın yaktı 

kara haberi.     

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL
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lanıldığı dikkati çekmektedir. Avlunun 
doğu cephesindeki on üç mekânla, batı 
cephesindeki revaklı bölümün güney u-
cundaki iki ve kuzey ucundaki bir mekân 
çapraz tonozla; batı cephedeki sekiz 
mekân ile İncesu Deresi’yle paralellik 
gösteren güney cephede bulunan revak-
ların tamamının üzerleri ise beşik tonoz-
la örtülüdür. İncesu Deresi’ne paralel 
olan güney cephe dıştan dokuz payanda 
ile desteklenmiştir. Bütün revakların üze-
ri kırma çatılı olup sal taşıyla kaplanmış-
tır.
Avlu revağını oluşturan sivri kemerler 
kare kesitli yığma ayaklar üzerindeki dik-
dörtgen tablalar üzerine oturur. Kemer-
ler birbirine ve karşı duvarlara ahşap ha-
tıllarla bağlanmış olup, Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün 1972-75 yılları arasında 
yapmış olduğu restorasyonda, bu ahşap 
hatılların büyük bir bölümü betonla yeni-
lenmiştir. Revaklı avlunun orta kısmı 
yaklaşık 0,80 m toprakla doldurulduğu 
için, revaklar basık bir görünüşe sahiptir. 
Avlunun ortasındaki havuz yakın bir ta-
rihte inşa olunmuştur.
Avlunun güney cephesinin doğu köşesin-
de basık kemerli, küçük bir kapı yer alır. 
Kapıdan, yapı topluluğunun dışına taşan 
ve küçük bir dehlizi andıran kapalı bir 
mekâna geçilmektedir. Günümüzde 

mazgal pencere ile aydınlatılan bu küçük 
mekân, orijinalinde üst kata çıkışı sağla-
yan bir merdiven boşluğuna aitti.
Bütün revak kemerlerinin arkasındaki 
duvarın ortasına yerleştirilen ocaklar 
0,95 m genişlikte olup üzerleri basık ke-
merlidir. Ocak nişinin üzerini örten ke-
merler, cepheden çıkıntı yapan taş kon-
sollar üzerine oturmaktadır. Kemer üze-
rinde devam ettirilen ocak duvarlarının 
üst kısmı, beden duvarlarında sıfırlanan 
orantılı üçgenle son bulmaktadır. Örtü 
sisteminde her ocağın bacası görülür. 
Ocakların iki yanına simetrik olarak yer-
leştirilen kemerli nişler yaklaşık olarak 
0,70 m yükseklikte, 0,45 m genişlikte ve 
0,36 m derinliktedir. Muhtemelen bütün 
revaklı bölümü dolanan sekilerden sade-
ce doğu cephenin güney köşesinde yer 
alan çok az bir bölümü orijinal hâliyle 
günümüze ulaşabilmiştir.
Kervansarayın kışlık (kapalı) bölümü, üç 
yönden revakla çevrili avlunun kuzeyin-
dedir. Avludan daha yüksek tutulan ka-
palı bölümün beden duvarları saçak sevi-
yesinden sonra inceltilmiştir. Kışlık bölü-
mün üzeri kırma çatılı olup sal taşlarıyla 
kaplanmıştır. Kırma çatının eteklerine, 
stilize edilmiş aslan başlı çörtenler ko-
nulmuştur. Kapalı bölüme, güney cephe-
nin ortasında yer alan 4,79x5,37 m ölçü-
lerinde eyvanı andıran ve üzeri beşik to-
nozla örtülü bir ön hacimden geçilerek 
girilmektedir. Bu ön mekânın doğu ve 
batı duvarlarının ortalarına gelecek şekil-
de 2,85 m genişliğinde, 0,69 m derinli-
ğinde ve üzerleri sivri kemerli nişler açıl-
mıştır. Bu nişlerden doğudakinin kilit taşı 
üzerinde daire içerisine alınmış mührü 
Süleyman, batıdaki nişin kemer kilit taşı 
üzerinde ise altı köşeli yıldız motifleri 
dikkati çeker. Kışlık kısma girişi sağlayan 
basık kemerli kapının kemerini oluşturan 
taşlar kırmızı ve bej renklerle dönüşümlü 
olarak boyanmıştır. Kemer kilit taşı yüze-
yine, alçak kabartma tekniğinde ince bir 
sapa bitiştirilmiş rozet ve aşağıya doğru 
sarkan bir püskül işlenmiştir. Bunun he-
men üzerinde bir kartuş içerisinde nesih 
yazıyla yazılmış dört satırlık inşa kitabesi 
görülmektedir.Kervansaray’ın özel bir işletme tarafından kullanılışı-2012  (A. Bozbey)

İncesu Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa 
Kervansarayı’nın planı  
(çizim: M. Denktaş)

İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı’nın inşa kitabesi
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Okunuşu:

Server-i âsafân-ı kubbe-nişîn
Dâver-i dehr-i Mustafa Paşa 
Âsaf-ı mülk-i Süleymânî
Ya’nî kerîm-i makâm-ı mülk-ârâ
Hayrü’l-cârîsi irdi İncesu’ya
Han u hamam u câmi itdi binâ
Eseri kaldı tâ ebed bâkî 
Kabbela’llâhü hayrahû ebedâ
Sâniyen geldi sâl-i târîhi
Oldu bir câmi ile hân peydâ (sene 1081)

Anlamı:

Kubbealtı vezirlerinin önderi
Dehrin insaflı yöneticisi Mustafa Paşa

Süleyman mülkünün veziridir
Yani devleti süsleyen makamın kerimi-
dir.
Süregelen hayrı İncesu’ya da erdi
Han hamam ve camii meydana getirdi

Eseri ebediyen devamlı kaldı
Allah da hayrını ebediyen kabul etsin
İkinci olarak tarih ve yıl şöyle geldi:

Bu sene cami ile han meydana getirildi.
Sene  (M 1670)

25,60x49,98 m ölçülerindeki kışlık bö-
lüm, doğu-batı istikametinde üç sahna 
ayrılmıştır. On iki yığma kare ayağın taşı-
dığı mekânın üzeri çapraz tonozlarla ör-
tülüdür. Kervansarayın kapalı bölümü 
güney ve kuzey yönde altışar, doğu ve 
batı yönde ise üçer olmak üzere toplam 
on sekiz mazgal pencereyle aydınlatılma-
ya çalışılmıştır. Fakat bu aydınlatma, yapı 
için yetersiz kalmıştır. Kışlık bölümünün 
iç duvarları her yönde 2,60 m genişliğin-
de, 1 m yüksekliğinde sekilerle çevrilidir. 
Bu sekiler üzerinde doğuda altı, batıda 
beş, kuzeyde on üç ve güneyde on iki ol-
mak üzere toplam otuz altı ocak bulun-
maktadır. Bu ocakların her iki yanında 
birer niş yer almaktadır. Kışlık kısımdaki 
ocak ve nişler ile revaklı avluda bulunan 
ocak ve nişler aynı özelliklere sahiptir. 
Kapalı bölümde batı cephenin ortasına 
açılan basık kemerli kapı ile mekânın dı-
şarı ile irtibatı sağlanmıştır.

Kervansarayın kışlık kısmının batı cephe-
si ile batı yöndeki revakların kuzeyinde 
kalan hacim, helalar ve onun kuzeyinde 
yer alan üç hacimli bir bölümle doldurul-
muştur.

Arasta
Külliyenin arastası, caminin avlu duvarı 
ile kervansaray arasında düz bir çizgi 
hâlinde yerleştirilmiş olup, külliyenin a-
na eksenini belirlemektedir. 11,55 m ge-
nişliğindeki sokağın her iki tarafına yer-
leştirilen sıra dükkânlardan oluşan aras-
tanın uzunluğu 77 m’dir. Arastanın batı 
kanadını oluşturan dükkânların arka du-
varlarında moloz, diğer bölümlerin ta-
mamında ise kesme taş kullanılmıştır.

İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı’nın onarım öncesi görünü-
mü- 1962 (Y. Önge)

İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı’nın batı cephesi 
revaklarının görünümü
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Kara Mustafa Paşa tarafından 1678 yılın-
da tanzim ettirilen vakfiyede, arastadan 
“... adı geçen cami ile han arasında bulu-
nan yerde bina eyledikleri otuz iki bab 
kemer ve kargir dükkânları ve bu 
dükkânlara bitişik bir bab ekmekçi fırı-
nı...” şeklinde bahsedilmektedir. Ancak 
vakfiyede bahsedilen otuz iki bab 
dükkândan günümüze otuz bir bab’ı ula-
şabildi, fırın ise kısmen yıkıldı.
Çevre sakinlerinin anlattıklarına ve gü-
nümüze ulaşan kalıntılara bakılarak aras-
tanın güney cephesinde bir kapısının ol-
duğu anlaşılmaktadır. Arastanın kuzey 
cephesi açıktır. Arastanın doğu cephesi-
nin yaklaşık ortalarına gelecek şekilde a-
çılan kapı ile kervansarayın revaklı avlu-
su ile batı cephesinin ortasına açılan kapı 
ile de cami avlusuyla irtibatı sağlanmıştır.
Arastanın doğu cephesi hemen hemen 
orijinal biçimini aynen muhafaza etmek-
tedir. Arastanın doğu cephesinin duvarı 
ile kervansarayın revaklı avlusunun batı 
duvarı ortak olarak kullanılmıştır. Ancak 
kervansarayın avlu duvarı arastanın be-
den duvarının üst noktasından yaklaşık 1 
m kadar daha yüksek tutulmuştur. Bu 
cephenin kuzeyinden itibaren üçüncü ve 
altıncı dükkânların üzerlerine muhdes 
(sonradan yapılan) ikinci bir kat daha 
inşa edilmiştir. Arastanın doğu kanadının 
kuzey ucunda yer alan ve eni diğerlerine 

oranla daha dar tutulan iki dükkânla bir-
likte kervansarayın avlusuna geçit veren 
eyvanlı mekâna kadar on iki dükkân, ka-
pısı eyvana açılan ve hâlen kahvehane 
olarak kullanılan ve diğer bölümlerden 
farklılık gösteren bir mekân ile devamın-
da yan yana sıralanmış üç dükkândan 
oluşur. Bu dükkânların güney ucunda ise 
A. Kuran’ın “aşhane” olduğunu ileri sür-
düğü mekân yer alır. Bu cephede yer alan 
dükkânlar yaklaşık olarak 2,80x3,03 m 
genişliğinde ve 4,87x5 m derinliğinde o-
lup, örtüsü ikişer takviye kemerle destek-
lenen sal taşı döşeli düz tavan biçiminde-
dir. Bu cephede kuzeyden kervansarayın 
avlusuna geçişi sağlayan mekâna kadar 
olan dükkânların kemer ayaklarının ta-
mamı ahşap çerçevelerle, hâlen kahveha-
ne olarak kullanılan mekânın üstünde 
yer alan üç mekânın kemer açıklıkları ise 
moloz taşlarla örülen duvarla kapatılmış-
tır. Kemer açıklıkları kapatılan üç mekân, 
içeriden açılan muhtes kapılarla birbiri-
ne bağlanmıştır ve hâlen ahır olarak kul-
lanılmaktadır. Kervansarayın avlusuna 
geçişi sağlayan eyvanın güneyindeki 
mekân 4,30x5 m ölçülerinde olup diğer 
mekânlardan daha geniş tutulmuştur. A-
rastanın bütün dükkânlarının üzeri 
kuzey-güney yönünde atılmış üçer ke-
merle desteklenen sal taş döşeli düz ta-
vanla örtülü iken, bu mekânın üzeri diğer 
mekânlardakilerden farklı olarak doğu-
batı istikametine atılan ikişer takviye ke-
merlerle desteklenen beşik tonozla örtül-
müştür. Bu mekânı aydınlatan pencere-
ler sonradan açılmıştır. Mekânın kuzey 
cephesinde yer alan ocak orijinaldir. Ka-
naatimize göre diğer mekânlardan farklı-
lık gösteren bu oda büyük bir ihtimalle 
bekçi odası olmalıdır. Doğu cephenin 
güney ucunda, yan yana iki mekândan 
oluşan fırın, orijinal haliyle günümüze 
ulaşamamıştır. Günümüze gelebilen her 
iki mekânın önünde yer alan ve 1972 yı-
lında Belediyece yıkılan mekân hakkında 
A. Kuran, “içinde büyük bir ocak bulu-
nan ana mekânın çapraz kemerleri orta-
daki tek ayağa binen kaburgalı tonozla 
örtülüdür” demektedir. Vakfiyeden anla-
şılacağı üzere bu mekân büyük bir ihti-
malle fırın olmalıdır.

İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi Arasta’sından bir bölüm

İncesu Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa Külliyesi Arasta 
planı (çizim: M. Denktaş)
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Arastanın batı kanadında, kuzeyden iti-
baren cami avlusuna geçit veren eyvana 
kadar sekiz, eyvandan sonra yedi olmak 
üzere on beş dükkân yer alır. Bu cephe-
nin güney ucunda ise, yakın tarihte inşa 
edilmiş bir beton bina bulunmaktadır. 
Arastanın güney ucunda bulunan bina-
nın yerinde, orijinalinde üç dükkân daha 
yer almakta idi. Yıkılan üç dükkânı da 
dâhil ettiğimiz zaman batı cephede top-
lam on sekiz dükkânın olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Bu cephede yer alan 
dükkânlar yaklaşık olarak 2,90x3,20 m 
genişliğinde 4,80x5 m derinliğindedir. 
Dükkânlar üçer üçer takviye kemerle 
desteklenen sal taşı döşeli düz tavanla 
örtülü olup, kemer açıklıkları ahşap çer-
çevelerle kapatılmıştır. Arastadaki yolun 
belediyece doldurulması sonucu, dük-
kânların hepsi basık bir görüntü kazan-
mıştır. Arastada hiçbir süs unsuruna rast-
lanmamıştır.

Cami
Külliyenin batısındaki geniş avlunun 
merkezinde karşımıza çıkan cami, kub-
beli bir harim ile kuzey yönde yer alan üç 
bölümlü son cemaat mahallinden oluş-
maktadır (Plan 4). Tek şerefeli minare, 
harimin kuzeybatı köşesinde yükselir.
Harimin üzerini örten kubbe, sekizgen 
bir kasnağın üzerine oturmakta olup, 
köşelerde ağırlık kuleleri ile desteklen-
miştir. Ağırlık kulelerinin üzeri sembolik 
kubbeciklerle örtülmüştür. Örtü sistemi 
tamamıyla sal taşı ile kaplanmıştır. Kub-
benin oturduğu sekizgen kasnağın yatay 
ve dikey cephelerinin ortasına gelecek 
şekilde yuvarlak kemerli alçı şebekeli 
pencereler açılmıştır.
Caminin doğu ve batı cephelerinin alt 
kısmında dikdörtgen üçer pencere yer a-
lır. Basit silmeler içerisine alınan demir 
parmaklıklı pencerelerin üzerlerinde sa-
ğır sivri kemerler bulunmaktadır. Yine 
her iki cephenin üst kısmında bulunan 
üçer sivri kemerli pencere alçı şebekeli 
olup, sivri kemerleri kırmızı ve bej renkli 
taşlarla dönüşümlü olarak örülüdür. Ca-
minin kuzey ve güney cephelerinin alt 
kısmında dikdörtgen ikişer, üst kısmında 

ise sivri kemerli alçı şebekeli üçer pence-
re mevcuttur. Tasarım itibariyle bu pen-
cereler doğu ve batı cephelerdekilerle 
paralellik göstermektedir.
Minare, zeminden beden duvarlarının 
üst noktasının yaklaşık 1 m altına kadar 
kare bir kaide üzerinde yükselmekte, ka-
pısı son cemaat mahalline açılmaktadır. 
Kaidenin üst kısmı yaklaşık 0.10 m kalın-
lığındaki bir silme ile sınırlandırılmış ve 
üzerine papuç kısmı oturtulmuştur. Yu-
karıya doğru incelen ve ters-düz olarak 
yan yana sıralanan üçgenlerin oluşturdu-
ğu papuçluk bölümü, kalın silme bir bile-
zikle sınırlandırılarak üzerine poligonal 
(çok köşeli) gövde yerleştirilmiştir. Göv-
de ile şerefe arasında silme bir bilezik 
daha görülmektedir. Şerefenin alt ve kor-
kuluk kısımları çok sadedir. Şerefenin ü-
zerinde yer alan poligonal peteğin üst 
kısmının her cephesine dekoratif nişcik-
ler açılmıştır. Peteğin üzerine yerleştiri-
len külahın üzeri kurşunla kaplanmış ve 
tepesine alem yerleştirilmiştir.
Harimin kuzeyinde dört kesme taş paye 
ile dışarıya açılan son cemaat mahallinin 
üzeri farklı çaplarda üç kubbe ile örtül-
müştür. Bu kubbelerin üzerleri de sal ta-
şıyla kaplanmış olup, tepelerinde taştan 
alemleri bulunmaktadır. Fakat bu alem-
lerden sadece doğudaki kubbenin tepe-
sindeki sağlam olarak günümüze ulaşa-

İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii

İncesu Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa Camii planı 
(çizim: M. Denktaş)
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bilmiştir. Diğer iki kubbenin tepesinde 
yer alan alemlerin üst kısımları kırılmış, 
kaide kısımları ise günümüze sağlam 
olarak ulaşabilmiştir. Kubbelere geçiş 
pandantiflerle (kubbenin oturduğu üçgen 
eleman) sağlanmıştır. Ortadaki kubbe 
yandakilerden daha küçük tutulmuştur. 
Bütün kubbelerin içerisi çimento ile sı-
vanmıştır. Kubbelerin oturduğu payeler 
sekizgendir. Payeler yekpare kaideler ü-
zerine oturmaktadır. Sekizgen olan kai-
delerin kuzeydoğu köşede bulunanı kıs-
men erimiştir. Payeleri birbirine ve du-
varlara bağlayan sivri kemerler, bir sıra 
silme ile hareketlendirilmiş kare yastıklar 
üzerine oturmaktadır. Bütün kemerleri 
oluşturan taşlardan bir sırası kahverengi-
ne boyanıp, bir sırası taşın doğal rengin-
de bırakılarak dekoratif bir görünüş ka-
zandırılmıştır. Son cemaat mahallinin alt 
kısmında mevcut olan dikdörtgen pence-
relerin dış yanlarında çok sade mihrabi-
yeler yer almaktadır ve bu mahallin batı-
sındaki sivri kemerli üst pencerenin önü-
ne taş konsollara oturan mükebbire ko-
nulmuştur.
Harime girişi sağlayan cümle kapısı be-
den duvarlarından 00.7 m öne çıkıntı 
yapmaktadır. Kapının basık kemeri siyah 
ve kahverengi taşlardan dönüşümlü ola-
rak örülmüştür. Kemerin hemen üzerin-
deki dikdörtgen panonun içerisine üç 
bölüm hâlinde yazılmış kitabe konul-
muştur. En üst panoda sülüs yazıyla 

Kelime-i Tevhid yazılmış, ortasındaki da-
irevi pano içerisine ise celî sülüs yazı ile 
H 1277 (M 1860/61) tarihinde tamir edil-
diğini gösteren “ya hafız kadir kayyum ve 
tarih-i tamir sene 1277” ibaresi yazılmış-
tır. Aynı tarihli tamir kitabesi, cami avlu-
suna girişi sağlayan kapı üzerinde de gö-
rülmektedir. Bu kapının üzerinde oval 
pano içerisinde yer alan ve beş satırdan 
oluşan onarım kitabesi nesih yazıyla ya-
zılmış olup, metni ve okunuşu şöyledir:

Okunuşu:

İdüp tevfîk-i rabbânî bu bir lutf-ı 
benâm oldı

Bu nevta’mîre Derviş Hacı Sadık 
imâm oldı

Sebeb-i ihyâ oldı Merzifônî Mustafa 
Paşa

İdüp terk bu fâni mülk-i bakâ cennet-
makâm oldı

Çün ki eyledi ihsân azmi Abdülmecîd 
Hânın

Akibinde salâtın çok duâlar subh u
şâm oldı

İlâhî cümlenin sa’yîn meşkûr eyle 
indillâh

Halîl Efendi evkaf Ürgübî hayr’ül-
enâm oldı

Yazup tarîh-i evsâfı okunup meşreb-i 
nazma

Bu nev cami ezher müşerref hem 
kıyâm oldı (Sene 1277)

Anlamı:

Allah’ın arzusuna uygun bir iyilik işareti 
oldu.
Bu yeni onarıma Derviş Hacı Sadık baş 
tuttu.
Merzifonlu Mustafa Paşa ise yenilenme-
sine sebep oldu.
Bu geçici dünyayı terk ederek cenneti 
makam yaptı.
Çünkü Abdülmecid Han’ın kararlığı ile 
bu iyilik doğdu.
Sabah ve Akşam namazlarının ardından 
dualar edildi.
Allah’ım herkesin çalışmalarını makbul 
eyle.
Ürgüplü Halil Efendi halkın en hayırlısı 
oldu

İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii içi  (M. Denktaş)
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Sıfatlarının tarihini yazıp, huylarını dü-
zenleyen
Bu yeni Cami Mısırdaki Ezher Camisi 
gibi
Hem şereflendi hem de ayağa kalktı
Sene  (M 1860)

Caminin onarım kitabesinin altındaki 
panoda nesih yazıyla yazılmış inşa kita-
besi yer almaktadır. Adı geçen inşa kita-
besi, kervansarayın kışlık kısmı kapısı ü-
zerindeki kitabe ile aynı ifadelerle yazıl-
dığından yeniden burada tekrar edilme-
miştir.
Basık kemerli cümle kapısından geçile-
rek 12,80x12,80 m ölçülerindeki harime 
girilmektedir. 1,95 m kalınlığında beden 
duvarlarının taşıdığı kubbeye geçiş, köşe-
lerdeki tromplarla sağlanmıştır. Kubbe 
eteği kalın bir silme bilezikle hareketlen-
dirilmiştir.
Caminin taş mihrabı beden duvarların-
dan 0,30 m ölçülerinde öne doğru çıkın-
tı yapmaktadır. 0,45 m derinliğindeki 
mihrap nişi beş köşelidir. Mihrabın çev-
resi tek sıra sade bir bordürle hareketlen-
dirilmiştir. Mihrabın üzerinde yer alan 
üçgen biçimli tepeliğin üzerine kabartma 
biçiminde on üç lale motifi üç dilimli 
olarak işlenmiştir.
Caminin minberi mihrabın hemen batı-
sında bulunmakta olup 0,90x4,45 m öl-
çülerindedir. Kesme taştan yapılan min-
ber çok sadedir.
Harimin kuzey cephesini boydan boya 
kaplayan ahşap mahfil, güney yönde ba-
ğımsız sekizgen dört taş sütuna, doğu, 
batı ve kuzey yönde duvarlara oturmak-
tadır. Mahfile çıkış, giriş kapısının hemen 
batısında yer alan dikdörtgen açıklıktan 
geçilerek girilen ve beden duvarları içeri-
sine yerleştirilen helozonik merdivenle 
sağlanmıştır.

Medrese
Medrese, cami avlusunun batı cephesin-
de yer almaktadır. Medresenin öğrenci 
hücrelerinin batı duvarı, yakın tarihte 
yapılan onarımlarda tamamen yenilen-
miştir. Medreseden günümüze yedi öğ-
renci hücresi ile bunun kuzeyine yerleşti-

rilen dershane hücresi ulaşabilmiştir. H 
1089 (M 1678) tarihli vakfiyede, medre-
senin on beş öğrenci hücresine sahip ol-
duğu yazılıdır. 
Öğrenci hücrelerine göre daha büyük ve 
yüksek tutulan dershane binasının önün-
de iki revak gözü mevcuttur. Ancak re-
vakların üzerlerinde bulunması gereken 
orijinal örtüler yıkılmış ve yerine beton 
dökülmüştür. Kesme taştan örülen paye-
ler birbirlerine ve duvara sivri kemerlerle 
bağlanmıştır. Revağın ortasındaki kemer 
ise tamamen yıkılmıştır.
Dershaneye aynalı kemerli bir kapıdan 
girilir. Kapının her iki tarafına dikdört-
gen biçimli iki pencere açılmıştır. Yakla-
şık 5,60x5,60 m ölçülerindeki dershane-
nin üzeri kubbe ile örtülü olup, kubbeye 
geçiş köşelerde pandantiflerle sağlanmış-
tır. Dershanenin güneydoğu ve kuzeydo-
ğu köşelerine birer dikdörtgen pencere 
açılmıştır. Dershane hücresinin güneyba-
tı ve kuzeybatı köşelerinde dikdörtgen 
biçimli ikişer niş yer almaktadır.
Dershane hücresinin güneyinde bulunan 
yedi öğrenci hücresinden en güney uçta-
ki hariç diğerleri sağlam olarak günümü-
ze ulaşabilmiştir. Güney uçta yer alan 
hücrenin örtüsü ile giriş cephesi tama-
men yıkılmış olup, güney ve batı duvarla-
rıyla örtüyü taşıyan iki kemer iskeleti a-
yaktadır. Öğrenci hücrelerinin doğu du-

İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii kitabe

İncesu Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa Medresesi 
planı (çizim: Ş. Güngür)
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varlarına yarı gömülü vaziyette yerleşti-
rilmiş olan kemer yastıkları ve dershane 
hücresinin güney duvarıyla, öğrenci hüc-
relerinin kesiştiği köşedeki kalıntılara ba-
kılarak bugün mevcut olmayan bir revak-
tan söz etmek mümkündür. Öğrenci 
hücrelerinin tamamına aynalı kemerli 
kapılardan girilmektedir. En kuzeydeki 
öğrenci hücresi hariç diğer öğrenci hüc-
relerinin tamamı, giriş kapılarının kuzey-
lerine açılan dikdörtgen pencerelerle ay-
dınlatılmıştır. Diğerlerinden farklı bir 
düzenlemeye sahip bulunan en kuzey 
uçtaki hücrenin penceresi, giriş kapısının 
güneyine açılmıştır. Öğrenci hücreleri-
nin tamamının üzeri ikişer takviye keme-
riyle desteklenmiş olup, üç bölümlü ör-
tünün giriş kısmı (doğu cephesi) sal taşı 
ile döşeli düz tavanla, diğer iki bölüm 
beşik tonozla örtülüdür. Bütün hücrele-
rin batı duvarlarının ortalarına birer ocak 
yerleştirilmiş olup ocakların her iki yanı-
na simetrik olarak dikdörtgen nişler açıl-
mıştır. 1970’li yıllarda medrese cezaevi 
olarak kullanıldığı için hücreler arası ge-
çişi sağlamak üzere bütün hücrelerin gü-
neydoğu duvarlarına 1,10 m yüksekliğin-
de kapılar açılmıştır. Bu kapı yerleri oriji-

nalinde niştir. Hücrelerin tamamının ze-
minleri toprakla dolduğu için basık bir 
görüntüsü vardır. Külliyenin diğer yapı-
larında olduğu gibi medresede de her-
hangi bir süsleme unsuruna rastlanmaz.
Külliyenin vakfiyesinde Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa’nın medreseye bir kütüp-
hane kurduğuna ve buraya vakfedilen ki-
tapların nasıl kullanılacağına dair bilgi 
bulunmamaktadır. Kayseri’deki Raşit 
Efendi Kütüphanesi*’nde bulunan 1486 
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ve 1489 numaralara 
kayıtlı kitaplardaki mevcut bilgilerde H 
1081 (M 1670) tarihinde adı geçen kitap-
ların medresede kullanılması şartıyla ba-
ğışlandığı yazılıdır. Kitaplar üzerindeki 
bilgilere bakılarak Paşa’nın külliye ile 
aynı tarihi taşıyan kitapları medreseye 
vakfettiği anlaşılmaktadır.

Sıbyan Mektebi 
Sıbyan mektebi, külliyenin batı sınırında 
medresenin kuzeyinde yer almaktadır. 
Günümüze orijinal hâliyle ulaşamayan 
sıbyan mektebinde inşa malzemesi olarak 
kesme taş kullanılmıştır. Medrese ile sıb-
yan mektebinin arasında 1,50 m ölçüle-
rinde dar ve ince bir koridor yer almakta-
dır. Bu koridorun batı ucuna açılan kapı, 
külliyenin sokak ile irtibatını sağlamıştır. 
Kesme taştan örülen payeler, birbirlerine 
ve duvarlara, hafif sivri kemerlerle bağ-
lanmıştır. İki odalı sıbyan mektebi, önün-
de yer alan revaklı bir bölüm ile caminin 
olduğu geniş avluya açılmaktadır. Her iki 
revakın örtüsü yıkılmıştır. Revakların sa-
çak kısmı cepheden taşıntı yapan kalın bir 
silme kuşağı ile hareketlendirilmiş olup, 
saçak kısmına taştan iki çörten yerleştiril-
miştir. Sıbyan mektebini oluşturan iki o-
daya da aynalı kemerli kapılardan giril-
mektedir. Odalar, giriş kapılarının kuzey-
lerine açılan dikdörtgen biçimli pencere-
lerle aydınlatılmıştır. Odaların üzerleri, 
güney-kuzey yönünde atılan ikişer takviye 
kemerli sal taşı, döşeli düz tavanla örtülü-
dür. Odalarda, batı cephelerin ortalarına 
gelecek şekilde birer ocak ile bu ocakların 
iki yanına simetrik olarak yerleştirilen bi-
rer dikdörtgen niş bulunmaktadır. Sıbyan 
mektebi de sadedir.

İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi genel görünüş 
(Özbek - Arslan, KTKVE)

İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Sıbyan Mektebi ve Medresesi 
genel görünüş 
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Sıbyan mektebinin kuzeyine bitişik olarak 
inşa edilen ve çeşitli dönemlerde yapılan 
onarımlarla asli planını kaybeden, yan 
yana sıralanmış dört mekân dikkat çekici-
dir. Adı geçen mekânların doğu duvarla-
rına yarı gömülü vaziyette yerleştirilmiş 
olan kemer yastıklarına bakılarak, bu 
mekânların önünde de revaklı bir düzen-
leme olduğu anlaşılmaktadır. Günümüz-
de bu dört mekândan kuzey yöndeki üçü-
nün, yapılan onarımlarla örtüleri tama-
men değişmiş ve tek dükkân hâline geti-
rilmiş; doğu cephedeki kapı ve pencere 
açıklıkları ise taşlarla örülerek iptal edil-
miştir. Bahsedilen üç mekânın üzeri be-
tonla yenilenmiş olup, sadece doğu du-
varları kısmen orijinal halini muhafaza 
eder. Üzerinde epeyce oynanan odalar 
hakkında bize, güney yönde yer alan ve 
kısmen orijinal hâlini muhafaza eden 
mekân fikir vermektedir. Bu mekâna da 
aynalı kemer şeklinde düzenlenmiş bir 
kapı ile girilmekte olup, mekânın aydınla-
tılması giriş kapısının güneyine açılan bir 
pencere ile sağlanmıştır. Bu mekânın üze-
ri kuzey-güney yönde atılan iki takviye 
kemeriyle desteklenmiş olup, üç bölümlü 
örtünün giriş kısmı (doğu cephesi) sal taşı 
ile döşeli düz tavanla, diğer iki bölüm ise 
beşik tonozla örtülüdür. Bu mekânda 
görülen ocak ve nişlerin düzenlenişleri de 
sıbyan mektebi ve medrese hücreleriyle 
aynı özellikler gösterir.

Dükkânlar
Külliyenin batı cephesinin kuzey ucunda 
yan yana sıralanan üç dükkânın üzeri, 
güney-kuzey yönde atılan üç takviye ke-
merinin taşıdığı düz tavanla örtülüdür. 
Yaklaşık 3,40 m genişliğinde, 5,40 m 
derinliğindeki dükkânların batı cephele-
rindeki kemer açıklıkları ahşap ve demir 
çerçevelerle kaplıdır. Kuzeydeki iki 
dükkânın kemer duvarı üzerinde, H 1277 
(M 1860) tarihli nesih yazı ile yazılan iki 
satırlık onarım kitabesi yer almaktadır.

Okunuşu:

-Barekallâhu diyeler ta’Iîm-i sıbyân 
mektebi

Bunda tahsil eylediler şer-i şerîfi 
mezhebi

- Kim ki dâhil olur lutfu rızâsı rahmetine
Vâsıl-ı Hak olmak içün cümle 
(Sene 1277) 

Anlamı.

Çocukları yetiştiren okulu Allah hayırlı 
etsin
Bu okulda dinî eğitim yaptılar
Kim ki onun rahmetine dâhil olursa
Hakk’a ulaşmak için herkes himmetine.
Sene  (M 1860)

Cami avlusuna girişi sağlayan kapının ü-
zerindeki kitabe ile aynı tarihi taşıyan bu 
kitabeden de anlaşılacağı üzere, külliye 
1860 yılında büyük bir onarım geçirmiş-
tir. Dükkânların ve sıbyan mektebinin ü-
zerinde yer alan ikinci katla birlikte aşa-
ğıdaki dükkânlar da kanaatimize göre bu 
onarımlar esnasında inşa edilmiş olmalı-
dır.
Sıbyan mektebi ile dükkânların üzerine 
inşa edilen ikinci katın orijinal olup ol-
madığı tartışma konusudur. Dükkânların 
güneyinde bulunan ve ikinci kata çıkışı 
sağlayan merdivenin orijinal olması, i-
kinci katta kullanılan malzeme ile 
dükkânlarda kullanılan malzemenin aynı 
oluşu, her iki katın da aynı anda yapıldı-
ğını göstermektedir. Fakat buradaki so-
run, bugün mevcut olan ikinci kat ile aşa-
ğısında bulunan dükkânların, külliyeyi 
oluşturan diğer yapılarla aynı anda inşa 
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edilip edilmediğidir. Külliyenin batı ka-
nadındaki medrese, sıbyan mektebi ve 
henüz işlevini tam olarak tespit edemedi-
ğimiz ve sıbyan mektebinin kuzeyinde 
yer alan binalarda kullanılan malzemeyle 
dükkânlar ve üzerindeki ikinci katta kul-
lanılan malzemenin farklı oluşu, her iki 
yapı grubunun farklı tarihlerde inşa edil-
diğini ortaya koyabilir. Ayrıca Anadolu’-
nun çeşitli yerlerinde XVI-XVII. yüzyılda 
inşa edilen ve günümüze sağlam olarak 
ulaşabilen menzil külliyelerinin genelin-
de ikinci kat uygulaması ile karşılaşılma-
maktadır. Sonuç olarak, dükkânlarla bir-
likte karşımıza çıkan ikinci katın da 1860 
yılında yapılan onarımlar esnasında inşa 
edildikleri ileri sürülebilir.

Hamam
Hamam, külliyenin kuzeyine, geleneğe 
uygun olarak ana kompozisyonun dışın-
da, ayrı bir yapı olarak düşünülmüştür. 
Tek hamam olarak inşa edilen eser, 
kuzey-güney yönde dikdörtgen bir kütle 
teşkil etmektedir. Güneyden kuzeye doğ-
ru sırasıyla soyunmalık, ılıklık, tuvaletler, 
sıcaklık, su deposu ve külhan yer alır. 
Hamamın örtüsünde, soyunmalıkta kub-
be; ılıklık ve sıcaklıkta ortada kubbe; 
yanlarda yarım kubbe; tuvalet ve su de-
posunda beşik tonoz; külhanda da kabur-
galı haç tonoz kullanılmıştır. Bütün kub-
beler kasnaklar üzerine oturmaktadır. 
Soyunma bölümünün üzerini örten kub-
be sekizgen bir kasnağa oturmakta olup, 
diğer bölümlerin örtülerinden daha yük-
sek tutulmuştur. Bu kasnağın her cephe-
sine ikişer çörten yerleştirilmiştir. Hama-
mı oluşturan bütün bölümlerin üzeri sal 
taşı ile kaplıdır. Hamamın tamamında 
düzgün kesme taş kullanılmıştır. Yol ko-

tunun zaman içerisinde yükselmesinden 
dolayı hamam 1,50 m toprağa gömülü 
vaziyettedir.
Soyunma bölümünün batı cephesinin 
ortasında, ana kütleden çıkıntı yapan ve 
dört basamaklı merdivenle inilen 
2,15x2,18 m ölçülerindeki bir ön mekâna 
girilir. Bu mekânın üzeri güney-kuzey 
yönde atılan beşik tonozla örtülüdür. 
Soyunma bölümüne bu ön mekânın do-
ğu duvarı ortasına açılan yuvarlak kemer-
li kapıdan girilir. Kapının kemeri, siyah 
ve kırmızı taşlardan dönüşümlü olarak 
örülmüştür. Kemerin hemen üzerinde i-
se hamamın inşa kitabesi yer alır H 1081 
(M 1670/71). Kesme taş üzerine yazılan 
kitabenin tamamı okunamamış olup, o-
kunabilen kısımları aşağıdadır.

Okunuşu:

Vezir-i a’zam Melik-i deryânın veziri
• Ya’ni yüce makamın kaim-makâmı
• Hân binâsıyla beraber hamam yaptı
• İkisi per-nev mebâniye oldu tamam
• Hâne kaim-makâm et-târîhi hamam 
(Sene 1081)

Anlamı:

Denizler melikinin veziri, büyük vezir
Yeni devletin daima ayakta duran maka-
mı
Han binasıyla beraber hamam yaptı.
Binalar iki yeni kanatla tamamlandı.
Ayaktaki hanın ve hamamın tarihi yazıl-
dı.
Sene (M 1670)

Soyunma bölümü 7,78x7,78 m ölçülerin-
de bir mekân olup, üzeri kubbe ile örtü-
lüdür. Kubbeye geçiş pandantiflerle sağ-
lanmıştır, iç mekânın aydınlatılması, 
kubbenin oturduğu sekizgen kasnağın 
her cephesine açılmış dörder dikdörtgen 
pencereyle sağlanmıştır. Bu bölümün du-
varları üzerinde, her birisi 1,04 m eninde, 
1,50 m derinliğinde beş adet niş dikkati 
çeker. Bu nişlerden ikisi doğu, ikisi gü-
ney, birisi de batı cephesinde yer almak-
tadır. Kapı açıklıkları hariç tüm cepheler 
0,50 m yüksekliğinde ve 1,70 m enindeki 
sekilerle çevrilidir. Bu sekiler üzerinde 
çok sayıda ahşap soyunma kabini bulun-
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maktadır. Soyunma bölümünün kubbesi 
hariç, beden duvarlarının tamamı beton-
la sıvanıp, kireçle badana edilmiştir.
Ilıklık bölümüne, soyunmalığın kuzey 
duvarı ortasına açılan 0,88 m enindeki 
sivri kemerli kapıdan girilmektedir. 
3,15x7,35 m ölçülerindeki ılıklık bölümü-
nün üzeri ortada altıgen kasnağa oturan 
bir kubbe ile, yanlarda yarım kubbelerle 
örtülmüştür. Kubbeye geçiş pandantif-
lerle sağlanmıştır. Bu bölüm, doğu ve 
batı yöndeki yarım kubbeler üzerinde 
birer, ortadaki kubbe üzerinde de on dört 
yuvarlak formlu ışık gözleriyle tepeden 
aydınlatılmıştır. Ilıklığın kuzey ve güney 
cephelerinin tamamında kapı açıklıkları 
hariç, fazla yüksek olmayan sekiler görü-
lür. Bu sekiler üzerinde ikişer kurna bu-
lunmakta olup, bu kurnaların önünde 
ayna taşı yoktur. Ilıklığın doğu cephesi-
nin güney köşesine açılan sivri kemerli 
kapıdan 0,85x1,80 m ölçülerindeki kori-
dora girilmektedir. Doğu-batı istikame-
tinde beşik tonozla örtülü olan bu mekân, 
tonozun tepesine açılan yuvarlak formlu 
ışık gözüyle aydınlatılmaya çalışılmıştır. 
Bu koridorun kuzey cephesine açılan 
kapıdan tuvalete girilir. 0,73x1.68 m öl-
çülerindeki tuvaletin üzeri güney-kuzey 
yönde atılan beşik tonozla örtülü olup, 
tonozun tepesine açılan ışık gözüyle ay-
dınlatılmıştır.
Sıcaklık bölümüne, ılıklığın kuzey cephe-
si ortasına açılan sivri kemerli kapıdan 

girilmektedir. Sıcaklık mekânı dört kollu 
muntazam bir haç şeklinde olup, her kol 
küçük bir eyvanı andırmaktadır. Merkezî 
kubbe altıgen bir kasnağa oturmakta o-
lup, kubbeye geçiş köşelerdeki pandan-
tiflerle sağlanmıştır. Küçük eyvanların ü-
zerleri ise yarım kubbelerle örtülüdür. 
Sıcaklığın aydınlatılması, yarım kubbeler 
üzerine birer, merkezi kubbenin üzerine 
açılan yirmi üç, toplamda yirmi yedi yu-
varlak formlu ışık gözüyle sağlanmıştır. 
Kuzeydeki eyvanın duvarı üzerine açılan 
0,55 m enindeki açıklık ile su deposu ir-
tibatlandırılmıştır. Merkezî kubbenin 
tam altında 0,50 m yüksekliğindeki sekiz 
köşeli göbek taşı yer alır. Giriş cephesi 
hariç bütün eyvanlar 0,12 m yüksekliğin-
deki sekilerle çevrilidir. Giriş eyvanında 
bir, diğer eyvanlarda ikişer kurna görül-
mektedir. Kurnaların hiçbirisinin önün-
de ayna taşı yoktur. Giriş eyvanının batı 
cephesine açılan sivri kemerli kapıdan 
1,50x1,75 m ölçülerindeki bir mekâna gi-
rilmektedir. Üzeri güney-kuzey yönde 
beşik tonozla örtülü olan bu mekân, to-
nozun tepesine açılan üç yuvarlak biçim-
li ışık gözüyle aydınlatılmıştır. Traşlık 
olarak kullanılan bölümün kuzey cephe-
sinde sadece bir kurna bulunmakta olup, 
kurna önünde ayna taşı yoktur.
Su deposu, sıcaklığın kuzey cephesinde 
yer alır ve “L” şeklinde bir plana sahiptir. 
Muhtemelen üzeri beşik tonozla örtülü 
olmalıdır. Hamamın külhanı, yapının ku-
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zey ucunda yer almakta olup, buraya do-
ğu cephesinde bulunan sekiz basamaklı 
bir merdivenle inilmektedir. Merdiven 
bitimine açılan sivri kemerli bir kapıdan 
külhana girilir. Bu girişin dışında ayrıca 
kuzey cephesinin ortasında yaklaşık 1,70 
m eninde bir de kemer açıklığı bulun-
maktadır. Bu kemer açıklığından, katı ı-
sıtma malzemelerinin külhana atıldığı 
düşünülmektedir. 3,10x3,35 m ölçülerin-
deki külhanın üzeri, külliyenin fırınında 
olduğu gibi kaburgalı haç tonozla örtül-
müştür. Külhanın güneyinde 1,50x2,40 
m ölçülerinde bir niş açılmıştır. Bu nişin 
külhan cephesi sivri kemerli olup, niş içe-
risinde yukarıya doğru daralan baca yer 
almaktadır.
Külliyenin diğer yapılarında olduğu gibi, 
hamam da süsleme yönünden çok sade-
dir. Sadece soyunmalık kısmının yüksek 
sekizgen kasnağı üzerinde görülen stilize 
edilmiş sekiz çörten ile soyunmalığa giri-
şi sağlayan yuvarlak kemerli kapı kemeri-
nin siyah ve kırmızı renkteki taşlarla dö-
nüşümlü olarak örülmüş olmasından 
bahsedilebilir. 1,50 m toprağa gömülü 
olması dışında hamam orijinal planını 
muhafaza eder.
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bert Gabriel, Monument Turcs d’Anatolia, C I, 
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Dönem İmar Sistemi, İstanbul 1985; Gönül 
Cantay, “16. Yüzyıl Külliyelerinin Şehirlerin 
Tarihî Coğrafyasını Belirlemesi”, Prof. Dr. Yıl-
maz Önge Armağanı, Selçuk Üniversitesi, Sel-
çuklu Araştırmaları Merkezi, Konya 1993, s. 
75-85; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Vakıf Kü-
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tih Müderrisoğlu, “XVI. Yüzyılda Osmanlı İm-
paratorluğunda İnşa Edilen Menzil Külliyeleri”, 
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1690), İstanbul 1975; Tülay Reyhanlı, “Osmanlı 
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MUSTAFA DENKTAŞ

İNCESU OMUZU GÜÇLÜ (GÜRZLÜ) 
ZAVİYESİ 

Zaviye, İncesu*’yun yeni adı “Subaşı” 
olan köyünün güneydoğusunda, Şeyh Şa-
ban köyü ile bu köy arasında “Boz Dağ” 
veya “Kozan Dağı” denilen tepenin ete-
ğinde bulunmaktadır.  
Omuzu Gürzlü Zaviyesi’nin ismi ilk defa 
Fatih Sultan Mehmet zamanında Dulka-
dıroğulları* ile Kayseri’den geçen Os-
manlı sınırının tespitinde geçmektedir. H 
888 (M 1484) tarihli tahrir defterinde 
Fatih dönemindeki tahrir olan eski def-
terden (Defter-i köhne) nakledilen 
“Hudud-ı Vilayet-i Kayseriye” başlığı al-
tında, Osmanlı Devleti’nin Kayseri San-
cak Beyi (mirliva) Mehmet Bey ile Dulka-
dıroğlu Beyi Şahsuvar Bey’in adamı Su-
başı Candaroğlu’nun yapmış oldukları 
sınırnameye göre (ki bu sınır, Kayseri 
Fatih döneminde Osmanlılara geçmeden 
önce Karamanlılarla* Dulkadıroğulları 
arasında da geçerlidir) Kabak Şeyh kö-
yünden, Göstere (Tomarza*) Dağı’ndan, 
Karaman üzerinden, Sivas sınırına ulaştı-
ğı belirtilirken, sınırın Tekir Taşı hudu-
duyla, Beş Baruh’a, buradan Omuzu 
Güçlü’ye, buradan Sakataş’a ve 
Karahisar’dan (Yeşilhisar) gelen Ulu 
Yol’a, buradan Boran (İncesu) köyüne, 
buradan da Küçük Dikilitaş’a ve yine Si-
vas hududuna kadar olan yerler birer bi-
rer yazılmıştır. Burada Omuzu Güçlü, 
zaviye veya başka herhangi bir isimle a-
çıklanmamıştır.
1500 ve 1520 tarihli tahrirlerde, Omuzu 
Güçlü Mezrası’nda (ekinlik) meskûn olan 
Omuzu Güçlü cemaatinden bahis vardır. 
1520’de altı hane olan bu cemaat içinde 
vergiden muaf bir zaviye (Omuzu Güçlü) 
şeyhi olup, cemaat, tahıl üretimi ve hay-
vancılıkla meşgul idi. Cemaat mensupla-
rından 1520’de yıllık 180 akçe vergi alını-
yordu. 1584 tarihli tahrirde ise Sahra nahi-
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yesinde kayıtlı köy ve mezralardan sonra 
94. sırada “Zaviye-i merhum Omuzu 
Güçlü evliyaullah-i kibardan olduğun 
Mevlana Haydar mektup gönderip ilam 
itmeğin kaydolundu” kaydı bulunmakta-
dır. Yine bu yazımda İbrahim oğlu 
Yusuf’un zaviyede türbedar ve şeyh oldu-
ğu, bunun Şeyhi ve Kalender isimli kar-
deşleri olduğu, zaviyenin ziraata uygun 
arazisinin bulunmadığı, nezir ve kurban-
larla hizmetin sürdürüldüğü belirtilmiştir.
Pehlivan Gazi Zaviyesi Vakfı ile olan sı-
nır ihtilafı konusundan anlaşıldığına gö-
re, Omuzu Güçlü (Gürzlü) Zaviyesi’nin 
zaviyedarlarının H 1226 (M 1811) tarihin-
de Seyit Abdurrahman ve Seyit İbrahim 
oldukları görülmektedir. Aynı belgeden 
müşterek sınırları olan bu iki vakfın sık 
sık sınır ihtilafı yüzünden mahkemeye 
(bağlı oldukları Develi Mahkemesine) 
düştükleri anlaşılmaktadır. Yine aynı bel-
geden Omuzu Güçlü’nün bir vakıf oldu-
ğu anlaşılıyor ise de bu vakfı kuranın kim 
olduğu ve vakfın (zaviyenin) ilk şeyhi ol-
duğu tahmin edilen Omuzu Güçlü 
(Gürzlü) isimli zatın asıl isminin ne oldu-
ğu ve neden bu sıfatı aldığı da şimdilik 
meçhul kalmaktadır. Vakfın vakfiyesi 
kaybolmuştur. Türbede (tekkede) asılı 
vakfiye sureti buraya ait değildir ve bu 
vakfiye Hasan ve Hasun isimli iki kardeşe 
ait bir vakfiyenin, Vakıflar Genel Müdür-
lüğünde bulunan tercümesidir.
Türbe (tekke) dikdörtgen planlı olup dış-
tan, çevreden temin edilen orta büyük-
lükteki kesme taşlarla kaplanmıştır. Ku-
zeydoğu köşeden basit kemerli, yan söve-
leri eski döneme ait devşirme taşlarla i-
mal edilmiş kapıdan girilen bina, içten 
gayrimuntazam iki kemerin desteklediği 
tonozla örtülmüştür ve içten, taşlar tama-
men düz sıva ile kaplanmıştır. Kuzey ve 
güney kısa duvarlarda küçük pencereler 
bulunmaktadır. Ortada ve çevredeki baş-
ka türbelerde de olduğu gibi, abartılı uza-
tılmış ve yığma olarak inşa edilmiş san-
duka yer almaktadır. Mezarda ve binada 
herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. 
Kapı önündeki taş sütun parçası gibi 
çevrede bulunan eski taşların, ya türbe-
nin eski yapısına veya daha eski (Roma-

Bizans) dönemlere ait bir yapının kalıntı-
ları olduğu tahmin edilmektedir. Türbe-
nin etrafında bir mezarlık oluşmuş ve 
hemen yakınına da yeni bir mescit ilave 
edilmiştir.
Kayseri’de “Güçlü” soyadlı aile, kendile-
rinin “Omuzu Güçlü”den geldiklerini i-
fade etmektedirler. Bu aile içinde eski 
alfabenin yazarı Ahmet Hilmi Güçlü* de 
bulunmaktadır.  

Kaynakça: Refet Yinanç-Mesut Elibüyük, Kay-
seri İli Tahrir Defterleri, Kayseri 2009, C I, s. 
309; Mehmet İnbaşı, 1484 (Hicrî 888) Tarihli 
Kayseri Tapu Tahrir Defteri, Kayseri 2009, s. 
64; İnbaşı, 16 YBKayseri,  s. 125;  Mehmet Ça-
yırdağ, “Vakıf Kayıtlarında Hacılar”, I.Hacılar 
Sempozyumu (1-13 Mayıs 2007), s. 176.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

İncesu Omuzu Güçlü  ve Pehlivan Gazi 
Vakfı arasındaki arazi  ihtilafı belgesi -
H 1226 (M 1881/82) (M. Çayırdağ Arşivi)

İncesu Omuzu Güçlü  
Zaviyesi planı (çizim: N. Tetik)

İncesu Omuzu Güçlü  Zaviyesi içi
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İNCESU OSMANOĞLU ÇEŞMESİ
İncesu ilçesi, Bulgurcu mahallesinde bu-
lunmaktadır. Farklı zamanlarda onarım 
geçirerek asli şeklini kaybetmiş olan çeş-
me günümüzde kullanılmamaktadır. 
Çeşme tek kemerli ve tek cepheli olarak 
yapılmıştır. Çeşme nişini örten sivri ke-
mer, yanlarda yığma ayaklar üzerine o-
turmaktadır. Çeşmenin ayna taşı ve yala-
ğı yoktur. Çeşme kemerinin duvarları 
büyük oranda yıkılmıştır. Çeşme nişinin 
içinde kitabesi bulunmaktadır.  Yapımın-
da kaba yonu taşı ve yer yer moloz taş 
kullanılmış olan çeşmede herhangi bir 
süsleme bulunmamaktadır. 
Çeşme nişi içinde oldukça aşınmış ve 
boyanmış olan, ikişer mısralık dört satır 
halinde düzenlenen kitabede H 1275 (M 
1858) tarihi ve eserin Mehmet Usta tara-
fından yaptırıldığı belirtilmektedir. 

CELİL ARSLAN

İNCESU ÖRENŞEHİR DOĞU ROMA 
(BİZANS) YAPI KALINTISI 

İncesu ilçesi, Örenşehir  Mahallesi, Köy 
içi mevkiinde 2010 ve 2012 yıllarında I. 
derece Arkeolojik Sit alanında kurtarma 
kazıları neticesinde A, B, C, D, E, F 
mekânları olarak tanımladığımız altı 
odası bulanan bir yapı kalıntısı tespit 
edilmiştir. Yapı MS IV-VI. yüzyıllara ta-
rihlendirilmektedir.
Yapı kalıntısı, dış duvarları yaklaşık 80–
90 cm arasında değişen düzgün kesme 
taşlardan içte horasan harç ile örülerek 
meydana getirilen birbiriyle bağlantılı 
mekân duvarlarından oluşturulmuştur. 
Yapının mekân duvarlarının 20 cm ile 
1,67 m yükseklikteki kısmı korunabilmiş 
olup, duvar yüzeylerinde fresko (Taze ki-
reç sıva üzerine duvar resmi.) duvar süs-
lemelerinin bulunduğu anlaşılmıştır.
Yapının “A” mekânında 60 m2, “B” me-
kânında 25m2, “C” mekânında 80 m2, 
“E” mekânında 32 m2 ve 22 m2 ve “F” 
mekânında 23 m2’lik olmak üzere toplam 
243 m2 mozaik taban süslemesi bulun-
makta olup, diğer mekânlarında ise ana 
kaya düzleştirilerek zemin oluşturulmuş-
tur.
“A” mekânının mozaik taban süslemesi; 
1–1,5 cm arası siyah, kırmızı, bej renkli 
tesseralardan (Mozaiği oluşturan genel-
likle küp biçimindeki mermer, taş, cam 
vb. parçalardan her biri.) oluşmaktadır. 
Mozaik bordür perspektif bakışımlı ola-
rak tasarlanmış, ana geometrik motifler 
ise süsleme elemanı olarak seçilmiştir. 
Kenarlarda dama motifi ile süslü olan 
bordürün etrafı bej renk tesseralardan bir 
silme ile sınırlandırılarak birbirini takip 
eden sekizgenlerin oluşturduğu kare ana 
geometrik motifin yer aldığı pano oluştu-
rulmuştur
“B” mekânının mozaik taban süslemesi; 
5x5 m’lik kısmı ortaya çıkarılan ve “B” 
mekânı olarak adlandırdığımız mekânın 
tabanını süsleyen yaklaşık 25 m2’lik mo-
zaik bordür ile 1–1,5 cm arası siyah, kır-
mızı, bej renkli tesseralardan meydana 
getirilmiştir. Geometrik motiflerin kulla-
nıldığı mozaik tabanın kenarında birbiri-
ni kesen dörtgen prizmalar yer almakta-

İncesu Osmanoğlu Çeşmesi (C. Arslan)

İncesu Osmanoğlu Çeşmesi 
kitabe (C. Arslan)

İncesu Örenşehir Doğu Roma (Bizans) yapı kalıntısı planı 
(çizim: H. Elmaağaç, G.Yıldız)
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dır. Bu kısmı çevreleyen bej silmenin de-
vamındaki kuşak bant tarzındaki silme-
nin içerisinde, birbirini takip eden tarzda 
yerleştirilmiş farklı ebatlardaki daire, ka-
re, elips şeklinde devam eden süslemeler 
bulunmaktadır. Bu süslemelerin bir kıs-
mında merkezde nokta bezek görülmek-
tedir. Bu silmenin devamında ana süsle-
me olan ve birbirini takip eden altıgen 
süsleme; merkezinde ise gama motifi 
bulunmaktadır. 
“C” mekânının mozaik taban süslemesi; 
145 cm seviyesindeki mozaik tabanın 
krem, siyah, kırmızı ve bej renklerdeki 
tesseraların bir araya getirilmesiyle mey-
dana getirilmiştir. Ana motif olarak birbi-
rini takip eden pespektif bakışımlı olarak 
yerleştirilen geometrik dairenin seçildiği 
yaklaşık sekiz m uzunluğundaki bir pa-
nonun, 4 m uzunluğunda bir kare bordür 
ile bölünerek ortasında büyük bir daire 
bordür içinde, içe doğru daralan tarzda 
bir göbeğin oluşturulduğu görülmüştür. 
Bu daire içerisinde, balık pulu biçiminde 
içe doğru daralan bezeğin farklı renkte 
perspektif olarak yerleştirilmesiyle, aynı 
zamanda bir kelebek kanadını andıran 
bezemenin oluşturulduğu anlaşıldı. Gü-
ney köşede yer alan kısımda geniş taban 
üçgen, geometrik bezeğin içinde yer alan 
kısımda siyah renk üçgen, kenarın orta-
sında ise iki küçük sarmaşık yaprağın 
ortasında taç benzeri bir süsleme içeri-
sinde haç motifi yer almaktadır. 
“E” mekânının mozaik taban süsleme-
si;160 cm kod seviyesinde tespit edilen 
mozaik taban süslemesinin kendi içinde 
beş kare panoya bölündüğü, kare pano-
ların arasında ise birbirini takip eden 
rüzgârgülüne benzer bir görünüme sahip 
aynı yönde dönen, dörtlü yarımaylar bi-
çimindeki ana motifin, meandr (Geo-
metrik kıvrımlar yapan şerit biçiminde 
bir bezeme motifi. )bezek benzeri bir 
alanda kullanıldığı anlaşıldı. 
Mozaik taban süslemesinde dört yönde, 
orta kısımda ise birbirinden farklı süsle-
melerle bezeli beş adet 1,1x1,1 m ölçüle-
rinde kare panoya yer verilmiştir.  
Orta kısımda ise büyük bir daire bezek 
içerisinde sekiz kollu örgü bezek yer alır. 

Her örgü bezek içerisinde karşılıklı gele-
cek şekilde simetrik yerleştirilmiş çarkı-
felek, dama motifi, geometrik bezek ve 
ortasında gama bulunan geometrik be-
zekler yerleştirilmiştir. Panonun merkez 
kısmında ise, sağa doğru döner tarzda 
sekiz kollu daha büyük ebatlı çarkıfelek 
bezek yer almaktadır. Ayrıca mekân girişi 
olarak bırakılan açıklıkta, dikdörtgen bir 
pano içerisinde altlı üstlü toplam sekiz 
daire bezek içersinde gamalı haç, çarkıfe-
lek, dama ve geometrik bezekler bulunur. 
“E” mekânının ön giriş kısmında yer alan 
mozaik taban süslemesi; siyah, kırmızı, 
bej ve gri renk tesseralardan oluşturul-
muştur. Mozaik tabanın kenarını çevrele-
yen bordürün iç kısmında, birbirini takip 
eden iç içe geçmiş daireler içinde kare 
prizmalar yer alır. Perspektif bakışımlı 
olarak seçilen bezek, farklı bir açıdan 
dört kollu çiçek rozeti olarak da görül-
mektedir. Daire bezemenin devamında, 
bordürü sınırlayan tarzda yerleştirilen 
düz silme bezek yer alır.  
“F” mekânının mozaik taban süslemesi; 
4,7x5 m’lik alanda yürütülen kazılar neti-
cesinde 162 cm kod seviyesinde bulunan 
mozaik tabansüslemesinde “E” mekânın-
da olduğu gibi kare panolara bölümle-
melerin yapıldığı, bu bölümlerin içerisin-
de ise tüm alanı dolaşan içe doğru dara-
lan tarzda meandr bezemenin ana motif 
olduğu, meandr bezemenin içinde ise tek 
sıra örgü bezeğin bulunduğu görüldü. 
Dikdörtgen olduğunu düşündüğümüz 
“F” mekânının mozaik taban süslemesi-
nin orta kısmına gelen alanda ise büyük 

İncesu Örenşehir Doğu Roma (Bizans) yapı kalıntısında mozaik taban 
süslemesi (H. Elmaağaç, G.Yıldız)

İncesu Örenşehir Doğu Roma 
(Bizans) yapı kalıntısında  8 
kollu örgü bezek  
(H. Elmaağaç, G.Yıldız)

6 kollu çiçek rozetili  tessera  
(H. Elmaağaç, G.Yıldız)
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kare pano içinde köşelerde içe doğru 
daralan tarama bezekler, orta kısımda ise 
büyük daire bezek içinde merkeze doğru 
yönelen tarzda yerleştirilmiş farklı renk 
tesseralarla oluşturulan üçgen bezekler 
yer alır. Daire merkezinde ise kırmızı 
renk tesseralarla doldurulan alanda bej 
renk tesseralardan yapılan çizgisel tarz-
daki güneş kursuna benzer iki bezek 
arasında dört sıra Latince yazıt bulunur. 
Alt kısımdaki kanatlı güneş kursuna ben-
zer bezeğin iki kenarında ise küre bezek 
yer alır. Kare bordürün tam merkezine 
gelecek şekilde yerleştirilen Latince yazı-
tın transkripsiyonu:

Votis multis bis / curante Yacintho co-
mite/ fabrica ad summum perducta/ es 
culmen.

Anlamı:

Ne zaman ki dostumuz (H) yacinthos 
birçok oy alıp seçilerek, iki kez yönetici 
(curator) olarak görev yaptı, işte o zaman 
sen, ey yapı sanatı, en mükemmel düzeye 
ulaştın!

Yapının mimari işlevine yönelik olarak 
henüz kesin bir bilgi bulunamamış ol-
makla birlikte suyla ilgili bir yapı olmadı-
ğı ve muhtemelen sivil mimari yapısı 
olabileceği düşünülmektedir. Bulunan 
mozaikler ışığında yapılan literatür de-
ğerlendirmesinde ve coğrafi konum göz 
önüne alındığında, yapı kalıntısının bü-
yük bir villa yapısına ait olabileceği kana-
ati oluşmuştur. Ancak yapının işlevi, di-
ğer mekânlarının kazılarak ortaya çıkarıl-
masıyla daha iyi anlaşılabilecektir.

HASAN ELMAAĞAÇ, GÖKHAN YILDIZ 

İNCESU SÜKSÜN AŞAĞI CAMİİ
İncesu ilçesi*, Süksün kasabasında, Aşağı 
Mahalle’de bulunmaktadır. Günümüzde 
sağlam ve ibadete açıktır. Yapının oriji-
nal kitabesi yoktur ancak giriş cephesin-
de Latin harfleriyle yazılmış kitabede, 
caminin H 1110 (M 1689) tarihinde yaptı-
rılmış olduğu yazılıdır. 
Kuzey-güney yönde inşa edilen yapı dik-
dörtgen bir plan arz etmektedir. Camiye, 
kuzey cephenin ortasına açılan basık ke-
merli bir kapıdan girilmektedir. Caminin 
harim bölümü, ikişerden üç sıra hâlinde 
toplam altı ayağa doğu-batı yönünde atı-
lan sivri kemerlerle mihraba paralel dört 
sahna bölünmüştür. Üst örtü beden ve 
kemer duvarlarına atılmış ahşap kirişler 
üzerine düz toprak dam iken, günümüz-
de ise kiremitli kırma çatıyla kaplanmış-
tır. Kuzey cephede giriş kapısının iki ya-
nında ikişerden dört pencere vardır. Bu 
pencerelerin üstünde de birer pencere 
bulunmaktadır. Doğu, batı ve güney cep-
hede de ikişer pencere ile caminin aydın-
latılması sağlanmıştır. Caminin mihrabı 
ve minberi yenilenmiş olup, kayda değer 
özellikler taşımamaktadır. Caminin du-
varlarının tamamında kaba yonu moloz 
taş, üst örtüsünde ahşap malzeme kulla-
nılmıştır. Oldukça sade olan yapıda beze-
me yoktur. 

CELİL ARSLAN

İNCESU SÜKSÜN HAN
İncesu ilçesi*, Süksün kasabasında yer 
almaktadır. Bugün (2012) sağlam durum-
da olan ve kitabesi bulunmayan han, 
muhtemelen XVIII. veya XIV. yüzyılda 
yapılmış olmalıdır. Kasaba sakinlerinin 
“han” olarak tanımladıkları yapı, kasaba-
nın merkezindeki bir evin alt katı duru-
mundadır. Üst kat daha sonradan inşa 
edilmiştir. Yapı, güney-kuzey yönünde 
yan yana inşa edilmiş iki dikdörtgen 
mekândan oluşmaktadır. Hana, kuzey 
cepheye açılan bir kapıdan girilmektedir. 
Bu kapıdan batıdaki bölüme geçilmekte-
dir. Batıdaki bölümle doğudaki bölüm 
simetrik bir plan şeması yansıtmaktadır. 
Her iki bölümün duvarlarına doğu-batı 
yönünde atılmış 10 sivri kemer ile bu ke-İncesu Süksün Aşağı Camii  (C. Arslan)

İncesu Örenşehir Doğu Roma 
(Bizans) yapı kalıntısında 
Latince yazıt 
(H. Elmaağaç, G.Yıldız)
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merlerin arasına döşenmiş sal taşlarının 
oluşturduğu sivri tonoz, üst örtüyü oluş-
turmaktadır. Batıdaki bölümün doğu du-
varına açılan düz lentolu kapıdan doğu-
daki bölüme geçilmektedir. Yapının için-
de, klasik hanlarda gördüğümüz ocak, 
seki gibi unsurlar görülmemektedir. 
Duvarları kaba yonu moloz taşla, kemer-
leri ise düzgün kesme taştan inşa edilen 
yapıda herhangi bir süsleme yoktur. 

CELİL ARSLAN

İNCESU SÜKSÜN MESCİD
İncesu ilçesi*, Süksün kasabasının 3-4 km 
güneybatısında bulunmaktadır.
Kitabesi bulunmayan eser sağlam olarak 
günümüze ulaşmıştır. 
Süksün kasabasının yaklaşık 3-4 km gü-
neybatısında bulunan yapı, güney-kuzey 
yönünde dikdörtgen planlı bir yapıdır. 
Eser, bir eyvan tarzında tasarlanmıştır. 
Eyvana giriş kuzey cephedendir. Üst örtü 
sivri beşik tonozdur. Güney cephenin 
ortasında mihrap yer almaktadır. Mihrap 
nişi dış duvarlardan çıkıntı yapmaz ve 
yarım daire olarak düzenlenmiştir. Mih-
rap nişi dört sıra mukarnas dizisinden o-
luşan kavsara ile örtülmüştür. Mukarnas 
nişçikleri yivlenmiştir. Kavsara alınlığın-
da herhangi bir süsleme yoktur. Mihrap, 
dıştan bir bordürle çerçevelenmiştir. 
Bordür yüzeye oyulmuş yarım yıldız de-
senleriyle bezenmiştir. Yapının batısında 
doğal bir çukura atılmış iki kemerle des-
teklenmiş bir sarnıç bulunmaktadır. 
Mihrabındaki mukarnaslar, yarım yıldızlı 
ve geometrik işlemeli süslemeler yapıda-
ki bezemeleri meydana getirir. Yapının 
tamamı düzgün kesme taş malzemeyle 
inşa edilmiştir. 
Yapının kitabesi yoktur. Ancak mihrabın 
kurgulanışı ve bezemeleri ile XIII-XIV. 
yüzyıl içinde yapılmış olabileceği belirti-
lebilir. Ayrıca yapının kimliği de tam 
olarak bilinmemektedir. Halk arasında 
mescit olarak tanımlanan yapının bir ey-
van türbe de olabileceği kabul edilmeli-
dir. Eyvan türbelerin XIV. yüzyılda yay-
gınlık kazandıkları düşünüldüğünde ya-
pının bu yüzyıl içinde inşa edilmiş olabi-
leceği ileri sürülebilir. 

CELİL ARSLAN

İNCESU SÜKSÜN SARNIÇ
İncesu ilçesi*, Süksün kasabasının 3-4 km 
güneybatısında, mescidin batısında bu-
lunmaktadır. 
Sarnıç harap bir hâlde olsa da günümüz-
de kullanılmaktadır. Kitabesi bulunma-
yan eserde herhangi bir süsleme de yok-
tur. Muhtemelen mescitten çok sonra, 
belki de XVIII-XIX. yüzyılda inşa edil-
miştir. Süksün’deki sarnıç*, XIII-XIV. 
yüzyılda yapılmış olabileceği düşünülen 
ve mescit diye adlandırılan yapının batı-
sında bulunmaktadır. Sarnıç, kuzey-
güney yönünde dikdörtgen bir plan arz 
etmektedir. Sarnıcın, arazinin kazılma-
sıyla oluşturulduğu ve bazı bölümlerinin 
üstünün açık bırakıldığı gözlenmektedir. 
Kuzey tarafında sivri kemerli bir bölüm 
bulunmaktadır. Yan yana iki sivri kemer 
ve aralarında sal taşları döşenerek tonoz-
lu bir üst örtü oluşturulmuştur. Sarnıç ü-
zerinde dikdörtgen şeklinde bir kuyu ağzı 
vardır. Sarnıcın ağzının yanında taştan 
yapılmış bir yalak görülmektedir. 

CELİL ARSLAN

İncesu Süksün Mescid 
mihrabı (C. Arslan)

İncesu Süksün Han (C. Arslan)

İncesu Süksün Mescid (C. Arslan)
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İNCESU ŞEYH KUMARİ ZAVİYESİ 
(TÜRBESİ)

İncesu*’ya bağlı Kızılören (Kızılviran) kö-
yü ile Omuzu Güçlü Zaviyesi arasındaki 
arazide bulunmaktadır. 1570 tarihli tah-
rirde, Kara Kinise (Kilise) Mezrası’nın 
Şeyh Kumari Zaviyesi Vakfı’na ait oldu-
ğu kayıtlı olup, burada zaviyenin harap 
olduğu belirtilmiştir. Bu kaydın altında, 
Kara Kinise ve Kızıl Viran’ın Kumari 
zaviyesine ait olduğu ve burada Dervişan 
Cemaati’nin yerleşmiş olduğu yazılmış-
tır. Aynı cemaat, Omuzu Güçlü Mezrası’-
nda da oturmaktadır. 1584 tarihli tahrirde 
ise, Karataş nahiyesine bağlı Kara Kinise 
(Kilise) Mezrası’nda, Kızılviran (Kızılö-
ren) ahalisinin ziraat yaptığı ve burasının 
malikâne gelirlerinin Şeyh Kamari (Ku-
mari) Zaviyesi’nin vakfı olduğu kayıtlıdır. 
Aynı kaydın devamında, “adı geçen mez-
rada yıllık 360 akçelik malikâne gelirine 
Hacı Abdi, Hacı Halil, Hüseyin, Kumari, 
Döndü ve Fatma, evladiyet ve mülkiyet 
üzerine mutasarrıflar (hisse sahipleri) i-
ken, bu mülklerini 1092 Zilhicce ayının 
başında (M 1681) Kara Mustafa Paşa 
Vakfı’na kendi rızaları ile satmış oldukla-
rı ek kaydı düşülmüştür. Vakıf olan Şeyh 
Kumari Zaviyesi’ni kimin kurup vakfetti-
ği, Şeyh Kumari’nin kim olduğu ve bu 
zaviye ve vakfın ne zaman yapılmış oldu-
ğunu bilmiyoruz. 1500 tarihli tahrirde 
geçtiği ve 1570 tarihli tahrirde de harap 
olduğu belirtildiğine göre, zaviye daha 
önce herhalde diğerleri gibi IV. yüzyılın 
ikinci yarısında Eretnalılar* Dönemi’nde 

yapılmış ve kısa sürede harap olmuştur. 
M 1681 yılında da vakıf evladı (bir tanesi 
dedesi Kumari’nin adını taşıyor) 
İncesu’ya kervansaray, cami, medrese, 
hamam, arasta gibi binalardan oluşan 
külliyesini yaptıran Kara Mustafa Paşa’-
nın bu tesislerinin giderleri için kurmuş 
olduğu ve Anbar arazisinin de büyük bir 
kısmını içine alan vakfına, vakıf arazileri-
ni satmışlardır. Şeyh Kumari Zaviyesi 
yukarıda belirtildiği gibi Kızılören ile O-
muzu Güçlü arasındaki bir yerde olup, 
bugün sonradan yapılmış basit yapısı ile 
mevcut bulunmaktadır. Dikdörtgen plan-
lı, üzeri takviye kemerlerin taşıdığı tonoz-
la örtülü, içinde sonradan yenilenmiş 
sandukası bulunan türbe kısmının yanın-
da küçük ve basit bir eyvanı bulunmakta-
dır. Bina tamamen gayrimuntazam mo-
loz taşlarla imal edilmiştir. Meyilli arazi-
de bulunan bu mütevazı yapı, son za-
manlarda hayır sahiplerince yapılan çok 
geniş betonarme bir yapının içine alın-
mıştır. Böylece insanların kapalı bir 
mekânda ibadet edeceği ve oturacağı ge-
niş bir bölüm elde edilmiştir. Türbede 
her yıl belirli günlerde Kızılörenliler tara-
fından merasim düzenlenmektedir.   

Kaynakça: Mehmet İnbaşı, 1570 (Hicrî 976) 
Tarihli Kayseri Tapu Tahir Defteri, Kayseri 
2009, s. 163, 164; Refet Yinanç-Mesut Elibü-
yük, Kayseri İli Tahrir Defterleri, Kayseri 
2009, C I, s. 326-327.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

İNCESU ŞEYH TURESAN ZAVİYESİ
İncesu* sınırları dâhilinde, Ürgüp’ün Baş-
dere kasabasına yakın dağlar (Tekke Da-
ğı) üzerinde bulunan Selçuklu Zaviyesi/
Tekkesi. Tekkeyi, Anadolu Selçukluları’-
nın büyük hükümdarı I. Alâeddin Keyku-

İncesu Şeyh Kumari Zaviyesi (Türbesi) içi

İncesu Şeyh Turesan Zaviyesi kitabe
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bad*’ın hanımı, Mahperi Hunat Hatun, 
oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev*’in zama-
nında, H 640 (M 1242) yılında yaptırmış-
tır. Hunat Hatun’un o zamanlarda kendi-
sine ait malikânesi olan Ürgüp sınırları 
içinde olan İncesu’dan Başdere’ye kadar 
dağlık alanı Şeyh Turesan’a ve sonra 
onun evladına tahsis etti ve çevrenin taş-
ları ile zaviyeyi yaptırdı. Ürgüp’ten 
İncesu’ya dağlık araziden ve Başdere’den 
geçerek gelen tarihî yolun (Ulu Yol) yakı-
nında bulunan tekkenin yapımı ve yeri-
nin seçilmesi ile ilgili halk tarafından bazı 
hikâyeler anlatılmaktadır. Bu hikâyeler-
den birinde, şimdi tekke önünde bulunan 
üzeri parmak delikli siyah taşı, şeyhin 
Erciyes eteklerinden atarak, Tekke Dağı’-
nda “Durağım” ismiyle anılan yerde bu 
büyük taşın durması ile tayin etmiş oldu-
ğu anlatılmaktadır. Yine kardeşleri oldu-
ğu söylenen karşı tepelerde, Erciyes etek-
lerinde türbeleri bulunan Şeyh Şaban* 
(Çoban) ve Omuzu Güçlü*’nün de bu 
şekilde kerametle tekkelerinin yerini be-
lirlediklerine inanılır.
Tekke kesme taşlarla inşa edilmiş olup, 
ortada sivri tonozlu uzunca bir salon, bu-
nun etrafında türbe, mescid, hücre ve aş-
hanenin (mutfak) bulunduğu tonozlu oda-
lar ve kuzeyde yine tonozlu, boydan boya 
uzanan han (şimdi mezarlık olmuş) bu-
lunmaktadır. Orta alandaki tonozun orta-
sında sembolik küçük bir kubbecik bulun-
makta olup salondan dama, sağda duvar 
arasına yerleştirilmiş merdivenle çıkıl-
maktadır. Türbe içinde sonradan yapılmış 
kitabesiz uzunca bir sanduka bulunmakta-
dır. Mescidin mihrabı, devrin geometrik 
süslemeleri ile bezenmeye çalışılmıştır. 
Doğuda bulunan cümle kapısı yine düz ve 
sade olarak yapılmış olup, üzerinde düşe-
rek kırılmış, tekrar yerine monte edilmiş 
bir kitabesi bulunmaktadır.
Kitabede binadan meşhed (türbe) olarak 
bahsedildiğine göre, tekke tamamlandı-
ğında Şeyh Turesan vefat etmiş ve içeri-
sinde türbe olarak ayrılan yere defnedil-
miş olmalıdır. Hunat Hatun’un bugün 
bozuk bir tercümesi kalmış olan bu bina-
ya ait vakfiyesinde şeyhten bahis vardır 
ve anlaşılıyor ki şeyh o zaman hayattadır. 

Ancak vakfiyenin tarihi çok yanlış tercü-
me edilmiş olduğundan ve vakfiye aslı da 
günümüze ulaşamadığından, kesin vakıf 
tarihi bilinmemektedir. 
Şeyh Turesan Veli hakkında halk arasın-
da birçok hikâye anlatılmaktadır. Bunlar-
dan birinde, Alanya tekfurunun kızı olup 
aslen Hıristiyan olan Hunat Hatun’a ya-
kınlığı sebebi ile onun Müslüman olma-
sına sebep olduğu, ancak saraya davet e-
dildiği hâlde gitmediği, çevre vakıf dağ-
larda avcılığı yasakladığı için bütün yaba-
ni hayvanların buraya sığındığı, ordusu 
ile Yeşilhisar-Yavaş üzerinden geçen 
(Yavaş ismi hakkında da hikâye anlatıl-
maktadır) Alâeddin Keykubad’ın ordu-
sunu az bir malzeme ile yemek yapıp 
doyurduğu şeklinde rivayetler bulun-
maktadır.

İncesu Şeyh Turesan 
Zaviyesi’nde sanduka başlığı

İncesu Şeyh Turesan Zaviyesi -2007 

İncesu Şeyh Turesan Zaviyesi mescid mihrabı
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Vakıf, geçen asrın başına kadar faal oldu-
ğu hâlde, yüz sene kadar önce İncesu’daki 
şeyhin sülalesinden “Şeyhoğlu ailesi” va-
kıfla ilgisini kesince, hem tekke bakımsız 
kalmış hem de etraftaki vakıf arazi elden 
çıkmıştır. Bu arazi daha sonra şahıslar ü-
zerine tapulanmıştır. 1990’lı yıllarda ka-
dastro görmemiş dağlar üzerindeki arazi-
nin ve tekkenin tekrar vakfı adına tescili 
için dava açılmıştır.
Zaviyenin onarılması ve çevre düzeni 
Şeyh Turesan Veli Derneği tarafından; 
Zaviyeye ulaşım yolu da Kayseri Büyük-
şehir Belediyesi tarafından yapılmıştır.

Kaynakça: Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’nin 
İncesu İlçesinde Şeyh Turesan Zaviyesi”, 
Belleten, S 174; Mehmet Çayırdağ, Şeyh 
Turesan Veli Hazretleri, Kayseri 2008 (2. 
Baskı), Mehmet Çayırdağ, Kayseri’de Tekke ve 
Tarikatlar, Erciyes Dergisi, S 118, s. 6, Kayseri 
1987.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

İNCESU VİRANŞEHİR ROMA MEZARI
İncesu’da* bulunan anıtsal Roma mezarı, 
İncesu-Kayseri yolu üzerinde Viranşehir 
köyünde bulunmaktadır. Yapı, köyün 
hemen batısında yoldan da görülen tepe-
nin üzerinde yer alır. Mezar, yerel kızıl 
renkli taş ve kesme taşla inşa edilmiştir. 
Doğu yönünden basamaklarla ulaşılan 
bir platform üzerine yerleştirilmiş, kenar 
ölçüsü yaklaşık 6 m olan kare planlı bir 
yapıdır. Platform eteğinde sade bir profil 
sırası yapının cephelerini dolaşmaktadır. 
Daha zengin bir diğer profil, mezar oda-
sının zemin seviyesinde yapının kuzey, 

güney ve batı cepheleri boyunca devam 
etmektedir. Mezar odasına, doğuya ba-
kan cepheden girilmektedir. Güney ve 
kuzey duvarlarının uzatılması ile bir giriş 
mekânı yaratılmıştır. Kapının içeride ku-
zey, güney ve batı duvarların önünde ü-
zeri kemerle kapatılmış geniş nişler (arc-
hasolium) bulunmaktadır. Benzer mezar 
yapılarında bu nişler lahitlerin yerleşti-
rilmesi için ayrılmıştır. Çatı örtüsü ve 
zemin günümüze ulaşmamıştır. Yarım 
daire örgü tonoz mezar yapılarında yan-
gın olsa da, yapıda buna işaret eden 
herhangi bir kalıntı yoktur. Yapının çev-
resinde görülen dikdörtgen kesitli blok-
lara dayanarak çatının bindirme teknikle 
inşa edilmiş tonozla kapatılmış olması 
önerilebilir. Batı duvarında kalan iki a-
det taş, alınlığın varlığına işaret eder. 
Yapı, Kayseri çevresinde görülen diğer 
mezar yapılarına kıyasla oldukça sade-
dir. Sözü geçen silmeler dışında içte ve 
dışta bezemeye rastlanmamıştır. Benzer 
örneklerde sıklıkla rastlandığı gibi, zen-
gin bezemeli bir saçak silmesi olması 
beklenebilir. Yazıt ya da tarihlemeye yar-
dım edecek bezemeli parçaların eksikli-
ği, yapının tarihlendirilmesini güçleştir-
mektedir. Tek mekânlı mezar yapıları 
MS III. yüzyıldan başlayarak Anadolu’da 
yaygın bir şekilde gözlenmektedir. Arc-
hosolea IV-V. yüzyıl gibi daha ileri bir 
tarihi öne sürmektedir. 

Kaynakça: W. Macdonald, The Architecture 
of The Roman Empire II, Yale University Press, 
1985; J. B. Ward-Perkins, Roman Architecture, 
Electa 2004.

BURCU CEYLAN

İNCESU YENİ CAMİİ

İncesu* ilçesi, Yeni Cami Mahallesi’nde 
bulunmaktadır. Yapının inşa kitabesi 
yoktur. Cami avlusuna girişi sağlayan 
kuzey yöndeki yuvarlak kemerli kapının 
üzerinde minare kitabesi bulunmaktadır.

Kitabenin okunuşu:

İş bu minare ve sayfiye ve çeşme Bey 
oğlu Kayseriyye ….
Ahmed Hamdi Bey İbn-i Ömer Efendinin 
asar-ı Hayriyesindendir.
Sene 1318.İncesu Viranşehir Roma Mezarı (Özbek - Arslan, KTKVE) 
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Anlamı:

Bu minare, ‘sayfiye’ ve çeşme Ömer 
Efendi’nin oğlu Bey oğlu Kayseriyye 
Ahmed Hamdi Bey’in hayır eserlerinden-
dir (M 1900). 
İnşa kitabesi bulunmayan caminin, mi-
nare kitabesinden ve mimari özellikleri 
dikkate alınarak XIX. yüzyılın son çeyre-
ğinde yapılmış olabileceğini söyleyebili-
riz. Yapı sağlam ve ibadete açıktır. Cami, 
kuzey-güney yönünde, dikdörtgen plana 
sahiptir. Caminin son cemaat yeri, üçü 
sütun, biri yığma ayağa atılmış sivri ke-
merlerle üç gözlü olarak düzenlenmiştir. 
Doğu ve batı cepheleri duvarla kapatıl-
mıştır. Bu mekânın üzeri ahşap kirişler 
üzerine düz tavan olarak yapılmıştır. Batı 
tarafta minareye çıkışı sağlayan kapı yer 
almaktadır. Cami, kuzey duvarı ortasında 
yer alan taç kapı üç yönden meanderli 
bir bordürle kuşatılmıştır. Kapı kemer ü-
zerinde yer alan dikdörtgen boyutlu kita-
belik boş bırakılmıştır. Harim, ikişerli iki 
sıra halinde toplam dört sütunla mihraba 
dik üç sahna ayrılmıştır. Sütunlar birbir-
lerine sivri kemerlerle bağlanmıştır. Bu 
kemerler üzerine de doğu-batı yönünde 
atılmış ahşap kirişler cami tavanını taşı-
maktadırlar. Harim mekânı her cephede 
altlı üstlü dörder tane olmak üzere top-
lam 20 pencere ile aydınlatılmıştır.Oriji-
nalinde alçı malzemeden yapıldığı ifade 
edilen mihrap, yakın zamanlarda mer-
mer levhalarla kaplanmıştır. Altı cepheli 
mihrap nişinin üstü, sekiz sıra mukarnas-
tan oluşan bir kavsaraya sahiptir. Mihrap 
tepeliği, sivri kemercik dizisinden oluşan 
bir kornişle süslenmiştir. Caminin kuzey 
tarafında sekiz ahşap direk tarafından ta-
şınan ahşap mahfili yer almaktadır.Her-
hangi bir bezeme olmayan yapının tü-

münde düzgün kesme taş kullanılmıştır. 

Kaynakça: Mustafa Denktaş, “İncesu’daki Türk 
Devri Anıtları”, Sanatsal Mozaik Kentsel 
Bilinç, Çevre, Kültür Kayseri Özel Sayısı, 
2000, s. 78-79.

CELİL ARSLAN

İNCESULU MEHMED HULÛSİ EFENDİ
Fatih dersiâmlarından (İncesu, 1849- 28 
Haziran 1923). Çiftçi Hasan Efendi’nin 
oğludur. Adı, “Mehmed Emin Hulûsi 
Efendi” olarak da geçmektedir. Camiike-
bir Mahallesi* imamı Hasan Efendi’den 
ilk olarak hıfzını tamamladı. Sonra da 
Kara Mustafa Paşa Medresesi müderrisi 
Hoca Efendi’den sarf ve mantık dersleri 

İncesu Yeni Camii minare kitabesi (C. Arslan)

İncesu Yeni Camii (C. Arslan)
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okumaya başladı.  Çevresinde “Dedeoğlu 
Küçük Mehmed Damadı” diye anılırdı.   
Kayseri’ye gelip “Dört Dükkânönü” (Dü-
venönü*) adlı Mahallede bulunan Hacı 
Zekeriyya Efendi Medresesi’nde Avanos-
lu Hacı Zekeriyya Efendi*’den mantık, 
kelam ve edebiyat dersleri okudu. Ticaret 
de büyümek için İstanbul’a gitmek gerek-
tiği gibi, ilimde de İstanbul’a gitmek dü-
şüncesi hâkimdir. O da birçok Kayserili 
gibi İstanbul’a gidip Fatih civarında Fey-
zullah Efendi Medresesi’nde okuyarak i-
cazet aldı. 1877’de Şeyhülislamlığın izniy-
le, Fatih Camii’nde ders vermeye başladı. 
1901 tarihinde “Huzur Dersleri” muha-
taplığına tayin edildi ve 1914 senesine 
kadar bu derslere devam etti. 
İlmi rütbesi yükselmiş; Abdulmecid dev-
rinde verilmeye başlandığı için “Mecidî” 
adını alan nişanı ve ayrıca Osmanlı Nişa-
nı almaya hak kazandı (1915).
Medrese hocaları, imtihanla ehliyetini 
isbat edip icazet/diploma verecek konu-
ma gelirse “Ders-i âmm” adı verilir. Son 
devir Osmanlı âlimlerinden Mehmed 
Hulusi Efendi, Fatih dersiâmlarından i-
ken vefat etti.
Eserleri: Şerh’u Besmele,   Risale fi 
Elfazi’l-Mahsusa” adlı yazma bir eserleri 
Raşid Efendi Kütüphanesi’nde mevcut-
tur.

Kaynakça: Albayrak, SDOU, C. III, s. 283; A. 
Rıza Karabulut, Kayseri Müellifleri, Mektebe 
Yayınları 2009; s. 433–434; Güven, Kayseri’de 
Mecmualar, s. LXXX, LXI.

MUSTAFA IŞIK

İNCİLİ ÇAVUŞ
Fıkra ve nükteleriyle tanınan saray musa-
hibi.
Kimliği hakkında bilinenler çok sınırlı o-
lup bunların bir kısmı yakıştırmadır. Asıl 
adının Mehmed veya Mustafa olduğu, 
XVI. yüzyılın ikinci yarısı ile XVII. yüzyı-
lın ilk yarısında yaşadığı sanılmaktadır. 
Zamanın şeyhülislâmına yazdığı biri A-
rapça, diğeri Türkçe iki risâlede Hz. Pey-
gamber’in adının İncil’de zikredildiğini 
anlattığından veya bir ok yarışındaki ba-
şarısı üzerine padişah tarafından çavuş-
luk rütbesi verilmesi ve kavuğuna inci 
takılmasından ya da bıyıklarına inci taka-

rak tâlime çıkmasından kaynaklandığı 
şeklinde değişik rivayetler vardır. 
Doğum yerinin Diyarbekir’in İngi yahut 
İrincil köyü, Sivas, Ardanuç, Tomarza 
veya Adapazarı’nın Karasu ilçesi olduğu 
da söylentiler arasındadır. Son yıllarda 
bazı kaynaklarda Kayseri’nin Tomarza 
ilçesi Travşın köyünde (Bu köy sonradan 
“İncili” adını almıştır.) doğduğu yönünde 
bilgiler yer almaktadır.  Hayatı ve mesleği 
hakkındaki bilgilerde de değişik rivayet-
ler bulunmakta ve şahsiyeti başka isim-
lerle karışmaktadır. Bu rivayetlerin dışın-
da onun genellikle benimsenen biyogra-
fisi, Naîmâ’nın IV. Murad devrinde elçi 
olarak İran’a gönderildiğinden bahsettiği 
Mustafa Çavuş’un “İncili Çavuş” olarak 
kabul edilmesine dayanmaktadır. İran’ın 
Osmanlılar’a her yıl haraç olarak 200 
yük ipek vermesini taahhüt altına alan 
Osmanlı-Safevî barışı üzerine 1612’de İ-
ran elçisi Kadı Han refakatinde İran’a 
giden İncili Çavuş’un burada sebepsiz 
yere iki yıldan fazla bir süre alıkonuldu-
ğu, ayrıca ipek haracının verilmemesine 
hiddetlenen I. Ahmed’in İran’a sefer ha-
zırlıklarına giriştiği, bunun üzerine 
İran’ın geri adım atarak haraçla beraber 
Kasım Bey adlı elçisini ve İncili Çavuş’u 
İstanbul’a gönderdiği (1615) anlaşılmak-
tadır. H 1035’te (M 1626) bu defa elçi 
olarak tekrar İran’a gönderilen İncili Ça-
vuş, Bağdat’ın işgali dolayısıyla gerginle-
şen Türk-İran ilişkilerini yumuşatmak 
için Şah I. Abbas’la müzakereci olarak 
karşı karşıya gelir. Müzakereler esnasın-
da zekâsı ve açık sözlülüğüyle şahı ikna 
ederek Osmanlılar lehine barış yapma 
imkânı hazırlar. Ancak Osmanlı askeri-
nin yorgunluk, hastalık ve gıdasızlık gibi 
sebepler ileri sürerek Serdar Hâfız Ah-
med Paşa’ya baskı yapması ve Bağdat 
kuşatmasının kaldırılması üzerine IV. 
Murad’ın hükümdarlığının ilk yıllarına 
rastlayan bu barış gerçekleşmez. İncili 
Çavuş’un iyi bir öğrenim gördüğü, Arap-
ça ve Farsça bildiği, zeki, olgun, hazırce-
vap bir siyaset ve devlet adamı olduğu 
kaynaklarda zikredilir. İncili Çavuş fıkra-
larının mihverini, genel olarak sarayda ve 
saray çevresinde bulunan çok renkli tip-

İncili Çavuşun temsili resmi 
(S. B. Akbaş Arşivi)
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lerden oluşan insanlar, bu insanların top-
lum hayatındaki tutum ve davranışları 
meydana getirir. Onu diğer musahipler-
den ayıran ve fıkralarıyla yaşamasını sağ-
layan en önemli husus bu fıkralarda 
içtimaî ve insanî değerlerin yer almasıdır. 
Böylece halk İncili Çavuş’u saray ve çev-
resini eleştirmek ve gülünç hale getirmek 
için iyi bir temsilci olarak benimsemiş, 
bu çevre hakkındaki duygu ve düşüncele-
rini dile getirmekte onu vasıta kılmıştır. 
İncili Çavuş padişahın yakını olarak gör-
düğü her aksaklığı alaya almış, hatta za-
man zaman padişah bile onun güldürücü 
ve iğneleyici sözlerine hedef olmuştur. 
İncili Çavuş’un kalıcılığını sağlayan da 
halkın onu benimseme ve sahiplenme 
duygusudur. 
İlk defa Süleyman Tevfik (Zorluoğlu) ta-
rafından derlenen İncili Çavuş fıkraları-
nın dikkat çeken en önemli yönü onların 
hikâye niteliğinde olmasıdır. Metinlerin 
büyük bir kısmı fıkra ölçülerini aşarak 
hikâyeye yaklaşmaktadır. Güldürücü ve 
nükteli fıkraların özelliklerinden olan kı-
sa fakat yoğun tahkiye tekniği İncili Ça-
vuş fıkralarının büyük bir kısmında yok-
tur. Bu yönüyle ele alındığında onların 
henüz tam bir anlatma kalıbına oturtula-
madığı, dolayısıyla fıkra karakteri kaza-
namadığı söylenebilir. Bu durumu fıkra-
ların sözlü gelenekte dar bir alanda do-
laşmasına, yani Nasreddin Hoca fıkraları 
gibi geniş bir yaşama alanına sahip olma-
masına bağlayan araştırmacılar da vardır. 
Genel olarak fıkralarda ayrıntı yerine bir-
iki cümlelik çarpıcı nükteler bulunması-
na karşılık İncili Çavuş fıkralarında bu 
özelliğin görülmemesi, bunların meddah 
geleneği doğrultusunda bir gelişme izle-
yerek günümüze ulaşmasından kaynak-
lanmış olmalıdır. Esasen XIX. yüzyıl 
meddahlarının en çok söyledikleri 
hikâyeler arasında İncili Çavuş fıkraları-
nın yer aldığı bilinmektedir. Bundan do-
layı bir kısım araştırmacılar İncili Çavuş’u 
meddah olarak kabul etmektedir. 
Anadolu’dan bazı çizgiler taşımakla bir-
likte İncili Çavuş fıkraları daha çok XVII. 
yüzyıl İstanbul’unun Balat’tan Boğaziçi’ne 
kadar uzanan dekorunu ve bu dekor için-

de yer alan çeşitli tipleri yansıtır.
İncili Çavuş Türk kültür hayatında fıkrala-
rı yanında iki ayrı filme de konu olmuştur. 
Bu filmlerden ilki 1951 yılında müzikli ko-
medi olarak Semih Evin’in yönetmenli-
ğinde çekilmiş ve İncili Çavuş rolünü İs-
mail Dümbüllü oynamıştır. İkinci film ise 
1968 yılında Nişan Hançer’in yönetmenli-
ğinde çekilmiş ve İncili Çavuş rolünde 
Saadettin Erbil oynamıştır.  Ayrıca hem-
şehrileri İncili Çavuşun hatırasını yaşat-
mak amacıyla 1993 yılından itibaren Kay-
seri’nin Tomarza ilçesinin İncili köyünde 
“İncili Çavuş Kültür ve Sanat Festivali” a-
dında bir etkinlik düzenleyerek İncili 
Çavuş’un hatırasını yaşatmaktadır.  

Kaynakça: TSMA, Zrf., nr. 7484; Naîmâ, Târih, 
C II,  s. 381, 387; Hammer, HEO, C VIII, s. 213-
214; a.mlf. (Atâ Bey), C VIII, 157-158; Ahmed 
Rifat, Lugat-ı Târîhiyye ve Coğrâfiyye, İstanbul 
1299, C I, s. 337; Sicill-i Osmânî, C I, s. 448; 
Süleyman Tevfik [Zorluoğlu], İncili Çavuş, 
İstanbul 1918; N. Sonerk, İncili Çavuş’un En 
Güzel Fıkra ve Hikâyeleri, İstanbul 1943; M. 
Kocaosmanoğlu, Hayatı, Nükte ve Fıkraları 
ile İncili Çavuş, Isparta 1960; Dursun Yıldırım, 
Türk Edebiyatında Bektaşi Tipine Bağlı 
Fıkralar, Ankara 1976, s. 24; Özdemir Nutku, 
Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri, Ankara 
1977, s. 30, 104, 393; Mustafa Koç, Yaşam 
Öyküsü ve Fıkraları ile İncili Çavuş, Isparta, 
ts.; Erdoğan Tokmakçıoğlu, Bütün Fıkralarıyla 
İncili Çavuş, İstanbul 1983; İbrahim Hakkı 
Konyalı, ‘‘İncili Çavuş Fıkraları’’, Tarih 
Hazinesi, S 2, İstanbul 1950, s. 76-77, 102; 
Numan Kartal, ‘‘Bakırlı Köyü ve Adı Hakkında’’, 
TFA, XI/225 (1968), s. 4713-4714; M. Adil 

Tomarza- İncili (Travşın) köyünde her sene 6 ekimde kutlanan İncili Çavuş 
Kültür Şenliğinden bir görüntü
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Özder, ‘‘Türk Halkbiliminde İncili Çavuş’’, THA 
Yıllık, IV (1979), s. 179-188; Şevket Beysanoğlu, 
‘‘İncili Çavuş’un Kimliği’’, TK, XIX/220 (1981), 
s. 312-317; Aydın Oy, ‘‘İncili Çavuş Fıkralarına 
Analitik Bir Yaklaşım’’, Türk Folkloru Belleten 
(1987), S 1-2, İstanbul 1988, s. 103-108; 
Abdülbâki Gölpınarlı, ‘‘İncili Çavuş’’, TA, C XX, 
125; ‘‘İncili Çavuş’’, TDEA, C IV, s. 391; Saim 
Sakaoğlu, ‘‘İncili Çavuş’’,  DB İst.A, C IV, s.172-
173.

NURETTİN ALBAYRAK

İNGİLİZ KAPTAN COOPER’IN KAYSERİ 
KONSOLOSLUĞU  

İngiliz konsolosları 1878 yılında Kayseri’-
ye gelmeye başladılar. Bu konsolosların 
Anadolu’ya gönderilme sebebi Ermenile-
re dair reformların uygulanması ile Er-
menilerin Kürt ve Çerkezlere karşı koru-
nup korunmadığını teftiş ve kontrolden 
ibaretti. Bu konsoloslardan biri de 
Cooper’dır. Albay Harry Cooper:1847 yı-
lında İngiltere’de doğdu,  1865 yılında 
Bayraktar Ordusu’na girdi,  1879’da yüz-
başı rütbesiyle İngiltere’nin yardımcı 
konsolosu olarak Anadolu’ya tayin edil-
di. Bu görevinden 1880’de istifa etti. Hin-
distan Genel Valisi’nin yaveri oldu (1884-
1888). 1896’da da albay oldu. 1900’de 
kendisine C. M. G. (Call me God= Yarab 
beni çağır) unvanı verildi. Kayseri’de bu-
lunduğu süre boyunca (12 Temmuz 1879-
19 Kasım 1879) bu konularda İngiliz Dı-
şişlerine bilgi gönderdi.  
Topladığı bilgilerden biri Hacı Rauf Bey 
hakkındadır. Onun ifadesine göre çeşitli 
ırk, mezhep ve sınıftan iki bin Kayserili-
nin hazırlayıp imzaladığı dilekçe ve on 
Kayserili tarafından hazırlanıp Babıâli’ye 
çekilen telgrafla Kayseri Bidayet Mahke-
mesi azalarından Hacı Rauf Bey’in bu 
mahkemeye reis-i sânî olarak atanması 
protesto edilmiştir (1878). 
Bir diğer başlık Kayseri Mutasarrıfı Hadi 
Paşa hakkındadır. Mutasarrıf, Ankara vi-
layeti dâhilindeki sancak mutasarrıfları 
içinde en başarısızlarından biri olarak 
görünür. Bunun sebeplerinden birisi san-
cak sınırları dâhilindeki soygun hareket-
leridir. Mutasarrıf Hadi Paşa’ya göre bu 
soygunlar, zaptiye sayısının yetersizliğin-
de dolayı olmaktadır. Bu görüşü onayla-
yan Kaptan Cooper, zaptiyelere ödenen 

maaşın azlığının ve aylar sonra ödenme-
sinin de bu teşkilatın etkili olmasını önle-
diğini ekler. Yine ona göre zaptiye teşki-
latının başarısızlığının diğer sebepleri 
arasında, sayılarının azlığına rağmen asa-
yişin yanında postacılık yapmalarının, 
vergi toplamaya yardım etmelerinin ve 
Babıâli tarafından güvenliğinin sağlan-
ması elzem görülenlerin şehir içi ve dı-
şındaki yolculuklarına refakat etmeleri 
de bulunmaktadır.
Kayseri sancağında hırsızlık ve soygun 
hareketlerini eşkiya çeteleri yapmaktadır 
(1879). Cooper, yakalandıklarında ceza a-
lacaklarının kesinliğini bilmeleri duru-
munda eşkıya gruplarının bu riske girme-
yerek bu hareketlerinden vazgeçebilecek-
lerini ifade etmiştir. Eşkiya çeteleri bu 
soygunları profesyonelce değil ya çaresiz-
likten ya da ortamın buna müsait olmasın-
dan dolayı yapmaktaydılar. Bu soygunlar 
Mutasarrıf Hadi Bey’e iletilmiş, Hadi Bey 
de zaptiye yetersizliği sebebiyle her tarafta 
asayişi sağlayamadıklarını, sayının artırıl-
ması için merkezî hükümete müracaat et-
tiklerini ve haber beklediklerini bildirmiş-
tir. Hatta Cooper’a, Babıâli’nin bu işi hız-
landırabileceği kanaatini taşıdığını, bu ko-
nuda elçiliği vasıtasıyla kendisine yardım 
etmesini rica etmiştir. Bir mutasarrıfın ya-
bancı resmî görevliyi aracı kılıp amirinden 
istekte bulunması usulden değildi Dolayı-
sıyla bu durum Ankara Valisi Hurşid 
Paşa’yı kızdırmıştır. Diğer bir sebepse Mu-
tasarrıf Hadi Paşa’nın şikâyet ettiği gibi 
Kayseri sancağı dâhilinde zaptiye sayısı-
nın az olmayıp Ankara merkez sancağın-
dakilerden daha fazla olduğunu iddia et-
mesidir. Valiye göre mutasarrıfın bu şekil-
de davranmasının sebebi, suçluların kaç-
masına fırsat sağlamak için yapılan zaman 
kazanma taktiğinden başka bir şey değil-
dir.
Cooper’ın gönderdiği bilgilerden birisi 
de her dört yılda bir yapılan İdare Meclisi 
azalarının seçimine dair olanlardır. Vila-
yet Nizamnamesi’ne göre Sancak İdare 
Meclisindeki azalar, tabii ve seçilmiş ü-
yeler olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. 
Tabii üyeler; mutasarrıf, muhasebeci, 
müftü, tahrirat kâtibi ve iki gayrimüslim 
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ruhani reisleriydi. Seçilmişler ise iki gay-
rimüslim aza ve iki Müslüman aza idi. 
Kayseri sancağına yeni azaları seçmek 
için emir gelince (Kasım 1879) seçim 
hazırlığına başlandı. Müslümanlardan; 
Said Ağa, Mustafa Develioğlu ve Mustafa 
Ağa Mollazade adaylıklarını koydu. İdare 
Meclisi azalarının seçiminin yanı sıra ay-
nı zamanda Bidayet Mahkemesine de iki 
Müslüman ve iki gayrimüslim aza seçile-
cekti. Yeni düzenlemeye göre Bidayet 
Mahkemesi azaları, İdare Mahkemesin-
dekilerden çok daha fazla imkânlara sa-
hip olmuşlardı. Bu sebeple Mutasarrıf 
Hadi Bey, Said Ağa’yı Bidayet Mahkeme-
sine aday gösterdi. Seçileceğine garanti 
gözüyle bakılıyordu. Bunun üzerine 
Müslüman adaylardan birisi adaylıktan 
çekildi. Hristiyan iki adayın seçimine ge-
lince, sancakta en fazla nüfusa sahip iki 
milletten, birer tane seçilecekti. Buna 
göre azalardan biri Gregoryan Ermeni-
lerden, diğeri ise Ortodoks Rumlardan 
olacaktı. Sancaktaki nüfusları çok az olan 
Protestanlar önceki seçimlerde aday gös-
termemişlerdi. Kayseri’ye İngiliz konso-
losu atanması ve Talas’taki Amerikan 
Protestan misyonerlerinin varlığı Protes-
tanları, iki azadan birinin kendilerinden 
olması gibi bir gayrete sokmuştu. Bu se-
fer aday gösterince Rum ve Ermeniler 
buna karşı çıktılar. İngilizler, Ermenilerin 
sahip olduğu koltuğu alıp yerine Protes-
tan birisini koymaya cesaret edemezler-
di. Çünkü Kayseri’de konsolosun varlığı-
nın sebebi özellikle Ermenilerin hakları-
nı korumak içindi. Kayseri Rum Orto-
doks Ruhani Reisi Anaktides, kilisesini 
Bon Konferansı’nda temsil etmiş, Avru-
pa’da tanınan ve hiyerarşi bakımından 
İstanbul’daki patrikten sonra gelmektey-
di. Yani nüfuzlu birisiydi. Bunlardan do-
layı Rumların da Ermenilerin de koltuk-
larını Protestanlara vermek kolay değildi. 
Bu durumda yapılacak tek şey, Müslü-
manlarda olan iki koltuktan birine sahip 
olmaktı. Nitekim Cooper, gönderdiği ra-
porlarla İngiliz dışişleri vasıtasıyla 
Babıâli’ye baskı yaptırtmış, Bidayet Mah-
kemesine bir Protestan aza sokabilmek 
için Ankara vilayetinden Kayseri’ye bir 

adliye müfettişi gönderilmesini sağlamış-
tır. Bu müfettiş 1879-1880 kışında burada 
kalmış, Said Ağa’yı istifaya mecbur bırak-
mış ve bunun yerine Protestan azayı Bi-
dayet Mahkemesine aza seçtirmiştir.

Kaynakça: Musa Şaşmaz, “İngiliz Kaptan 
Cooper’ın Kayseri Konsolosluğu (1879)”, 
KYTSB1, s. 325-336. 

SELMA GÜNAYDIN 

İNHÂNÎZÂDE MUHAMMED ÂLİM EFENDİ
Âlim, müftü (Kayseri, 1785?/1795? – 
1873). Muhammed Âlim Efendi ile ilgili 
bilgilerin tamamı Râgıb Bey Mecmûası’-
nda yer almaktadır. Mecmûa’da:  
“Kayseriyye’nin Ca’fer Beg Mahallesi’-
nde kâ’in meşhûr u ma’rûf Înhânî-zâde 
Muhammed Efendi’nin sulbinden mihr-
ârâ-yı ‘âlem olmışdır, târîh-i velâdeti 
takrîben 1200-1210’dur. Henüz hâl-i 
sabâvetde iken 1215’de pederleri Muham-
med Efendi irtihâl itmegile büyük 
‘amûcaları Es-Seyyid Hüseyin Efendi’nin 
vesâyetinde bulunarak tahsîl-i ‘ulûmda 
bulunmuşdur. Zamânenin fuzalâ-yı 
kirâmından ikmâl-i dürûs iderek nihâyet 
fâzıl-ı şehîr Hâcı ‘Abdullâh Efendi Hâce-
yi merhûm u magfûrdan ahz-i icâzet ile 
kâmyâ bolmuşdur. Uzun müddet tedrîs 
ile de iştigâl idüp ‘uhde-yi fazîletlerine 
ecdâd u ‘amûcalarından münhal kalan 
Melik Gâzî Medresesi’nin müderrisligi 
dahı tevcîh buyurularak nâm-ı ‘âlîleri 
tebcîl ü tevkîr kılınmışdır. 1285 sene-yi 
hicriyyesinde Kayseri müftîligi dahı bi-
hakkın intihâb u tevcîh buyurularak 
hıdmet-i iftâda dahı izhâr-ı kemâlât it-
mişdir. Dört sene kadar bu makâm-ı 
mübârekde icrâ-yı ahkâm-ı şer’iyye vü 
fıkhiyye eyledikden sonra 1290 târîhle-
rinde ‘âzim-i dâr-ı cinân ve vâsıl-ı mülk-i 
Rahmân olmuşdur. Rahmetullâhi ‘aleyh. 
Kendisi ‘âlim fâzıl vakûr muttakî müte-
verri’ bir zât-ı sutûde-sıfât olup bilhâssa 
müftîligi zamânında kendi mahallesine 
kurb olan Ermeniler fevka’l-’âde hürmet 
ü tevkîridüp bu zât-ı ‘âlî-si zâtdan izn al-
madıkça çan çalamazlar imiş rahmetul-
lâhi ‘aleyh.” 
İfadelerinden anlaşılacağı üzere, Kayse-
ri’nin Caferbey Mahallesi*’nden meşhur 
Înhânîzâde Muhammed Efendi’nin oğlu-
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dur. Kendisi henüz çocuk yaşta iken ba-
bası Muhammed Efendi vefat edince, 
büyük amcası Esseyyid Hüseyin Efendi’-
nin vesayeti altında iken ilim tahsil etti. 
Zamanın önde gelen âlimlerinden ders-
ler aldı.  Sonunda şöhretli âlimlerden 
merhum Hacı Abdullah Efendi’den ica-
zet aldı. Uzunca bir süre müderrislik 
yaptı ve sonunda babası ve amcasından 
boşalan Melik Gazi Medresesi (Cami-i 
Kebir*  bitişiğinde bulunan ve Melik 
Mehmet Gazi Türbesi’ni de içinde bu-
lunduran bu medrese 1965 yılında döne-
min Kayseri belediye başkanı olan Meh-
met Çalık* tarafından yıktırılmıştır.) mü-
derrisliği 1868-69’da uhdesine verildi. 
1868-69 tarihinde de Kayseri müftülüğü 
görevi kendisine verildi. Bu görevde iken 
pek çok fayda gösterdi. Dört sene kadar 
bu görevde bulunduktan sonra vefat etti. 
Âlim, faziletli, vakar sahibi, takva ehli ve 
ihlaslı bir kişi olup, müftülüğü sırasında 
kendi mahallesine yakın oturan Ermeni-
ler, Muhammed Âlim Efendi’ye o kadar 
hürmet ederlermiş ki ondan izin alma-
dan kiliselerinde çan çalamazlar imiş.
Yine aynı eserin verdiği bilgilere göre 
mezar taşında: 

Mevtü’l-’âlim kemevtü’l-’âlem 

Cenâb-ı hazret-i ‘Âlim Efendi 
Înhânî-zâde

İdüp zevk-ı ecel câmın giyindi 
hulleyibeyzâ

Çihar-sâlitmişidi Kayseri’de hıdmet-i 
fetvâ

Şerî’at rehberi olsun makâmı Cennetü’l-
Me’vâ

Gelen ne var okusun Fâtiha dilden üç 
İhlâsı

Münevver eylesün kabrin Hudâ-yı 
Hazret-i Mevlâ

Anlamı:

Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. 
İnhanîzâde Âlim Efendi hazretleri, ecel 
şarabını zevkle içip beyaz bir elbise giydi. 
Dört yıl Kayseri’de fetvâ hizmeti görmüş-
tü (yani müftülük yapmıştı). Şerîat rehbe-

ri olsun, makâmı da Me’vâ Cenneti 
(Kur’ân-ı Kerîm’de bahsi geçen sekiz 
cennetten biri.) Ne olur, gelen diliyle üç 
İhlâs bir de Fâtiha okusun. Allah, onun 
kabrini aydınlatsın...

Kaynakça: Râgıb Bey Mecmû’ası, vr. 79 a. 
ATABEY KILIÇ

İNİLER CAMİİ
Yukarı Develi, İniler Mahallesi’nde bu-
lunmaktadır. Develi*’ye hâkim bir yerde 
inşa edilen cami üzerinde yapının banisi, 
inşa tarihi ve mimarı hakkında bilgi ve-
ren herhangi bir kitabe bulunmamakta-
dır. 
Cami kuzey-güney yönde mihraba dik üç 
sahndan ibarettir. Caminin cepheleri 
moloz taşla inşa edilmiş olup, üzeri ah-
şap kirişlemeli tavanla örtülüdür. Günü-
müzde bu ahşap kirişlemeli tavanın üzeri 
kırma çatıyla kapatılmıştır. Caminin 1789 
tarihinde doğusuna bir sıbyan mektebi 
eklenmiştir. Caminin batı ve kuzey cep-
heleri sağır bırakılmıştır. Bunun sebebi i-
se, batı cephenin önceki yıllara kadar 
başka bir yapıya bitişik olması ve kuzey 
cephede arazinin eğimli ve kod’unun 
yüksek tutulması ile açıklanabilir. Güney 
cephe üzerine ikisi harim kısmına, biri de 
sıbyan mektebine açılan üç adet dikdört-
gen pencere yer almaktadır. Bu cephede 
caminin harim kısmının doğu duvarı ile 
buna bitişik olan sıbyan mektebinin batı 
duvarı arasında diletasyon izleri bulun-
maktadır. Bu izler, sıbyan mektebinin 
camiye sonradan eklendiğini göstermek-
tedir. Caminin doğu cephesi üzerinde, 
cephe duvarından dışarı taşan üç ahşap 
direk bulunmaktadır. Bu konuda yöre 
halkıyla yaptığımız görüşmelerde, bu ki-
rişlerin üzerlerinin toprak damla örtülü 
olduğu ve cephenin kuzeydoğusunda bu-
lunan bir merdivenle bu kısma çıkılıp 
köşk minareye geçildiği bilgisine ulaşıl-
mıştır. Caminin içinden köşk minareye 
herhangi bir geçişin olmaması da bu bil-
giyi doğrulamaktadır. Köşk minare, sıb-
yan mektebinin güneydoğu cephesi üze-
rinde yer almaktadır. Köşk minare dört 
yekpare ayak üzerinde yükselmektedir. 
Bu ayaklar yuvarlak kemerlerle birbirine 
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bağlanmakta olup, kemerlerin üzerinde 
külah bulunmaktadır. Taş külah aşağıdan 
yukarıya daralacak şekilde yapılmış olup, 
tepesine ters “V” biçiminde bir taş geçi-
rilmiştir. Ön mekâna, doğu cephenin 
kuzey ucuna açılan düz lentolu bir kapı-
dan girilmektedir. Kapının üzerinde kare 
bir pencere bulunmakta ve kapı önünde 
de ahşap bir sundurma yer almaktadır. 
Bu ön mekân yamuk dikdörtgen bir pla-
na sahip olup, güney cephesinin tam or-
tasında yer alan düz lentolu kapı ile sıb-
yan mektebine girilmektedir. Sıbyan 
mektebinin üzeri ahşap hatıllarla örtül-
müştür. Mektebin güney duvarına dik-
dörtgen formlu bir pencere açılmıştır. 
550 numaralı Hurufat Defteri’nde yer a-
lan 1832 tarihli bir belgeden, mektebin 
mahalle sakinleri tarafından camiye biti-
şik olarak inşa edildiği anlaşılmaktadır. 
Ayrıca güney cephedeki cami ve sıbyan 
mektebinin duvarlarındaki diletasyon iz-
leri, sıbyan mektebinin camiye sonradan 
eklendiğini kesin olarak ortaya koymak-
tadır. Günümüzde bu kısım depo olarak 
kullanılmaktadır. Ön mekânın batı köşe-
sinin kuzeyinde yer alan düz lentolu, ge-
lişigüzel yapılmış kapı ile caminin harim 
kısmına geçilmektedir. Harim 11x6,80 m 
ölçülerinde dikdörtgen bir plana sahiptir. 
Harim, iki sıra hâlinde yerleştirilen ikişer 
ahşap direğin böldüğü mihraba dik üç 
sahndan oluşmaktadır. Sahınların üzeri, 
kuzey-güney yönünde atılan ahşap kiriş-
lerle oluşturulan ahşap tavanla örtülmüş-
tür. Harimin batı, doğu ve kuzey cephele-
ri sağır bırakılmıştır. Harim, güney cep-
hede mihrabın iki yanına yerleştirilen iki 
şevli dikdörtgen pencereyle aydınlatıl-
maktadır. Mihrap, güney cephenin tam 
ortasında yer almaktadır. Mihrap nişi 
0,35 m derinliğinde olup, oldukça sade 
bir şekilde tasarlanmıştır.
Caminin içerisinde minber yoktur. Ca-
minin vaaz kürsüsü doğu cephe ile güney 
cephenin birleştiği köşede olup tamamen 
ahşaptan yapılmıştır. Kürsü herhangi bir 
sanatsal değere sahip değildir. Kadınlar 
mahfili harimin kuzeybatı köşesinde yer 
almakta olup, harim zemininden 0,83 m 
yükseltilerek yapılmıştır. Kadınlar mahfi-

li, güneyinde yer alan üç ahşap sütun ile 
harim kısmından kendini soyutlamıştır. 
Mahfile kuzeydoğu köşesinde yer alan 
dört basamaklı ahşap merdivenle çıkıl-
maktadır. Mahfilin kuzey cephesinin tam 
ortasında 0.15 m çapında bir ahşap sütun 
yer almaktadır.  Cami, eğimli bir arazi ü-
zerine yapılmış olduğundan dolayı bod-
rum kısmı da bulunmaktadır. 
Cami cephelerinde ve harim kısmında 
herhangi bir bezeyici öğeye rastlanma-
mıştır.
İniler Camii hakkında ilk bilgiye, 1119 
numaralı Hurufat Defteri’nin 34. sayfası 
“Kaza-i Develi” bölümünün 1723 tarihli 
belgesinde rastlanmaktadır. 549 numara-
lı Hurufat Defteri’nde yer alan 1789 tarih-
li belgede geçen bilgiden de, yapının do-
ğusundaki dikdörtgen mekânın sıbyan 
mektebi olarak 1789 tarihinden önce inşa 

İniler Camii planı 
(çizim: S.M. Topçu)

İniler Camii  (Özbek - Arslan, KTKVE)

İniler Camii içi (Özbek - Arslan, KTKVE)
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edildiği açıktır. Ayrıca bu belgeden sıb-
yan mektebinin mahalle halkı tarafından 
yaptırıldığı da anlaşılmaktadır. 550 nu-
maralı Hurufat Defteri’nin “Kaza-i Deve-
li” bölümünün 20. sayfasında yer alan 
1822 ve 1833 tarihli camiye imam atan-
ması ile ilgili belgelerden, caminin XVIII. 
yüzyıl ortalarında faal bir şekilde kulla-
nıldığı tespit edilmektedir.
Yapının inşa ve onarım kitabeleri günü-
müze ulaşamamıştır. Camiyle ilgili Huru-
fat Defterlerindeki en erken tarihli belge 
1723 tarihlidir. Bu belge, yapının 1723 yı-
lından önce inşa edilmiş olduğunu kesin 
bir şekilde ortaya koymaktadır. Yapının 
bulunduğu mahalle, XVI. yüzyıl son çey-
reğinde iskâna açılmıştır. Şehrin gelişimi 
de dikkate alınacak olursa cami, XVI. 
yüzyılın son çeyreğiyle, XVII. yüzyılın 
sonları arasında bir tarihte inşa edilmiş 
olmalıdır. 

Kaynakça: V.G.M. Arşivi, 550 Numaralı 
Hurufat Defteri, Sayfa 20,  sıra 6; Ali Kılcı, 
“Hurufat Kayıtlarında Develi Vakıfları ve 
Vakıftaki Görevlilerin Ücretleri”, DEVELİ, s. 
644; Ronald C. Jenings, “The Population, 
Society, and Economy of The Region of Erciyeş 
Dağı in The Sixteenth Century”, Collectıon 
Turcıa II, Contributionsa’ l’Historie Econo-
migue et Sociale de I’Empire Ottoman, Paris 
1985, s. 175-176; Topçu, DTE, s. 55-58.

SULTAN MURAT TOPÇU

İNTİKAM ALAYI
Ege bölgesinde Yunanlılara karşı Redd-i 
İlhak cemiyetlerinin gösterdiği tepkiler 
ve silahlı eylemlerin benzeri, Güney 
Cephesi’nde Fransızlara karşı Kayseri’de 
İntikam Alayı kurularak gösterildi. Gü-
ney Cephesi’nde Fransız işgal kuvvetleri 
Develi*’nin 20 km yakınına kadar gele-
rek, Zamantı Suyu’nu sınır ilan etmiş, 
Haçın’da (bugünkü Saimbeyli) birikmiş 
7.000 silahtan oluşan ve Osmanlı 
Hükümeti’ne başkaldırmış olan Ermeni 
silahlı kuvvetlerinin lideri durumunda 
olan Terziyan Aram’ın: “Atamın dizginle-
rini yakında Kayseri’de çekeceğim; çün-
kü büyük intikam günü geldi.” sözüyle 
Kayseri halkı üzerinde büyük bir infial 
yarattı. Fransızlar Kayseri’yi de işgal böl-
gelerinin içerisine almak için birçok plan 
yapıyordu. Güney cephelerde düşmanla 

kanlı çarpışmalar olurken, Kayseri’nin 
komşu vilayeti Yozgat’ta ise Ankara 
Hükümeti’ne karşı 15 Mayıs 1920’de, Ça-
panoğulları tarafından ayaklanma baş 
gösterdi.  
Kayseri’nin güney ve kuzeyinde bu olay-
ların baş göstermesi üzerine İbrahim Sa-
fa Bey* idaresinde gönüllülerden oluşan 
üç taburluk “İntikam Alayı” kuruldu. Yüz 
otuz gönüllü atlıdan oluşan alayın iaşesi 
için halktan yardım toplandı. Alay için 
halktan yardımları, Anadolu Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti adına Nuh Naci (Yaz-
gan*) ile İbrahim Safa ve Ahmet Bescelli 
topluyordu. Hatta Develi Müdafaa-i Hu-
kuk Cemiyeti*, kasasında bulunan para-
nın Kayseri İntikam Alayı’na verilmesini 
26 Temmuz 1920’de kararlaştırdı. Alay’a 
katılanların çoğunluğunu İhtiyat Zabitan 
Cemiyeti*’nin genç üyeleri oluşturuyor-
du. Cemiyet başkanı Mazlum Rasim 
(Can*) Bey de bu alaya katıldı. Alay, Mus-
tafa Kemal’in ve Heyet-i Temsiliye’nin 
Sivas Kongresi’nden sonra Kayseri’ye 
geldiklerinde ve cemiyet binasına yaptık-
ları ziyaretlerde, Paşa’ya, vatanın korun-
masında göreve hazır olduklarını söyle-
mişlerdi. Yozgat isyanının bastırılmasın-
da, alay üzerine düşeni yaparak Kayseri’-
ye geri döndü. Bu isyan, Kayseri halkı ü-
zerinde derin üzüntü oluştururken, bastı-
rılması ise sevinç yarattı. Alay’ın bazı ü-
yeleri Bolu İsyanı’nı bastırmak için Kay-
seri’den Bolu’ya giderek Kuvayı 
Millîye’ye katıldılar.   
Alay’ın asıl sorumlu olduğu durum, 
Haçın’daki Ermenilerin çıkardığı isyandı. 
İsyanı bastırmak için maddi hazırlıklar 
tamamlandı. Alaya; İncesu*, Bünyan* ve 
Develi’den de birer tabur katıldı. İki yüz 
atlıdan oluşan bu alay, Saat Kulesi Mey-
danı’nda yapılan coşkulu bir törenle ve 
dualarla cepheye uğurlandı. “Yahyalı’dan 
da bin atlı bu isyanın bastırılmasında ye-
rini aldı.” Alay, Doğu Kilikya Komutanı 
Kozanoğlu Doğan Bey’in emrine girdi. O 
da Haçın Kuşatması için bölgedeydi. Üç 
aya yakın Haçın Kuşatması’nda görev a-
lan İntikam Alayı, 15/16 Ekim 1920 gecesi 
kuşatmayı başarıyla tamamlayarak Kay-
seri’ye döndü.
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Kaynakça: Kars, M.M.Kayseri; Zübeyir Kars, 
“Millî Mücadele’de Kayseri’de Kurulan Millî 
Cemiyetler”, Yeni Kayseri Haber Gazetesi, 
28-29-30-31 Ağustos 1 ve 2 Eylül 1995.

ZÜBEYİR (KARS) SALTUKLU

İPEK GRUP 
Kurucusu Saffet Aslan’dır. İş adamı Saf-
fet Aslan, 1958 yılında Kayseri’nin Hacı-
lar ilçesinde dünyaya geldi.Mobilya sek-
törüne çırak olarak girdi ve 18 yaşında 
mobilya ustası oldu. Askerlik dönüşü 
Ankara Siteler’de mobilya işiyle uğraştı. 
Buradan aldığı tecrübelerle üst seviyede 
mobilya üretimi konusunda bilgi sahibi 
oldu. 1981 yılında koltuk döşeme ustası 
olarak Kayseri’de 15 m2’lik bir dükkânda 
çalışmaya başlayan Aslan, işyerini birkaç 
yıl içerisinde geliştirerek, koltukların 
hammaddesini işledi hatta tamamını bit-
miş bir hale getirerek mağazalara satışa 
sundu. O yıllarda otomasyon sistemi bü-
yük ölçekli fabrikalarda uygulanırken, 
sektörel anlamda Anadolu’da otomasyo-
nun başlangıcı sayılabilecek bir düzenle-
meyle, mobilyada planlı ve seri üretim 
döneminin başlamasında öncü oldu. Saf-
fet Aslan, 1989 yılında ilk toptan çok 
katlı mağazasını açarak, hem kendi üret-
tiklerini hem de üreticilerden aldığı ü-
rünleri yine kendi kurmuş olduğu dağı-
tım ağı ile Türkiye’nin dört bir yanına 
satışa başladı. 1991 yılının başlarında, 
şirket bünyesinde üretim tecrübesi olan 
ortaklar alarak, İpek Mobilya A.Ş.’yi kur-
du. 1998 yılında Kayseri Organize Sanayi 
Bölgesi’ne taşınan şirket, İpek Grubunda 
yaklaşık 2.000 kişiye iş istihdamı sağlar-
ken, ülkenin değişik bölgelerinde de yak-
laşık 2.000 kişi olmak üzere toplamda 
4.000 kişiye istihdam yaratmaktadır.
İpek Mobilya, üç yüzü aşkın ürün çeşi-
diyle, 85.000 m2 kapalı olmak üzere 
115.000 m2 alanda hizmet veren büyük 
bir tesise sahiptir. Mayıs 2006 tarihinde 
açılan İpeksaray Alışveriş Merkezi, İpek 
Grup bünyesi altındadır. Grup, 10.000-
15.000 m2’lik büyük mağazalar açma 
fikrine sahipti ve Adana, Mersin ve Anka-
ra gibi illerde bu düşüncesini gerçekleş-
tirdi. Türkiye’yi 18 bölgede ele alan şirke-
tin 500 bayisi mevcuttur. Almanya’da da 

bir şirkete sahip olan grup, başta Avrupa 
ülkeleri olmak üzere otuza yakın ülkeye 
ihracat gerçekleştirmektedir. 
İpek Grup bünyesinde olan bir diğer şir-
ket, özelleştirme sonucu İranlılara satıl-
dıktan sonra üretimi durdurulan (eski adı 
ÇİNKUR*) ÇİNKOM Çinko Kurşun Me-
tal Sanayi Fabrikası’dır. 2004 yılında 
fabrikayı satın aldıktan sonra moderni-
zasyon çalışması yapan Çinkom Fabrika-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan, 
tesisleri hurda fiyatına satma kararından 
vazgeçerek, yeniden üretime başlamıştır.
İpek Grup, zaman zaman Türkiye’nin ilk 
500 veya ikinci 500 büyük firmaları 
arasında ilan edildi.
Saffet Aslan, İpek Mobilya’nın kurucusu 
ve Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Mobilya 
sektöründeki yaklaşık kırk yıllık deneyim 
ve birikimlerinin bir sonucu olarak Türk 
iş hayatındaki yerini aldı. Evli ve altı ço-
cuk babasıdır.  

Kaynakça: Kalkan-Birol-Yerlikan, Meşhurlar; 
www.ipekmobilya.com.tr

S. BURHANETTİN AKBAŞ

İPEK, SAMİ 
Belediye Başkanı, hekim (Kayseri 31 Mart 
1947-). Babası Ali Bey, annesi Sadiye 
Hanım’dır. Cumhuriyet İlkokulu, Sümer 
Ortaokulu ve Kayseri Lisesi’ni bitirdikten 
sonra, 1974’te İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden mezun oldu. İlk görev ye-
ri, 1974’te Kayseri Merkez Hükümet Ta-
bipliği oldu. 1975-76’da 12. Hava Ulaştır-
ma Ana Üs Komutanlığı Sağlık Amirli-
ğinde askerlik yaptı. 1976-77’de Tomarza 
Sağlık Merkez Tabipliğine atandı. 1977’de 
Nevşehir Sağlık Ocağı Tabipliğinde bu-
lundu. 1978-1981 yılları arasında Ankara 
Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalık-
ları Kliniğinde ihtisas yaptı. 1981 Nisan 
ayından itibaren serbest hekim olarak 
çalışma hayatını devam ettirirken, bir ta-
raftan da siyasi hayatın içinde faaliyet 
göstermeye başladı. Millî Nizam Partisi, 
Millî Selamet Partisi Dönemlerinde aktif 
bir şekilde siyasetle ilgilendi. Refah 
Partisi’nin 1983’teki Kayseri Teşkilatının 
kurucuları arasında yer aldı. 1994 Beledi-
ye Seçimleri’nde Melikgazi Belediyesi* 
Meclis Üyeliğine seçildi. Melikgazi Bele-

Sami İpek

Saffet Arslan



[1302]	342	/	İPE		 KAYSER‹	ANS‹KLOPED‹S‹

diyesi Başkanı Mehmet Özhaseki*’nin 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı olması 
sebebiyle boşalan Melikgazi Belediyesi 
Başkanlığına, Temmuz 1998’de, Belediye 
Meclis üyelerinin oylarıyla seçildi. Bu 
görevini 18 Nisan 1999’a kadar (9 ay 10 
gün) sürdürdü. Kulak-Burun-Boğaz Has-
talıkları Uzmanı olarak mesleğini serbest 
olarak yürütmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

İPŞİRLİ, MEHMET
Öğretim üyesi, tarihçi (Kayseri, 1945-). 
İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamam-
ladı.  Hacı Yusuf Eken*, İbrahim Eken* ve 
diğer hoca efendilerden hususi dersler 
aldı. 1967’de İstanbul Yüksek İslam Ens-
titüsünden, 1970 yılında İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Ta-
rihi Kürsüsünden mezun oldu. Esas ser-
tifikası yanında Umumi Türk Tarihi, A-
rapça, Kütüphanecilik yardımcı sertifika-
larını aldı. Müesseseler Kürsüsünde 
Merhum Prof. Dr. Tayyib Gökbilgin ve 
Prof. Dr. Nejat Göyünç hocaların yakın 
ilgi ve himayesini gördü. Bu hocaların 
desteğiyle MEB yurtdışı doktora imtiha-
nını kazanarak, 1971-1976 tarihleri ara-
sında İngiltere’de önce Cambridge’de li-
san okulunda okudu. Sonrasında Edin-
burgh Üniversitesinde Prof. Dr. J.R. 
Walsh’ın nezaretinde master ve doktora-
sını tamamladı. 1990 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri’nde, 1991’de Londra’-
da arşiv ve kütüphanelerde araştırmalar-
da bulundu. 1994-95 akademik yılında 
Malezya, Kuala Lumpur’da International 
Institute of IslamicThoughtandCivilizatio
n’de araştırmalar yaptı, dersler verdi, 
master ve doktora tezleri yönetti. Daha 
sonra 1996-97-98 yılları yaz dönemle-
rinde, üçer aylık süreler hâlinde Kuala 

Lumpur’da aynı enstitüde bulundu.
1987 yılında İstanbul Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi bünyesinde Arşivcilik Bölü-
münün kurulması, programlarının hazır-
lanması ve Bölüm Başkanlığının üstlenil-
mesi görevi kendisine verildi. 1999’da 
emekli oluncaya kadar bu bölümde ders-
ler verdi. Ayrıca Tarih Bölümünde uzun 
yıllar verdiği Osmanlı Teşkilat Tarihi, 
Osmanlı İlmiye Teşkilatı ve Arşiv Vesika-
ları derslerini emekli oluncaya kadar de-
vam ettirdi.
1995 yılında Türk Tarih Kurumu üyesi 
olup, altı yıl boyunca bu kurumda Orta-
doğu ve Kuzey Afrika kolu başkanlığında 
bulundu. Eylül 1999’da kendi isteğiyle 
emekli olup, aynı tarihte yeni kurulmuş 
olan Fatih Üniversitesi Tarih Bölümünde 
Bölüm Başkanı olarak göreve başladı. 
Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi ola-
rak görev yapmaktadır. Diyanet İslam 
Ansiklopedisi’nde 1983 tarihinden beri 
aralıksız olarak Osmanlı Tarihi alanında-
ki maddelerin telifi ve redaksiyonunda 
bulundu. Bu ansiklopediye kendi alanın-
da ikiyüz kadar madde yazdı. Yurtdışın-
da elli kadar ülkede kongre ve sempozyu-
ma katıldı, tebliğler verdi. İslam Konfe-
ransı IRCICA Yönetim Kurulu ve Türk 
Bilim Tarihi Derneği üyesidir.
Eserleri: Tarih-i Selânikî (hzl. İstanbul 
1989, II cilt); Tarih-i Naîmâ (hzl. Ankara 
2007, IV cilt); E. C. Bosworth, İslâm 
Devletleri Tarihi (The Islamic Dynasti-
es), (çev. E. Merçil ile beraber), İstanbul 
1980; Ewqaf ve Emlâkü’l-Müslimîn fî 
Filistîn (The Pious Foundations and 
Real Estates in Paletsine, (M. Tamimi 
ile beraber), İstanbul 1982.

YAYIN KURULU  

İSA KÜMBET CAMİİ
Kayseri şehir merkezinde, Tahirağa Ma-
hallesi, Göllüçeşme Sokak, Karamancı 
İlkokulu güneyinde bulunmaktadır. Ca-
mi günümüzde ibadete kapalıdır. Kayse-
ri’deki XVI. yüzyıl Osmanlı devri eserle-
rinden sade bir yapı olan caminin bir di-
ğer ismi de Salıbahçe’dir. Caminin kapısı 
üzerinde bulunan 30x85 cm ebadında 
mermer tek satır Arapça kitabenin tercü-
mesi şu şekildedir; “Bu mübarek mescidi, 

Mehmet İpşirli

İsa Kümbet Camii kitabe (C. Arslan)
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Hacı Sinan oğlu, Hacı İsa dokuz yüz yet-
miş iki senesinde bina etti” yazılıdır.Hacı 
İsa’nın, Kayseri’de Bezirci Oğulları’ndan 
olduğu ve bu sülalenin elinde bir vakfiye-
sinin bulunduğu söylenmektedir.İsa 
Kümbet Camii H 962 (M 1564) yılında 
yaptırılmıştır.
Kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı 
mescidin harimi kare planlı ve kubbeli-
dir. Caminin kuzeyindeki son cemaat 
mahalli ahşap örtülüdür. Kubbe, bulun-
duğu bölümde duvarlara ve pandandife 
oturmaktadır ve kasnaksızdır. Mihrap 
kısmı köşeli olup, dört sıra basit mukar-
naslıdır. Etrafı silmelerle çerçevelenmiş-
tir. İki yanda iki pencere bulunmaktadır. 
Caminin yan duvarlarında birer, son ce-
maat mahalline açılan giriş kapısı yanın-
da iki pencere bulunmaktadır. Mihrap 
yanında ve yan duvarlardaki pencereler 
sonradan açılmış veya genişletilmiştir. 
Giriş kapısı düz lentolu olup, söveler ge-
risinden ve kitabe üstünden yan duvarla-
ra göre 10 cm kadar derinleştirilerek 
çerçevelenmiştir. 

Kitabenin Okunuşu :

Ammare hâzihi’l-mescid el-mubarek el 
hac İsa bin el-hâcc-ı Sinan fi senet isnâ 
ve sittin ve tis‘a mie (1554/55)

Anlamı:

Bu mubarek mescid 762 yılında hacı Si-
nan oğlu hacı isa tarafından yaptırılmış-
tır. 
Son cemaat mahalli, Kayseri’de bu devir-
de görülen üzeri ahşap örtülü, önü açık 
tiptedir. Fakat sonradan yapılan onarım-
larla değişikliğe uğratılarak girişte bulu-
nan ve önde tavanı taşıyan iki ahşap direk 
kaldırılmış, açık olan ön taraf kapatılmış-
tır. Buraya kadınlar için bir orta kat ilave 
edilmiş, asıl namaz mahalli ile irtibatlan-
dırmak üzere yukarıdan iki pencere açıl-
mıştır. Son cemaat mahallinin iki yan du-
varında iki adet geniş niş bulunmaktadır. 
Ezan okumak için mescidin üzerine dı-
şardan, batı duvarı arasından pencere gibi 
bir girişle ve taş basamaklarla çıkılmakta 
iken, bu çıkış ağzı pencere gibi bırakıla-
rak, dama giriş çıkışı sağlayan kısım son 
cemaat mahalli içine alınmıştır. 

Süs unsuru bulunmayan caminin kalınlı-
ğı 120 cm’yi bulan duvarlarında kesme 
taş, pencere kenarlarında ince yonu taş 
kullanılmıştır.

Kaynakça: A. Nazif, Mir’at, (Palamutoğlu); 
Yusuf Akyurt, Türk Asar-ı Atikası Binalarına 
Aid Tarihi Mecmua, Yalnız Osmanlılar Devri, 
İncesu, Kayseriye, Divriği, Sivas Şehirleri, 
Kısım 3, C VI, Ankara 1947, s. 31; Mehmet 
Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabelerinden XV. ve 
XVII. Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan İlk 
Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Dergisi, S XIII, 
Ankara 1981; Karataş, Muhammet, XVIII. 
Yüzyıl İkinci Yarısında Kayseri, doktora tezi, 
Kayseri 1997; Özkeçeci, Cami ve Mescidler; 
Ali Yeğen, Kayseri’de Tarihî Eserler, Kayseri 
1993; Erkiletlioğlu, Osmanlılar Zamanında 
Kayseri.  

CELİL ARSLAN

 
İSAAĞA MAHALLESİ bk. AHİ İSA 
MAHALLESİ

İSHAK EFENDİ
Müderris (Kayseri, ? –, 1731). Müderrislik 
ve mollalık görevlerinde bulundu. 

Kaynakça: M. Süreyya, SO2, C III, s. 804. 
YAYIN KURULU

İSHAKİYE TEKKESİ
İshakiye
İslam dünyasında en erken oluşan tari-
katlardan biri. “Kâzeruniye/Mürşidiye” 
olarak da adlandırılır. Ebu İshak İbrahim 
b. Şehriyar Kâzerunî (Ö 1035)  tarafından 
kurulan tarikat, İran’ın Kâzerun şehrin-
den Edirne’ye kadar uzanan bölgede faa-

İsa Kümbet Camii (C. Arslan)

İsa Kümbet Camii planı 
(çizim: N. Şanlı)
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liyetlerini sürdürmüş tasavvufî bir yol-
dur. Güney Asya’nın İslamlaşması ile ya-
kından ilgili olan Kâzerunî, rivayete 
göre,vefat ettiğinde Müslüman olmasına 
vesile olduğu 24.000 kişinin isminin ya-
zılı olduğu bir belge ile doğduğu şehirde 
defnedildi. Türbesiyle birlikte oluşan kül-
liye, zamanla bölgenin en çok ziyaretçisi 
olan yerlerden biri oldu. Özellikle fakir 
ve muhtaçlara yönelik hizmetleri, bağış-
ların da artmasını sağladı. Bu ilgi, İran 
bölgesinde açılan ve sayıları altmışa ula-
şan dergâh ile daha da büyüdü. Şah İs-
mail 1503’te şehri zapt edip dergâh ve 
külliyeyi harap ederek buranın 4.000 
mensubunu da öldürünce, tarikatın par-
lak dönemi sona erdi.
Tarikatın Anadolu’ya girişi muhtemelen, 
Bizans’a karşı yapılan seferler dolayısıyla 
cihada katılan Kâzerunî dervişleriyle ol-
muştur. Tarihî belgelerde, 1346’da 
Halep’te bir Kâzerunî tekkesi olduğu an-
laşılmaktadır. Osmanlılarda ilk tekke 
1400 yılında Yıldırım Bayezid zamanın-
da Bursa’da kuruldu. Molla Fenârî tara-
fından tasdik edilen tekkenin vakfiyesini 
Adnan Erzi, Vakıflar Dergisi’nde neşret-
ti (s. II, 1942). Tekkenin yöneticisi, Emir 
Sultan ile birlikte Buhara’dan Bursa’ya 
gelen Seyyid Muhammed Natta olmuştur. 
Külliyenin cami ve türbesi mevcuttur.
Anadolu’da ikinci tekke 1418 tarihinde 
Konya’da kuruldu. Erzurum, Edirne ve 
Kayseri’de Kâzerunî türbe ve tekkesi var-
dır. Türbeler de yanlışlıkla, Ebu İshak 
Kâzerunî’ye ait olarak bilinmektedir. 
XVI. yüzyılın başında Kâzerun’daki mer-
kez dergâh yıkılınca, tarikatın Anadolu ve 
Balkanlar’daki yayılma hızı da azalmış, 
zamanla tamamen diğer tarikatların için-
de erimiştir. 
XVI. yüzyılın başlarında Anadolu’da ya-
şayan Theodore Spandouyn Canfasin 
dört tarikattan bahsetmiştir. Edhemîler, 
Kalenderîler, Torlaklar, İshakîler. İshakî-
lerden bahsederken şöyle diyor:
“Bazıları  saçlarını ve sakallarını  uzatır, 
bazıları ise sakallarını. Kafalarını  tıraş e-
derler. Yünlü  sarıklar sarar, kendilerine 
özgü sancaklar taşır, demir veya gümüş 
küpe takmazlar.”

Tarikatın en eski kaynaklarından biri 
olan Hatîb Ebubekir tarafından Arapça 
olarak kaleme alınan Firdevsü’l-
Mürşidiyye fî Esrâri’s-Samediyye isim-
li eser, iki defa Farsçaya Kadı Ahmed 
oğlu Çömezzâde Mehmed Şevkî tarafın-
dan (Ö Bursa, 1688) Türkçeye çevrildi.
(Süleymaniye Ktp. Esad Efendi Kit. Nu: 
2429.) Eser Fritz Meier tarafından 
1948’de Leipzig’de neşredildi.  

Kaynakça: Mustafa Kara, Bursa’da Tarikatlar 
ve Tekkeler, Bursa 2000; Hamid Algar, 
“Kâzenuriniye, DİA, C XXV; Mahmud b. 
Osman, Firdevsü’l-Mürşidiye, (nşr. F. Meier), 
Leıpzig 1948.  

MUSTAFA KARA

Kayseri’de bulunan Ebu İshak Kâzerunî Tekkesi
Bu tekke, maalesef yakın zamanlarda 
(80’li yıllarda) kalıntıların bulunduğu ma-
halle ile birlikte Belediye tarafından orta-
dan kaldırıldı. Tekkenin  yeri Yoğunburç’-
un güneyinde, Kiçikapı*’ya giden yolun 
karşı tarafında idi. Eski evler arasında, to-
nozu çok yüksek olduğu için fark edilen 
yapı, Köşkeroğlu (Kalkat) ailesi ve komşu-
larınca ev olarak kullanılıyordu. Aile, bu-
gün de burada bulunan iki mezardan biri-
nin Ebu İshak Hazretlerine, diğerinin de 
kendi dedeleri olan bir şeyhe ait olduğunu 
ifade etmektedirler. Ayrıca, mezarlar üze-
rinde oluşan basit yapılı türbeye hediyeler 
getirildiğini ve fukaraya yemek dağıtıldığı-
nı söylemektedirler. Kayseri’de Ebu 
İshak’ın, Peygamber’in (A.S.) sancaktarı 
olduğu belirtilir. Ona “Ebu İshak 
Alemdarî” ismi verilmiş olup, ismi şehir-
deki veli listelerinde bu şekilde geçmekte-
dir. Şimdi Seyitgazi Mahallesi’nde olan 
tekke ve mezarların yeri, eskiden Alaca 
Mescit ve Tekke Mahalleleri içindeydi.
XVI. yüzyıl başlarında yapılmış olan Os-
manlı vakıf tahririnde Kayseri’deki bu 
tekke, “Vakf-ı Zaviye-i Ebu İshak der 
Kayseriye, vakf-ı Ahmed Çelebi” başlığı 
ile kaydedilmiştir. Bu tahrirde, zaviyenin 
gelir kaynakları (akar) olarak Gavri  (Gel-
veri) köyünün, Başviran Mezrası’nın (e-
kinliginin), Develi Karahisarı’ndaki (Ye-
şilhisar) Ayaküsden köyünün vergi gelir-
leri ile, Koyuncu Hanı, Meydan ve Sırcalı 
Kümbet yanında birer arazinin, Kires’de 
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(Gediris) iki, Kuruçay’da bir bağın, 
Başviran’da bir yoncalığın ve harap bir 
değirmenin kira gelirleri sayılmıştır. Yine 
aynı kayıtta, vakfın mütevellisinin (idare-
cisi) ve zaviye şeyhinin ücretleri ile, zavi-
yede misafirlere çıkarılacak yemeğin 
masrafları yazılmıştır.

Kaynakça: P. Wittek, Kâzerûnî, İA, C VI, s. 223; 
Seyit Ali Kahraman, XVI. Yüzyıl Başlarında 
Karaman Vilayeti Vakıfları, Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri 2009, s. 
212-213.

MEHMET ÇAYIRDAĞ  

İSKÂN HAREKETLERİ
Tarihçe
Şehrin iskânı MÖ 3500’lere kadar in-
mekle birlikte, ilk kurulduğu alan tam 
olarak tespit edilememektedir. Şehrin ilk 
kuruluş alanı olarak günümüzde Eskişe-
hir* olarak isimlendirilen yer ile Erciyes* 
Dağı’nın kuzey eteklerinde, ovaya hâkim 
tepelerin olabileceği düşünülmektedir. 
Tarihin erken dönemlerinden itibaren 
bölgenin iskân sahası olarak seçilmesin-
de, verimli ve sulak bir arazi üzerinde 
bulunması etkili olmuştur. Erciyes Dağı’-
nın bulunduğu bölge, dağdan püsküren 
volkanik taşlarla, çevredeki yüksek ke-
simlerden inen akarsuların getirdiği kum, 
kil ve çakıl gibi maddelerle dolmuş; bu 
volkanik unsurlar bölgenin verimliliğini 
artırarak tarım için elverişli bir ortam 
sağlamıştır. Ayrıca, tarihî yolların kavşak 
noktası üzerinde bulunması da, bölgenin 
iskân sahası olarak seçilmesinde ve geliş-
mesinde etkili olan bir diğer husustur. Bu 
itibarla Hitit yolları Kayseri’den güneye, 
Malatya üzerinden doğu ve güneydoğuya 
Hattuşa üzerinden Karadeniz ve batıda 
Ege kıyılarına ulaşmaktaydı. Roma ve 
Bizans Dönemi’ndeki yollar da Kayse-
ri’den geçmekteydi. Buna göre, Antakya 
üzerinden Çukurova’da Misis’e, buradan 
Kemerhisar’ı geçerek Kayseri’ye uzanan 
yol üzerinden Tokat, Amasya ve kuzeyde 
Samsun’a varmaktaydı. 
Kayseri, Hitit Dönemi*’nden Türklerin 
hâkimiyetine girinceye kadar Frigler, He-
lenler, Romalılar, Sasaniler ve Arapların 
hâkimiyetinde kaldı. Anadolu’daki Bi-
zans ve Sasani Devletleri arasında uzun 

süre yaşanan hâkimiyet mücadelesinden 
en çok etkilenen yerlerden biri de Kayse-
ri’dir. Bizans Devleti, Sasani akınlarını 
durdurabilmek için şehre askerî bir gar-
nizon yerleştirmekten başka, kale* surla-
rını da tahkim etti.
Kayseri Kalesi’nin dış surlarının bazı ke-
simleri, şehri güney ve doğudan gelebile-
cek Sasani akınlarına karşı bu dönemde 
yapıldı. Sasani Devleti’nin Müslüman A-
raplar (Emeviler*) tarafından yıkılmasın-
dan sonra, Anadolu’da bu kez de Müslü-
man Araplarla Bizans arasında hâkimiyet 
mücadelesi yaşanmaya başladı. Asıl a-
maçları İstanbul’u ele geçirmek olan A-
rap orduları, yol güzergâhı üzerinde bu-
lunan Kayseri’yi pek çok defa ele geçirdi-
ler. Fakat onların Kayseri üzerindeki 
hâkimiyetleri uzun soluklu olmamış, kısa 
zaman sonra şehir tekrar Bizans’ın kont-
rolü altına girmiştir. Bu mücadeleler sıra-
sında Kayseri iskân tarihini doğrudan il-
gilendirecek hususların başında, Bi-
zans’ın Arap akınlarına karşı bir set oluş-
turmak amacıyla Kafkaslar’dan getirdiği 
kalabalık bir Ermeni topluluğunun Kay-
seri, Yozgat ve Sivas civarına yerleştiril-
mesi gelir.  
Anadolu’daki Arap-Bizans mücadelesi 
Malazgirt Savaşı’ndan sonra yerini Türk 
ve Bizans mücadelesine bıraktı. Yine bu 
mücadeleler sırasında hem Türkmen aşi-
retlerinden hem de Türkmen akınların-
dan kaçan Ermeniler ve Rumlar yurtları-
nı terk ederek Orta Anadolu’ya yerleşti-
ler. Türklerin Kayseri ve civarına gelişleri 
1067 senesinde Selçuklu kumandanı Af-
şin tarafından Kayseri’nin ele geçirilme-
siyle başladı. Şehir kısa bir süre sonra 
tekrar Bizans’ın eline geçmişse de, bu 
durum Türklerin ilerlemesine engel ol-
madı. Türk akıncılarının açtığı bu yoldan 
Kayseri bölgesine pek çok konar-göçer 
Türkmen cemaati gelerek yerleşti. Bölge-
deki Türkmenlerin desteğini kazanan 
Danişmend Gazi, 1084 tarihinde Kayse-
ri, Zamantı, Sivas, Develi, Tokat, Niksar 
ve Amasya’yı ele geçirerek Türklerin böl-
gedeki hâkimiyetini kesinleştirmiştir. 
Uzun müddet Danişmendlilerin* elinde 
kalan şehir, Danişmendlilerin Selçuklu-
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lar karşısında zayıflaması neticesinde, II. 
Kılıçarslan tarafından 1169 yılında zapt 
edilerek Anadolu Selçuklu topraklarına 
dâhil edildi. Osmanlı Dönemi*’nde tutul-
muş tahrir kayıtlarından takip edilebildi-
ği kadarıyla, bölgeye gelen konar-göçer 
Türkmen aşiretlerinden bazıları şehir 
merkezine yerleşirken, bazıları da kendi 
isimleri ile köyler kurarak yerleşik hayata 
geçtiler. Hacı İvaz, Deveciyan, İsaağa*, 
Danişmend*, Karakürklü, Boyacı, Bozat-
lu*, Bostancı Çelebi, Hasbeğli*, Bektaş, 
Hüseyinli, Emir Ağa* ile Kuşçu*, Salur, 
Sarımsaklı, Süleymanlı, Bürüngüz*, Yü-
reğir, Yazır, Yuları, Yuvalı, Eymir, Kızık, 
Döğer, Boyacı, Erkilet*, Mollahacılı, Sarı 
Danişmend, Ardıç, Yamaçlı, Emmiler, 
Bektaş, Boyacı, Hacılar* ve Eski Ömerler 
gibi mahalle ve köy isimleri onların hatı-
ralarını taşımaktadır. 
Danişmendli ve Selçuklu Dönemlerinde* 
artan nüfusa paralel olarak şehir merke-
zinde yeni iskân sahaları açıldı. Bizans 
Dönemi’nde sur içinden ibaret olan Kay-
seri, Türklerin hâkimiyetine girdikten kı-
sa bir süre sonra sur dışına taşmaya baş-
ladı. Kayseri mahalleleri arasında bulu-
nan Neseb Hatun, Külek (Gülük*) ve 
Hunat* Selçuklular zamanında kurul-
muştur. Bununla birlikte bu dönemlere 
ait nüfus kayıtları mevcut olmadığı için, 
şehir nüfusuna dair bilgilere ulaşılama-
maktadır. Cuma namazı kılınan camile-
rin kapasitesi gibi bazı hususlardan hare-
ketle bu dönemde şehir nüfusuna dair 
bazı tahminler yapılmaktadır. Kimi tah-
minlere göre Selçuklu Dönemi’nde şe-
hirde 22.000, kimi tahminlere göre ise 
30.000-40.000 civarında bir nüfus ya-
şamaktaydı. Moğol baskısıyla yerinden 
ayrılan kitlelerin, şehir nüfusunu bir mik-
tar artırmış olduğu kabul edilse bile, bah-
sedilen rakamların ihtiyatla karşılanması 
gerekir. Zira belli bir istikrarın mevcut 
olduğu Osmanlı Dönemi’nde dahi şehir 
nüfusu 32.000 civarına ancak XVI. yüz-
yılın sonlarına doğru ulaşmıştır. 
Kayseri şehrine ve kırsalına ait ilk nüfus 
ve iskâna dair bilgilere, ancak Osmanlı 
Dönemi’nde düzenlenmiş tahrir kayıtla-
rından ulaşılmaktadır. Tahrir defterleri, 

vergilendirilebilir nüfusu tespit etmek 
maksadıyla düzenlendiği için, nüfusu ke-
sin olarak ortaya koymaktan uzaktır. Bu 
yüzden elde edilen rakamların ihtiyatla 
kullanılması gerekir. Kayseri’ye ait ilk 
tahrir defteri, şehrin Osmanlı hâkimiyeti-
ne girmesinden hemen sonra 1476 tari-
hinde düzenlenmiştir. Fakat bahsedilen 
defter mevcut olmadığı için şehrin Os-
manlı hâkimiyetine girmeden önceki nü-
fus ve iskâna dair bilgilere ulaşılamamak-
tadır. Ayrıca, sancağa ait 1484 tarihli bir 
başka defter daha bulunmakta olup, bah-
sedilen defterde Kayseri merkeze ait bil-
giler yer almamaktadır. Bundan dolayı 
Kayseri merkeze ait ilk bilgiler, II. Baye-
zid Dönemi’nde düzenlenen 1500 tarihli 
tahrir defterinden elde edilebilmektedir. 
Bu tarihte Kayseri şehir merkezi; Boyacı 
Kapı*, Kiçi Kapı*, Meydan Kapı, Sivas 
Kapı ve Lale Camii* isimli beş semt ve 36 
mahalleden oluşmaktaydı. Müslim nüfus 
1.969 nefer olup bunların 1.256’sı hane 
idi. Şehirde yaşayan gayrimüslimler ise 
cemaat-i zımmiyan başlığı altında bir ka-
lemde kaydedilmişlerdi. Gayrimüslimle-
rin Sivas Kapı, Kiçi Kapı ve Boyacı Kapı 
gibi şehrin farklı yerlerine dağıldıkları 
anlaşılmaktadır. 326 neferden ibaret 
olan gayrimüslim nüfusun 268’i hane idi. 
Bu itibarla şehirde yaşayan toplam nüfus 
1.524’ü hane olmak üzere, 2.295 vergi 
neferiydi. 1500 tarihinde Kayseri’de ya-
şayan tahminî nüfus 8.400 kişiydi. 1520 
tarihinde nüfus sayısına paralel olarak 
mahalle sayısı da artarak 39’a ulaşmıştır. 
Bu mahallelerin tamamı Müslümanlarla 
meskûnken, gayrimüslimler cemaat-i 
Ermeniyân, Sisiyân ve Şarkiyân adı altın-
da kaydedilmişlerdi. Toplam 2.139 vergi 
neferinin 1.344 hanesi Müslim, 429 hane-
si ise gayrimüslimdi. Geriye kalan nefer-
ler ise, muaf ve bekâr erkeklerden ibaret-
ti. Buna göre 1520 tarihinde şehir nüfusu 
takriben 9.200 kişiye yükseldi. 
1584 tarihine gelindiğinde, nüfus ve ma-
halle sayısının oldukça arttığı tespit edil-
mektedir. Bu artışın sebebi, bölgede uzun 
süre devam eden Osmanlı-Safevi-
Dulkadır mücadelesinin sona ermiş ol-
masıdır. XVI. yüzyılın sonu itibariyle ma-
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halle sayısı yaklaşık iki misli artmış ve 
72’ye yükselmişti. Bunların 50’si Müslü-
manlarla, 13’ü gayrimüslimlerle, 9’u ise 
hem Müslim hem de gayrimüslimlerle 
meskûndu. Selçuklular Dönemi*’nde 
külliyelerin etrafında teşekkül etmeye 
başlayan Gülük, Hunat ve Neseb Hatun 
gibi mahallelerin yanında, 1500-1584 ta-
rihleri arasında pek çok mahalle daha 
kurulmuştur. Tipik Osmanlı şehirlerinde 
olduğu gibi, mahallelerin pek çoğu cami 
ve mescitlerin çevresinde gelişti. Cami-i 
Dündar, Cami-i Gülük*, Cami-i Lala*, 
Cami-i Hacı Kılıç*, Cami-i Sultan (Cami-i 
Kebir*) ile Alaca Mescid, Mescid-i Bal-
döktü, Mescid-i Seydi Yar, Mescid-i Hacı 
Arab, Mescid-i Bayram Bey, Mescid-i 
Bozatlu, Mescid-i Emrullah Efendi, 
Mescid-i Kulluoğlu, Mescid-i Cebelü Fa-
kih, Mescid-i Seydi Ahmed Fakih, 
Mescid-i İsa Fakih, Mescid-i Şeyh Veli, 
Mescid-i Hacı Şah Ali, Mescid-i Yozgat, 
Mescid-i Kolpaklu, Mescid-i Hacet, 
Mescid-i Pervane, Mescid-i Hacı Mansur 
ve Mescid-i Hacı Mahmud isimli mahal-
leler bu duruma örnektir. Öte yandan 
Kürtler, Konuklar, Varsahan, Kara Keçi-
li gibi mahalleler, isimlerinden de anlaşıl-
dığı üzere Türkmen cemaatlerinin yerleş-
meleri sonucunda kurulurken, Debba-
gan, Eski Bezzasistan ve Kapan mahalleri 
ise içinde barındırdığı iktisadi faaliyetten 
dolayı kurulup gelişmişlerdi. Kayseri’nin 
diğer mahalleleri Depecik, Derviş Bey, 
Kadı, Yalman, Gebe İlyas, Bostancı Çele-
bi, Taceddin Halife, Yenice, Yaraş, Taş-
kun, Merkepçi, Kalenderhâne*, İslim Pa-
şa*, Şadbakan, Köse Danismend*, Hür-
rem Çavuş*, Samur, Tus, Tac-ı Kızıl, Emir 
Sultan, Hacı İvaz, Mumcu Halil, Tavuk-
çu, Ahi İsa, Şehre Küstü, Bektaş, Odun-
cu, Tator, Sayeci, İçeri Şehir ve Harpurt 
idi. Mahalle sayısının değişmesinde, nü-
fus hareketleri doğrudan etkili olmuştur. 
Bunun sonucu olarak yeni mahalleler 
kurulurken bazı mahalleler ise ortadan 
kalkmıştır. 1584 tarihinde bahsedilen ma-
hallelerde Müslüman nüfusun 4.308’i 
hane, 1.898’i mücerret ve 168’i de muaf 
olmak üzere yaklaşık 23.606 kişi iken; 
gayrimüslim nüfus ise 1.473’ü hane ve 

342’si mücerred olmak üzere yaklaşık 
7.707 kişiydi. Takriben 31.500 kişi olan 
toplam nüfusun %78’i Müslim, %22’si ise 
gayrimüslimdi. Osmanlı Dönemi’nde 
Karaman eyaletine dâhil olan şehirlera-
rasında en kalabalık gayrimüslim nüfus 
Kayseri’de yaşamaktaydı. 
Şeriyye sicilleri ve diğer arşiv vesikaları, 
XVIII. yüzyılda da mahalle sayısının aynı 
kaldığını göstermektedir. XIX. yüzyılda 
ise mahalle sayısının 75’e yükseldiği, 
Kayseri müfredat defterinden tespit edil-
mektedir. Bu itibarla XVI. yüzyıldan iti-
baren Kayseri mahallelerinin gelişimini 
tamamladığı söylenebilir. XIX. yüzyılda 
tespit edilen 75 mahallenin 36’sında 
Müslümanlar, 17’sinde Ermeniler, 2’sin-
de ise Rumlar yaşarken diğer mahalleler 
karışıktı. Bu sırada merkezî otoritenin 
zayıflamasını fırsat bilerek şehre gelip 
yerleşen Yörük cemaatleri de mevcuttu. 
Bütün bu gruplar dâhil edildiğinde, Kay-
seri merkez nüfusunun 26.250 kişi oldu-
ğu tahmin edilmektedir.       
1500-1584 tarihleri arasında sadece şehir 
merkezinin değil, aynı zamanda Kayseri 
kırsalının nüfusunun arttığı ve iskân açı-
sından geliştiği tespit olunmaktadır. 
1500-1520 tarihlerinde Kayseri’nin Sah-
ra, Koramaz*, Cebel-i Ali*, Cebel-i Erci-
yes*, Karakaya, Malya, Karataş, Bozatlu, 
Kenar-ı Irmak* isimli nahiyeleri bulun-
maktaydı. Daha sonra İslamlı ve Köstere 
(Tomarza) nahiyelerinin eklenmesiyle 
nahiye sayısı arttı. Günümüz idari taksi-
matında Kayseri’nin ilçeleri arasında bu-
lunan Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı bu 
dönemlerde Niğde sancağına, Pınarbaşı, 
Akkışla, Sarız Maraş sancağına ve son 
olarak Felahiye ise Bozok sancağına tabi 
idi. 1500 tarihinde Kayseri’ye tabi 74 köy 
ve pek çok mezra vardı. Bu köylerde top-
lam 3.872 vergi neferi yaşamaktaydı. 
Bunların 2.028’i hane iken, diğerleri mu-
af ve mücerreddi. Buna göre Kayseri’ye 
bağlı köylerde 12.000 civarında bir nü-
fus yaşamaktaydı. 1520 tarihinde köy sa-
yısı 77’ye ulaşırken nüfusta fazla bir deği-
şiklik olmamıştı. 
1500-1520 tarihleri arasında köy sayısı-
nın neredeyse aynı kalması, yerleşme o-
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ranının oldukça düşük olduğunu göster-
mektedir. Köy sayısının bu denli az ol-
masının başlıca sebebi, bölgenin uzun 
süre savaş alanı olmasıydı. Bizans-Sasani 
ve Bizans ile Türkmenler arasındaki mü-
cadeleler sırasında kır alanları tamamen 
boşalmış, burada yaşayanlar şehirlere ve-
ya korunaklı bölgelere çekilmişlerdi. 
1584 tarihine gelindiğinde ise, hem köy 
sayısı, hem de nüfus oldukça artmıştı. Bu 
sebeplerden ötürü, köy sayısı yaklaşık üç 
katına çıkarak 217’ye ulaşmıştı. Bunların 
40’ı Sahra, 33’ü ise Köstere, 32’si Kora-
maz, 27’si Karakaya, 23’ü Karataş, 23’ü 
İslamlu, 15’i Kenar-ı Irmak, 13’ü Cebel-i 
Ali ve son olarak 11’i Malya nahiyelerine 
tabi idi. Köy sayısında yaşanan bu artışın 
temel nedenlerinin başında, bölgedeki 
konar-göçerlerin zamanla tasarruf ettik-
leri mezralara yerleşmeleri gelir. Böylece 
pek çok mezra, köy hâlini almıştır. Köy 
sayısının artışına paralel olarak, nüfus da 
bir hayli artarak 14.600 vergi neferine 
yükselmiştir. Bunun 12.303 hane, 237 
muaf ve 21 mücerredi Müslim; 2.036 
hane, 3 muaf ise gayrimüslimdi. Kayseri 
kırsalında tahminî nüfus 71.956 idi. Top-
lam nüfusun 61.773’ü Müslim, 10.183’ü 
ise gayrimüslimdi. Kayseri müfredat def-
terine göre XIX. yüzyılda Kayseri’ye tabi 
112 köy vardı. Bu köylerden bazıları ma-
hallelere ayrılacak kadar geniş olup, köy-
lere tabi 114 mahalle mevcuttu. Bunlar-
dan 109 köy ve mahalle Müslümanlarla, 
66 köy ve mahalle Rumlarla, 23 köy ve 
mahalle ise Ermeniler ile meskûndu. Şe-
hir merkezinde olduğu gibi köylere tabi 
mahallelerde de farklı unsurlar birlikte 
yaşamaktaydı.  
Konar-göçerler için elverişli bir ortama 
sahip olan Erciyes Dağı’nın eteklerinde 
kalabalık bir konar-göçer nüfus yaşa-
maktaydı. Dar alanda konar-göçerlik ya-
pan Kayseri sancağı Yörükleri, yazları 
Erciyes Dağı’ndaki yaylaklarda, kışları ise 
kuytu bölgelerde geçirmekteydi. Bölge-
deki konar-göçerler tahrir defterlerine 
İslamlu, Yahyalu ve Kayseri sancağı Yö-
rükleri olarak kaydedilmişlerdi. 1484 ta-
rihinde bahsedilen Yörükler 60 cemaat 
ve 1.333 nefer nüfusa sahipti. 1500 tari-

hinden itibaren İslamlu ve Yahyalu Yö-
rük cemaatlerinin kaydedilmesine de-
vam edilirken, Kayseri sancağı Yörükleri 
bulundukları nahiyelere göre kaydedil-
mişlerdi. İslamlu ve Yahyalu Yörükleri 
1500 senesinde 26 cemaat ve 676 nefer, 
1520 tarihinde 21 cemaat ve 1.036 nefer, 
1570 tarihinde 31 cemaat ve 1.248 nefer 
nüfusa sahipti. 1584 tarihine gelindiğinde 
Yahyalu Yörüklerinin ayrı bir başlık al-
tında kaydedilmedikleri tespit olunmak-
tadır. İslamlu Yörükleri ise 20 cemaat ve 
983 nefer nüfusa sahipti. Nahiyelere da-
ğılmış bir şekilde yaşayan cemaatlerin 
miktarı ve nefer sayıları ise 1500 tarihin-
de 52 cemaat ve 2.047 nefer, 1520 tari-
hinde 65 cemaat ve 2.268 nefer, 1570 
tarihinde 69 cemaat ve 3.362 nefer ve 
son olarak 1584 tarihinde ise 70 cemaat 
ve 7.320 neferdi. Cemaatlerin toplam 
sayısı zamanla 60’tan 100’e ulaşırken, 
nüfusları da 1.333 neferden 8.303 nefere 
kadar yükselmişti. Bu gruplar Kayseri ve 
çevresindeki boş alanları hızlı bir şekilde 
iskâna açmışlardı. Bu sayede özellikle 
XVI. yüzyıl sonlarında Erciyes Dağı etek-
leri başta olmak üzere çok sayıda köy 
meydana çıkmıştı. Bu köylerin varlığını 
günümüze kadar sürdürdükleri ve pek 
çoğunun ilk iskân zamanlarında aldıkları 
isimleri günümüze kadar taşıdıkları gö-
rülmektedir. Bunun yanı sıra “ören”, “vi-
ran” ve “in” ek isimli yerleşme yerleri de 
ilk iskânın izlerini taşımaktadır. 
XVII. yüzyılın sonu ile XVIII. yüzyılda 
konar-göçerlerin iskân politikası çerçe-
vesinde Kayseri’ye de pek çok cemaat 
yerleştirildi. Bunlar arasında yoğunluk 
bakımından Avşarlar* ön plandadır. 
Kozanoğuları’na verdikleri destek nede-
niyle XIX. yüzyılın ortalarından itibaren 
Fırka-i İslahiye* tarafından Adana, Ma-
raş, Yozgat ve Kayseri’deki boş arazilere 
yerleştirildiler. Kayseri’ye yerleştirilenler 
Avşarların Kara-Şeyhli, Koca-Nallı, Halil 
oğlu, Kara Recep, Arap-Hasanlar, Hacı 
Mustafa, İbrahim Bey, Cin-Göz oğlu, 
Halil Paşa oğlu, Torun, Deller (Deliler) ve 
Türkmen isimli obalarına mensuptu. 
Bunlar Pınarbaşı kazasının Han köyü, 
Gül-Tepe, Solaklar, Karamanlı Kadılı, 



	 KAYSER‹	ANS‹KLOPED‹S‹		 İSK	/	349	[1309]

Sarız kazasının Yalak, Kemer, Kızıl-
Pınar, Kuşçu, Kara-Yurd, Tomarza kaza-
sında ise Kaman, Şabanlı, Toklar, Emiru-
şağı, Dadaloğlu gibi yaklaşık altmış köye 
iskân edildiler. Avşarlardan başka Kayse-
ri’de harap ve terk edilmiş köyleri şenlen-
dirmek şartıyla Danişmendlü, Boynuin-
celü, Karagündüzlü gibi aşiretler de yer-
leştirildi. Öte yandan Avşar iskânının ya-
pıldığı yıllarda Kafkaslar’dan gelen Ka-
bartay, Altıkesek, Hatukay ve Çeçen ka-
bileleri Uzunyayla’ya iskân edilmişti. Bu 
yüzden her iki grup arasında zaman za-
man çatışmalar yaşandı. Aşiretlerin iskân 
edilme süreci bölgede huzursuzluğu tır-
mandırdı. Kırım Savaşı’ndan sonra baş-
layan süreçte Kayseri ve civarına büyük 
çoğunluğu Çerkez olmak üzere 35.000 
göçmenin yerleştirildiği tahmin edilmek-
tedir. 
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılın ilk 
yarısından itibaren nüfus sayımları başla-
mış olup, bu çerçevede 1831 tarihli nüfus 
sayımına göre Kayseri merkezi 13.466, 
köyleri 36.906 ve sancağında 5.014 ol-
mak üzere toplam 55.386; 1881/82-1893 
sayımında Kayseri, Develi ve İncesu ka-
zaları müşterek olmak üzere Müslüman 
nüfus 120.357, Rumlar 24.895, Ermeniler 
25.819, Katolik ve Protestanlar ise 2.368 
olmak üzere toplam 183.439; 1890-1891 
tarihli Ankara Vilayet Salnamesi bilgileri-
ne göre, Kayseri ve köylerinde 89.540 
Müslüman, 19.632 Rum, 26.467 Ermeni, 
2.191 Katolik ve Protestan olmak üzere 
toplam 137.830; 1906/7 sayımında 
138.273 Müslüman, 24.012 Rum, 42.621 
Ermeni, Ermeni Katolik ve Protestan 
3.630 olmak üzere 208.584; 1914 tari-
hinde yapılan sayıma göre ise Kayseri 
merkez kaza ile Develi, Bünyan ve İncesu 
kazalarında 184.292 Müslüman, 26.590 
Rum, 48.659 Ermeni, 1.515 Katolik ve 
Protestan Ermeni olmak üzere 263.074 
kişi yaşamaktaydı. 1921 yılında müstakil 
hâle gelen Kayseri Sancağı İncesu*, De-
veli* ve Bünyan* kazalarından oluşmak-
taydı. Merkez livaya bağlı Erkilet*, Talas*, 
Gesi*, Muncusun* olmak üzere dört nahi-
yesi bulunuyordu. İncesu kazasına Kara-
hisar nahiyesi, Develi kazasına Köstere 

nahiyesi (bugün Tomarza), Bünyan kaza-
sına Akkışla*, Sarı Oğlan* ve İlbaşı nahi-
yesi bağlıydı. 1921’de yapılan araştırmada 
Kayseri vilayetinin nüfusu 189.014 Müs-
lüman, 26.975 Rum, 542 Protestan Rum, 
5.239 Ermeni, 677 Katolik ve Protestan 
Ermeni olmak üzere 222.447 idi. Son 
olarak 1925-1926 yıllarına ait olan Devlet 
Salnamesi’ne göre ise 196.082 Müslü-
man, 1813 Ermeni, 212 Katolik ve Protes-
tan Ermeni olmak üzere 198.107 kişi ya-
şamaktaydı. 
Kayseri’de iskân hareketleri bu iskânlarla 
sınırlı kalmamıştır. Balkan Harbi sonrası 
muhaceret, Cumhuriyet sonrası iskân ha-
reketleri için bk. Muhaceret ve Mübade-
le.

Kaynakça: BOA TD, nr. 38 ve 976; BOA MAD, 
nr. 20; KKA TD, nr. 136; 387 Numaralı 
Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum 
Defteri, (dizin ve tıpkı basım), Ankara 1996, I, s. 
199-224; Adnan Menderes Kaya, Avşar 
Türkmenleri, Kayseri 2004; Ahmet Akşit, 
“Selçuklular Devrinde Kayseri Şehrinin Nüfus 
ve Etnik Durumu”, KYTSB1, s. 6; Ahmet Akşit, 
“Kayseri’de Sur Dışı İskân: Külük/Gülük 
Mahallesi”, KYTSB3, s. 2; Ahmet Gündüz, 
XVIII. Yüzyılın Son Çeyreğinde Kayseri 
(1775-1800), Erciyes Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora tezi), 
Kayseri 1998; Ayşe Pul, “Tomarza’ya Gelen 
Çeçen Muhacirlerinin İskânı Hakkında Bazı 
Gözlemler”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları 
Dergisi, C I, S 2, s. 136; Erhan Afyoncu, “Kayseri 
Sancağı’nda Yörükler (1483-1484)”, KYTSB2, s. 
1-17; Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), 
İstanbul 1992, s. 201 vd; Koray Özcan, 
“Anadolu-Türk Kent Tarihinden Bir Kesit: 
Selçuklu Döneminde Anadolu-Türk Model- 
(ler)i”, Bilig, Yaz/2006, S 38, s. 168; M. Akif 
Erdoğdu, “XVI-XVII. Yüzyıllarda Kayseri 
Zımmileri”, KYTSB1, s. 72; Mehmet İnbaşı, 
“XVI. Yüzyılda Kayseri ve Civarında Yörük 
Türkmen Cemaatleri”, KYTSB2,  s. 219-237; 
Mehmed Karagöz, “XVI-XVII. Yüzyıllarda 
Kayseri Şehrinin Fizikî Görünümü ve 
Mahallelerin Durumu”, KYTSB2, s. 245-257; 
Mesut Elibüyük, “Kayseri İli’nin XVI. Yüzyıl 
Yönetim Birimleri ve Yerleşmeleri”, I. Hacılar 
Sempozyumu, Kayseri 2008, ss. 333-346; 
Mustafa Keskin, “1247-1277 Tarihli (Kayseri) 
Müfredat Defterine Göre Kayseri ve Tâbi 
Yerleşim Yerlerinde Nüfus Dağılımı (1831-
1860)”, KYTSB2, s. 288-298; Nilüfer Yetkin, 
136 Numaralı Tahrir Defterine Göre XVI. 
Yüzyıl Sonlarında Kayseri, Gazi Üniversitesi 
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Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek 
Lisans tezi), Ankara 2007; Ramazan Adıbelli, 
“XIX. Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu 
Misyonerlik Faaliyetlerinin Rolü: Kayseri 
Örneği”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, S 26, Yıl 2009/1, ss. 313-
332; Refet Yinanç, “XVI. Yüzyıl Sonlarında 
Kayseri Şehrinin Mahalleleri ve Nüfusları”, I. 
Hacılar Sempozyumu, Kayseri 2008, ss. 689-
694; Sonay Kekeçoğlu, Şer’iyye Sicillerine 
Göre Kayseri’de Gayrimüslimler (1800-
1850), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans tezi), Sivas 
2007; Tufan Gündüz, “XVI. Yüzyılda Kayseri’de 
Mezraların Köye Dönüşmesinde Konar-Göçer 
Aşiretlerin Rolü”, KYTSB2, s. 183-192. 

SADULLAH GÜLTEN

Çerkezlerin İskânı
Kuzey Kafkasya, Osmanlı Devleti tara-
fından Fatih Sultan Mehmed Dönemi’n-
de ele geçirilerek yönetimi Osmanlı Dev-
leti’ne tabi Kırım Hanlığı’na bırakıldı. 
Böylelikle Kafkasya, henüz yeni yeni si-
yasi oluşumunu tamamlayan Rusya ile 
Osmanlı Devleti arasında sınır vazifesi 
gördü. Kafkasya’dan Osmanlı Devleti’ne 
göç hareketlerini belirleyen ana faktör 
Rus Çarlığı’nın Kafkasya’yı işgal ettikten 
sonra bölge halklarına karşı uyguladığı 
baskı ve yıldırma politikalarıdır. 1774’te 
Osmanlı Devleti’nden Kırım’ı koparan 
Rusya, Kafkasya’dan da bazı kazanımlar 
elde etti. Rusya’nın bu ilerleyişi Kafkas-
ya’nın Osmanlı devlet politikasında bi-
rinci sıraya yükselmesine neden oldu. Bu 
tarihten sonra ise devlet, Kafkasya mer-
kezli savunma politikaları geliştirdi. Böl-
ge halklarının devlete olan bağlılığını artı-
racak önlemler almaya başladı. 
Alınan tüm önlemlere karşın adım adım 
ilerleyen Rusya, II. Katerina (1762-1796) 
zamanında, Kırım’ı ele geçirdiği gibi bü-
yük ölçüde Osmanlı Devleti’nin Kafkas-
ya’daki gücünü kırdı. 1801 yılında Gür-
cistan Rusya tarafından işgal edilirken, 
son olarak 1828-1829 Osmanlı-Rus Sava-
şı sonucu imzalanan Edirne Antlaşması 
ile Osmanlı Devleti’nin Kafkasya’daki 
hâkimiyeti sona erdi. Bu tarihten sonra 
Rusya’nın amansız işgaline karşı, Kafkas 
halklarının mücadelesi ön plana çıktı. 
1785’te Rus işgaline karşı ayaklanan 
İmam Mansur, direnişe öncülük eden 

aynı zamanda direnişe dinî boyut yükle-
yen liderlerdendir. Fakat Kafkasya’da di-
renişin asıl büyük lideri Şeyh Şamil oldu. 
Şamil’in, direnişin başına geçmesinden 
sonra Kafkas halklarının Ruslara karşı 
verdiği mücadele hız kazandığı gibi, Rus-
lar bu süreçte büyük ölçüde çaresiz kal-
dılar.  
Kırım Savaşı, Kafkas halkları için bir fır-
sat oldu. Fakat müttefiklerle irtibat eksik-
liği bu fırsatın yeterince değerlendirileme-
mesine neden oldu. Kırım Savaşı sırasın-
da ölen Çar I. Nikola’nın yerine geçen II. 
Alexander, Kırım Savaşı’nda alınan mağ-
lubiyetin telafisi için Kafkasya sorunu ü-
zerine eğildi. Üç ordu tarafından abluka-
ya alınan Şeyh Şamil, 1859’da teslim ol-
mak zorunda kaldı. Şeyh Şamil’in teslim 
olmasıyla Kafkasya’daki direniş Batı Kaf-
kasya sahasına kaydı. Burada zayıflayan 
mücadele, 1864’te son direniş noktasının 
ele geçirilmesiyle son buldu ve Kafkasya’-
nın Ruslar tarafından işgali tamamlandı. 
Bu tarihten sonra Rusların, Kafkas halkla-
rına üzerinde kurduğu baskı ve uyguladığı 
sert yöntemler bölge halkının tarihi, dini, 
ekonomik anlamda kuvvetli bağlarının 
mevcut olduğu Osmanlı Devleti’ne göç 
etmelerine neden oldu.
Rusya, henüz Kafkasya’nın işgalini ta-
mamlamadan önce bölgede kalıcı olabil-
mek ve uzun vadede kontrolü elinde tu-
tabilmek için bölge halkının en azından 
bir bölümünün Rusya içlerine sürgün e-
dilmesinin gerekli olduğuna karar ver-
mişti. Bununla birlikte gerek güvenlik 
endişeleri gerekse Kafkas halklarının 
böyle bir teklifi kabule yanaşmamaları 
Rusya’nın işini zorlaştırdı. Kafkas halkla-
rının Rus baskısı sonucu Osmanlı Devle-
ti’ne yönelik göçleri başladı. Rusya, özel-
likle Çerkezleri, dağlık arazi ve vadiler-
den çıkartarak kıyılara doğru sürdü, ev ve 
tarlaları yakmak suretiyle göçü hızlandır-
dı. 1859’dan itibaren yoğunluk kazanan 
göçler, 1862-1865 yılları arasında doruk 
noktasına ulaştı. 1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı’ndan sonra tekrar yoğunluk kaza-
nan göç hareketleri, 1890-1908 yılları 
arasında seyrek yoğunlukta devam ede-
rek 1920’li yıllarda son buldu. 
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Bu süreçte, göç eden nüfusa yönelik ke-
sin bir sayı yoktur. Göç yollarında uygun 
olmayan ulaşım koşulları ve bulaşıcı has-
talıklar nedeniyle ve muhacirler arasın-
daki yüksek ölüm oranından ötürü kayıt 
dışı göçler nedeniyle net bir nüfusun be-
lirlenmesi güçtür. Bununla birlikte 1865’e 
kadar yaklaşık 600.000 kişi Osmanlı 
topraklarına göç etti. Bu tarihten sonra ve 
93 Harbi (1877-1878) sonrasındaki dö-
nemlerde gelenlerle birlikte yaklaşık bir 
buçuk milyon Kafkasyalı Osmanlı Devle-
ti’ne göç etti. 
Justin McCarthy, “Yolda bir milyon Çer-
kez öldü. Bu bir soykırım” demektedir.
Kafkas muhacirlerinin büyük bölümü 
Osmanlı topraklarına deniz yolu ile ulaş-
tı. Kafkasya sahillerindeki limanlardan 
yola çıkan muhacirlerin varış noktaları 
Samsun, Trabzon, İstanbul, Köstence, 
Varna gibi limanlardı. Karayolu ile ge-
lenler ise Kafkas dağlarını aşarak Kars 
üzerinden Anadolu’ya girdiler.  Muhacir-
lerin çoğunluğu Karadeniz limanlarına 

özellikle Trabzon ve Samsun’a indiril-
mekteydi. Savaşın vahşetinden kaçan 
binlerce insan sağlıksız koşullar ve yok-
sulluk gibi sebeplerin yanında Tifüs, Çi-
çek salgınları sonucu büyük kayıplar ver-
di.  
Muhacirler için öncelikle düşünülen 
iskân sahaları boş ya da seyrek nüfuslu 
araziler oldu. Ankara, Kayseri, Sivas, 
Konya, Bursa, Çarşamba, İzmir, Aydın, 
Adapazarı bunların başında gelmektedir. 
Muhacirlerin bir an önce iskân edilerek 
üretici konuma gelmeleri hem kendileri 
hem de devlet açısından büyük önem ta-
şımaktaydı.
Uzunyayla Bölgesine İskân: Uzunyayla, Os-
manlı Devleti’nin iskân politikası doğrul-
tusunda geniş bir alana ve seyrek nüfusa 
sahip olması nedeniyle Kafkas muhacir-
leri için ilk düşünülen yerlerden biri ol-
du. Coğrafi olarak muhacirlerin uyum 
gösterebileceği yapıda ve iklimi serindi. 
İdari bakımdan Sivas vilayetine bağlı 
olan bölge, başlangıçta Dulkadıroğulları* 

Kafkasya’dan Osmanlı topraklarına (Rumeli ve Anadolu’ya) göç yollarını gösteren harita (http://www.circassianworld.com)
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Beyliği’nin yaylağı iken daha sonra Mek-
ke, Medine vakıfları arasına alınmıştı. A-
şiretlerin bölgeyi yaylak olarak kullanma-
sı ve geçiş güzergâhında olması nedeniy-
le, Uzunyayla’nın nüfusu azalmış ve eko-
nomik anlamda fayda sağlanmaz olmuş-
tu. Aşiretlerin bölgede yarattığı huzursuz-
lukların giderilmesi için buradaki nüfuz-
larının kırılması, Kafkas muhacirlerinin 
iskânında bir diğer nedendi. Aşiretler 
muhacirlerin Uzunyayla’da iskânına kar-
şı çıkmakla beraber, devletin eski ve yeni 
tebaası arasında ayrım gözetmemesi, hat-
ta zaman zaman muhacirleri destekler 
yönde tavır alması sonucunda, muhacir-
lerin Uzunyayla’ya iskânı gerçekleşti.
Muhacirlerin de Uzunyayla’yı tercih et-
melerindeki faktörler, devletin bu bölgeyi 
iskân sahası olarak belirleme nedenleriy-
le örtüşür. Arazinin geniş olması, muha-
cirlerin birbirine yakın köyler teşkili ile 
kalabalık bir nüfusu barındırabilecek şe-
kildeydi. Böylelikle kabile ya da akraba-
larından ayrılmak istemeyen muhacirler 
toplu olarak Uzunyayla’ya yerleşebile-
ceklerdi. Bunun yanında coğrafi yapı ve 
iklim önemli bir faktördü. Kafkasya’nın 
serin ikliminden çıkan bazı muhacirler, 
sıcak bölgelere uyum sağlayamadığından 
ölümler meydana geldi. Uzunyayla’nın 
serin havası muhacirlere uygun idi.
Uzunyayla’ya göçlerde muhacirlerin izle-
diği güzergâh, başlangıç noktaları diğer 

muhacirler gibi Kafkasya sahilleriydi. 
Gemilerle taşınan muhacirler Anadolu’-
ya Trabzon, Samsun, İstanbul, Sinop, 
Batum gibi liman ve iskelelerden çık-
maktaydılar. Buralarda biriken nüfus ise, 
belirlenen geçici iskân merkezlerine yön-
lendirilmekteydi. Ankara, Yozgat ve Kas-
tamonu, geçici iskân bölgelerinin başın-
da gelmekteydi. Buralarda ihtiyaçları mi-
safireten kaldıkları bölge ahalisi tarafın-
dan ya da devlet tarafından karşılanmak-
taydı.    
Uzunyayla’ya sevk edilen muhacirlerin 
kesin sayısının tespiti ise pek mümkün 
değildir. Bazı muhacir kafilelerinin sayı-
sının belirtilmemiş olması ve kayıt dışı 
göçler, bu durumun başlıca nedenleridir. 
Ulaşılan belgeler ışığında Uzunyayla’ya 
1860-1862 yılları arasında İzmir, İstan-
bul, Trabzon, Çorum, Kastamonu, Anka-
ra, Bilecik, Bolu, Yozgat, Kütahya, Aydın, 
Amasya gibi şehirlerde geçici olarak 
iskân edilip ya da kalıcı iskânları gerçek-
leştirin fakat çeşitli sebeplerle Uzunyay-
la’ya göç eden Kafkas muhaciri sayısı 
yaklaşık 13.000 ile 15.000’e ulaşmakta-
dır. Uzunyayla’daki muhacir nüfusunun 
büyük bölümü, 1860-1862 yılları arasın-
da bölgeye gelmiştir. 93 Harbi sonrası 
yeni bir muhacir akınına uğrayan Os-
manlı Devleti, Rumeli ve Kafkas muha-
cirlerinden Sivas’a gönderilen 13.472 ki-
şilik nüfusun bir kısmını bölgeye yerleş-
tirmiştir. 1899 yılında ise altmış hanelik 
muhacir topluluğu Uzunyayla’da Yassı-
pınar köyüne yerleştirildi. İskân edilenle-
rin çoğunluğu Çerkezler olmak üzere 
Kumuk, Çeçen ve Dağıstanlılardı. 
Muhacirlerin Uzunyayla’ya sevk edilme-
sinden sonra asıl mesele bunların bir an 
önce iskân edilerek üretici konuma geç-
melerinin sağlanması oldu. İskânın birin-
ci aşaması ise hane inşaatıdır. Devlet, 
hane inşaatı için yerel memurları görev-
lendirerek gerek kendi kaynaklarından 
gerekse yerli ahali ve muhacirlerden fay-
dalandı. 1861 yılında Uzunyayla’da yakla-
şık 2.000 hane inşaatının gerçekleştiril-
mesi öngörülmekteydi. Devletin yanında 
Uzunyayla’ya komşu olan köy ve kasaba-
lar da muhacirler için hane inşaatına 

Uzunyayla’ya iskân edilmiş Kafkas göçmeni bir aile-1908 (Tuzcu, Talas)
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yardım etti. Yıldızeli, Tenos, Hafik, Ge-
merek gibi kazalar başta olmak üzere U-
zunyayla’ya komşu mahallerin halkı, yak-
laşık 200 hanenin yapım masrafını karşı-
ladı. 
Muhacirlerin iskân edilmesi için başta 
gelen koşul, hane inşaatı yanında muha-
cirlerin sosyal ve dinî ihtiyaçlarını karşı-
layacak binalar da inşa edildi. Hafik ka-
zası bir cami ve mektep inşa ederek 
masrafını hazineye bağışladı. İnşa edilen 
sekiz mescide de muhacir ulemasından 
seçilenler hatip olarak tayin edildi. 
İskân edilen muhacirlerin devletle olan 
ilişkilerinde dil farklılığından ve idari 
boşluktan kaynaklanan sorunların gide-
rilmesi için Mesudiye kazası kurularak, 
Ahmet Şakir Efendi müdür tayin edildi 
ve Uzunyayla’da kurulan köyler buraya 
bağlandı. Mesudiye kazası daha sonra 
lağvedilerek, 1861’de kurulan Aziziye (Pı-
narbaşı*) kazasına nahiye olarak bağlan-
dı.  Aziziye kazası idari bir merkez olma-
nın yanında muhacirlerin ticaret, eğitim 
vb. ihtiyaçlarını karşılayacak bir merkez 
olmuş ve adını dönemin padişahı 
Abdülaziz’den almıştır. Pınarbaşı yöre-
sinde kurulan Aziziye, henüz iskân edil-
memiş muhacirlerin yerleştirilmesiyle 
kısa zamanda bölgenin merkezi konu-
muna yükselmiştir. Sivas vilayetine bağ-
lanan Aziziye, 1926 yılında Pınarbaşı adı-
nı alarak Kayseri’ye bağlandı. 
Muhacirler Osmanlı topraklarına ayak 
bastıkları andan itibaren, geçici ya da 
kalıcı iskân noktalarına gidebilmek için 
ihtiyaç duydukları araba, hayvan ve taşı-
ma ücretleri yerli halk veya bölgenin 
resmî idaresi tarafından karşılanmaktay-
dı. Devlet, keyfî yer değiştirmeler dışında 
muhacirlerin yol masrafına ilişkin talep-
lerine genellikle olumlu cevap vermiştir.
Muhacirlerin gerek nakilleri sırasında ge-
rekse geçici olarak iskân edildiklerinde 
en önemli sorun, beslenme ihtiyacının 
karşılanması idi. Genellikle muhacirler, 
yöre köy ve kasabalara dağıtılmak sure-
tiyle gıda ihtiyaçlarının yerli halk tarafın-
dan karşılanması yoluna gidildi. Muha-
cirlerin büyük bölümünün mal mülkleri-
ni yurtlarında bırakmaları, muhacirlerin 

mümkün mertebe düzenli olarak günlük 
ekmek yardımında bulunulmasını zaruri 
kılmıştır. Uzunyayla’da 1861 yılında 666 
hane muhacire iskân olununcaya kadar 
günlük yarımşar kıyye ekmek veyapahası 
yardımında bulunulması uygun görüle-
rek icra edilmiştir. 
Yardım konusunda bir diğer önemli ko-
nu, iskân edilenlerin üretici konuma ge-
çebilmeleri için gerekli koşulların oluştu-
rulmasıydı. Bu konu da tarım ve hayvan-
cılık ile ilgilidir. Muhacirlere Uzunyayla’-
da işleyebilecekleri kadar toprak ücretsiz 
olarak dağıtıldı. Toprağı işlemek için ge-
rekli alet, edevat ve hayvan da mümkün 
mertebe muhacirlere sağlandı. Muhacir-
lerin kendilerini geçindirecek duruma 
gelmelerine değin de aşar muafiyeti te-
min edildi. Bu bağlamda devlet, Kafkas 
muhacirlerinin yeni geldikleri vatanları-
na sosyal ve ekonomik anlamda, kısa za-
manda uyum sağlamaları için mümkün 
olduğu kadar gerekli çabayı sarf etti.

Kaynakça: BOA İ. MVL, 586/26367, 
27/N/1277; BOA A.MKT. NZD, 347/63, 
21/N/1277; BOA HR. TO, 258/75, 18/2/1880; 
BOA A.MKT. MHM, 215/88, 12/L/1277; BOA 
A.MKT. NZD, 348/63, 4/L/1277; BOA A.MKT. 
MVL, 130/15; BOA A.MKT. MHM, 155/4, 
15/S/1279; BOA A.MKT. UM, 464/71, 
26/N/1277; BOA A.MKT. MHM, 228/22, 
21/M/1278; BOA A.MKT. NZD, 321/94, 
2/S/1277; Ahmet Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, 
İstanbul 1307, C II; John F. Baddaley, Rusların 
Kafkasya’yı İstilası ve Şeyh Şamil, (çev. Sedat 
Özden) Kayıhan Yayınları, İstanbul 1989; Cafer 
Barlas, Kafkasya Özgürlük Mücadelesi, İnsan 

Pınarbaşı- Kavaktepe Köyü Kafkas göçmeni yaşlılar-1908 (Tuzcu, Talas)
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Yayınları, İstanbul 1999; Süleyman Erkan, 
Kırım ve Kafkasya Göçleri, Kafkasya ve Orta 
Asya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Trabzon 
1996; Safarov Rafik Firuzoğlu, “Kırım ve 
Kafkasya’dan Osmanlı İmparatorluğu’na 
Göçler”, Osmanlı Ansiklopedisi, C IV; Bedri 
Habiçoğlu, Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler 
ve İskânları, Nart Yayıncılık, İstanbul 1993; 
Paul B. Henze, Kafkaslarda Ateş ve Kılıç 19. 
Yüzyılda Kuzey Kafkasya Dağ Köylülerinin 
Direnişi, (çev. Akın Kösetorunu), ODTÜ, 
Ankara 1985; Nedim İpek, “93 Muhacereti”, 
Osmanlı Ansiklopedisi, C IV; Kemal Karpat, 
Osmanlı Nüfusu (1830–1914), (çev. Bahar 
Tırnakçı), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 
2003; Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, Çev. 
Bilge Umar, İstanbul 1995; Süleyman Özkan, 
“XIX. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı Devleti’nin 
Göçmenleri İskân Politikasına Yabancı 
Ülkelerin Müdahaleleri”, Osmanlı Ansiklopedisi, 
C IV; Satoğlu, “Pınarbaşı”, Ansiklopedi; 
Abdullah Saydam, “Kırım ve Kafkasya’dan 
Yapılan Göçler ve Osmanlı İskân Siyaseti”, 
Osmanlı Ansiklopedisi, C IV; Abdullah Saydam, 
Kırım ve Kafkas Göçleri (1856–1876), TTK, 
Ankara 1997; Bilal Şimşir, Rumeli’den Türk 
Göçü, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, 
Ankara 1968; İbrahim Tatarlı, “Bulgaristan’daki 
Türk Göçmenleri”, Uluslararası Göç Sempoz-
yumu Bildiriler 2005, Sistem Matbaacılık, 
İstanbul 2006; Ufuk Tavkul, Kafkasya Gerçeği, 
Selenge Yayınları, İstanbul 2007; Muzaffer 
Ürekli, Kırım Hanlığının Kuruluşu ve Osmanlı 
Hâkimiyetinde Yükselişi, Türk Kültürü 
Araştırma Enstitüsü, Ankara 1989; Mehmet 
Yılmaz, “XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin 
Muhaciri İskân Politikası”, Osmanlı Ansiklo-
pedisi, C IV; Tolga Akay, Kafkasya’dan 
Uzunyayla Havalisine Göçler ve İskân (1859-
1876), ERÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
(Basılmamış Yüksek Lisans tezi), Kayseri 2009.

TOLGA AKAY

İSKENDER BEY
Kayseri Mutasarrıfı (Erzurum, ?– ?, 
1886). Batum, Kayseri, Bozok mutasar-
rıflıkları yaptı. 

Kaynakça: Süreyya, SO2, C III, s. 808. 
    YAYIN KURULU

İSLAMLU NAHİYESİ
Günümüzde Kızılırmak’ın havzasının ke-
narında bulunan ve İmaret/Amarat kö-
yünden başlayıp Molu*’ya kadar devam 
eden nahiyenin adı idi. Daha önce bu na-
hiye, Kenar-ı Irmak nahiyesi* diye isimlen-
dirilmiştir. İlk defa 1642 tarihli defterde 
“İslamlu nahiyesi” olarak kaydedilmiştir.

1484 tarihli tapu tahrir defterinde 
“Bölük-i evlad-ı İslamlu, der-kışlak-ı Av-
şar ve Tetimme-i Cemaat-i İslamlu der-
livâ-i Kayseriye Bölük-i Ahmed bin Kö-
mür der-kışlak-ı Kara Kilise ve Arabkir 
mezkûr cemaat Bozok’a gitmişler padi-
şahdan taleb içün hükm-i hümayun var.” 
şeklinde kaydedilmiştir. Bu kayıttan an-
laşıldığına göre, konar-göçer Yörük 
gruplarından birisi olan İslamlu Cemaa-
ti’nin bazı bölükleri Avşar kışlağında 
bulunurken, bazıları da padişahın izni ile 
Bozok bölgesine göç etmiştir. 1500 ta-
rihli kayıtlarda Kenar-ı Irmak nahiyesi-
nin Yörük-Türkmen grupları arasında 
kaydedilmiştir. 1520 tarihli Karaman İc-
mal Defteri’nde yine Kenar-ı Irmak na-
hiyesinin Türkmen cemaatleri “Cemaat-
i Yörükan-ı İslamlu der kaza-i Kayseriy-
ye” başlığı altında kaydedilmiş olup bu 
dönemde Ebiç/Hacı Bayram, Seluke, A-
lem Beğ, Demircilü, Okçu, Şeyhler, Ah-
med Fakih, Yemliha-i İslamlu, Tokalu, 
Ömerlü, İnehanlu, Mamalu, Kızıl Ma-
malu, Evlad-ı Şeref, İslamlu, Yılkılı, En-
bel, İmamoğlu, Boyacılu, Savcı, Dadağı 
ve Kemercilü isimli 22 cemaatten ibaret-
ti. 1570 tarihli defterde yine Cemaat-i 
Yörükan-ı İslamlu başlığı altında kayde-
dilmiş olup buna bağlı olarak; Ebiç/Hacı 
Bayram, Seluke, Alem Beğ, Demircilü, 
Evci, Şeyhler, Pusatlu, Dadağı, Yemliha, 
Kömürcülü, Toklu, Ömerlü, Eyne Han-
lu, Emmiler, Evlad-ı Şeref, Kızıl Hasanlu 
olmak üzere 16 cemaat vardı. Cemaatle-
rin bir kısmının başka yerlere göç ettiği 
anlaşılmaktadır. 1584 tarihli defterde ise, 
cemaatin oymaklarından sadece birkaçı-
nın isimleri zikredilmiş, diğerleri yerleş-
tikleri mezraaların köye dönüşmesi üze-
rine köy adları ile kaydedilmiştir.
1642 tarihli avarız defterinde “Defter-i 
Avârız-ı Nahiye-i İslamlu tabi’ kaza-i 
Kayseriye” başlığı altında ilk defa nahiye 
olarak kaydedilmiştir. Süksün, Tağar, 
Güllü, Eğin Fakihlü, Karacalu, Bozca, 
Bostanlı, İğdecik, Yemliha, Çapud, Yiğit, 
Demirciler, Kara Kilise, Ahmed Hisarlı, 
İnci, Kızık, Kemer, Dadağı, Duti, Emmi-
ler, Taşan, Hırka, Çevril, Ömerlü, Ko-
naklı, Hisayinlü, Bostanlı, Yazı Çepni, 
Yazırca, Kuşçı, Molla Hacı, Boyacılu, 
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Yüreğir, İren, Eyimlü, İmaret, Çukur, 
Horsana, Molu, Eymir, Küpeli, Karasu 
köylerinden ibaretti. 1700-1730 yılları 
arasında yine “Nahiye-i İslamlu” diye 
kaydedilmiş olup, bağlı olan köy sayısı 
26 adet idi. XIX. yüzyıla ait temettuât 
defterlerinde İslamlu Nahiyesi ile ilgili 
herhangi bir bilgi bulunmazken aynı du-
rum Nüfus Defterleri’nde de gözlenmiş-
tir. Dolayısıyla nahiyenin XIX. yüzyılda 
kaldırıldığı veya isminin değiştirildiği 
tahmin edilmektedir.

Kaynakça: BOA. MAD. 20, vr. 18a-18b; TD. 
387, s. 199; TD. 976, s. 15; MAD 7063, s.10; 
İnbaşı, 16.YBKayseri, s. 107-110; Kayseri 
Tapu-Tahrir Defteri/1500, (hzl. Mehmet 
İnbaşı), Kayseri 2009; Kayseri Tapu-Tahrir 
Defteri/1570, (hzl. Mehmet İnbaşı), Kayseri 
2009; TK. KKA. TD. 136, vr.67b, 172a, 199a, 
205b, 208a-209a; 17. Yüzyıl Kayseri Avârız 
ve Cizye Defterleri, (hzl. Mehmet İnbaşı), 
Kayseri 2011, s. 77-90; Mehmet Karagöz, XVIII. 
Asrın Başlarında Kayseri (1700-1730), 
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
(Yayımlanmamış Doktora tezi), Kayseri 1993, s. 
143-144.

 MEHMET İNBAŞI

İSLAMOĞLU, AHMET  
Din âlimi (Kayseri/Develi, 10 Haziran 
1937-). Dedesi Kayaaltı Mahalle Mescidi 
imamı Osman Çavuş, babası Ali Efendi, 
annesi ise Hanife Hanım’dır. Asıl mesleği 
terziliktir.
Dinî konularda kendi kendini yetiştiren 
nadir din adamlarındandır. Tahsilini il-
kokulda yarım bıraktı. 1947-1948 yılların-
da dedesi Osman Hoca’dan Kur’an-ı Ke-
rim öğrenmeye başlayarak dinî bilgisini 
zenginleştirmeye başladı. Daha sonra da 
bir taraftan terzilik yaparken bir taraftan 
da zamanın müftüsü Mehmet Bilici’nin 
İzmirli Camii’ndeki Arapça derslerine 
devam etti. Ailesi Kadîri olmasına rağ-
men kendisi 1953 yılında Hacı Hasan 
Dinç’e* (Yahyalılı Hacı Hasan Efendi) 
intisab ederek Nakşî tarikatına girdi. Fe-
nese Aşağı Camii imamı Rıfat Hafız’dan 
da Kur’an-ı Kerim öğrendi. Askerlik dö-
nüşü (1955), önce Ayvazhacı Köyü Ca-
mii imamı, daha sonra da Meteris 
Camii’nde imam olarak göreve başladı. 
İlkokul diplomasını dışarıdan aldı. 1970 

yılında da vaaz yetkisi aldı. Bir taraftan 
imam-hatiplik yaparken, bir taraftan da 
Cuma günleri Develi Çarşı Camii’nde 
vaaz vermeye başladı. 1994 tarihinde 
emekli olmasına rağmen uzun süre fahri 
olarak bu irşat görevine devam etti. Ge-
rek hitabetteki güçlü tesiri, gerekse anla-
tımındaki akıcılık ile Develi dinî hayatın-
da önemli bir yeri vardır. Evli ve altı ço-
cuk babasıdır. Yazar Mustafa İslamoğlu 
çocuklarından birisidir.
Eseri: Hâtırâlar ve Mülâhazalar 1 (hzl. 
Nazif Yılmaz), İzmir 2012.

Kaynakça: Develi Müftülüğü Arşivi’ndeki 
Özlük Dosyası; Hüseyin Dalmaz, “Hacı Ahmet 
İslamoğlu İle Röportaj”, Hoşseda Dergisi, 2(5), 
5/2008, s. 37-39. 

KADİR ÖZDAMARLAR

İSLAMOĞLU,  MUSTAFA 
Şair, yazar, ilahiyatçı (Kayseri/Develi, 28 
Ekim 1960-). Babası Ahmet İslamoğlu*’-
dur.
İlk ve ortaöğrenimini Develi’de yaptı. İlk 
Arapça ve temel İslami bilgilerini baba-
sından aldı.  Yükseköğrenimine, ilk önce 
Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünde baş-
ladı, akabinde İlahiyat Fakültesinde, da-
ha sonra da Kahire, el-Ezher Üniversite-
sinde İslam Hukuku Fakültesinde devam 
etti. Kahire’de eğitim için bulunduğu yıl-
larda, bir yandan İslami araştırmalarda 
bulundu, bir yandan da dersler verdi.
Yazı hayatına edebiyatla başladı. İlk ma-
kalelerini 1980’de Millî Gazete’de, daha 
sonra 1982-83 yılları arasında Yeni Devir 
gazetesinde yayımladı. Edebi ürünlerini i-
se Mavera, Aylık Dergi ve Dergâh gibi 
yayın organlarında yayımladı ve üniversi-
teler arası şiir yarışmasında birincilik ve i-
kincilik ödülleri aldı. Yazmaya devam etti-
ği Anadolu’da Vakit, Selam, Ribat, Yeni 
Şafak, Meydan, Aylık Dergi, Özgün Du-
ruş gibi gazete ve dergilerde yayınlanan 
makalelerini çeşitli isimlerle kitaplaştırdı.  
1992 yılının Ekim ayından itibaren başlat-
tığı tefsir dersleri 15 yıldır devam etmekte 
ve bu dersler “Tefsir Dersi” adlı siteden 
canlı olarak izlenebilmektedir. Yine 
1998’de başlayan “Tefsiru-l-Kur’an 
Te’vilu’l-furkan” adlı görüntülü ve sesli 
tefsir projesinde, Kur’an’ın tamamının gö-

Ahmet İslamoğlu

Mustafa İslamoğlu
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rüntülü olarak tefsiri hedeflendi ve 2008 
yılında tamamlandı. Görüntülü tefsir ile 
başlayan “Gerekçeli Meal” adı verilen 
Kur’an’ın Türkçe tercüme çalışması da 
yukarıdaki projeyle eş zamanlı olarak yü-
rütüldü ve aynı tarihte tamamlandı.
Bir gazetede yazdığı makale nedeniyle bir 
yıl ve Ankara’da kapalı bir forumda sun-
duğu “Kürt Sorununa İslamî Çözüm” 
başlıklı tebliğinden dolayı bir buçuk yıl 
olmak üzere toplam iki buçuk yıllık Göl-
cük Cezaevi’nde  başlayan  mahkûmiyeti-
ni, Ankara Yarıaçık Cezaevi’nde tamam-
ladı. Cezaevinde Ignaz Goldziher’den 
yaptığı tercüme nedeniyle 1997 yılında 
“Human Rights Watch Helmann-
Hammet 1997” ödülünü aldı. 
1992 yılında başlattığı Akabe Kültür ve 
Eğitim Vakfı’ndaki sohbetlerine devam 
etmekte, Hilal TV’de de sohbetleri yayın-
lanmaktadır
İslami İlimler Akademisinde tefsir usulü 
dersleri vermekte ve Anadolu’da Vakit 
gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. 
Evli ve beş çocuk babasıdır.
Eserleri: Heyelan (1987); Yürek Devleti 
(1990); İmamlar ve Sultanlar (1990); Ka-
dının Özgürlüğü (1990); Ya-sîn (1991); 
Adayış Risalesi (1992); Anadolu İslami 
Hareketleri (1991-1993); İman (1993);Ya-
hudileşme Temayülü (1994); Tavsiyeler 
I (1995); Divan (1996); Tavsiyeler II 
(1998); Hac Risalesi (1998); Üç Muham-
med (2000); Ne Yapmalı-Nasıl 
Yapmalı-Kiminle Yapmalı (2002); Sey-
rani (2002); Allah: Tanımak-Bilmek-
Anlamak (2002); Efendim (2008); Ha-
yat Kitabı Kur’an & Gerekçeli Meal 
(2008); Kur’an Sûrelerinin Kimliği 
(2011); Kur’an’a Göre Esma-i Hüsna 
(2011). İslam Tefsir Ekolleri, ismi ile Ig-
naz Goldziher’in De Richtungen der İs-
lamichen Koranauslegung isimli eserini 
Arapça tercümesinden Türkçeye çevirdi 
(1997). Ayrıca yazarın konferans, semi-
ner, hutbe ve konuşmalarından oluşan 
onlarca görüntülü eseri bulunmaktadır.

YAYIN KURULU

İSMAİL AĞA
Cebecibaşı (Kayseri, ?– İstanbul, 1809). 
Cebeci Ocağı’nda (Osmanlı ordusu zırhlı 

birliği)  yetişip Cebecibaşı oldu. 1806’da 
görevinden azledilip, 1807’de görevine 
iade edildi. İstanbul’da Koşuyolu’nda 
defnedildi. 

Kaynakça: M. Süreyya, SO2, C III, s. 812.
YAYIN KURULU

İSMAİL EFENDİ
Müderris, Kayseri kadısı (Kayseri, ?– Di-
yarbakır, 1686). Küçük yaşta İstanbul’a 
gitti, tahsilini tamamladı. Şeyhülislam E-
bu Said Efendi’ye mülâzım (stajyer) oldu. 
Müderrislik yaptı. Daha sonra kadılık 
yolunu seçti. Rumeli Kazaskerliğine bağlı 
küçük yerleşim yerlerinde kadılık göre-
vinde bulundu. Hanya kazası mevleviye-
tine (müderrisliğin üst sınıfı-vilayet kadı-
lığı) atandı. Kayseri Kadılığına getirildi. 
Manisa (1680-81) ve Diyarbakır (1685-
86)’da kadılık yaptı. 

Kaynakça: M. Süreyya, SO2, C III, s. 818; 
KYTSB2, s. 339. 

     YAYIN KURULU

İSMAİL EFENDİ 
Naip (Kadı Vekili) (Kayseri, 1862– ?). 
Karamercanzade Musa Efendi’nin oğlu-
dur. Hacıveled Mahallesi*’nde doğdu. 
Hüseyin Efendi Medresesi’nde okudu ve 
oradan icazet aldı (1904). Bünyan* kazası 
Eytam (Yetimler Yurdu) Müdürlüğü yap-
tı (1909). Sarıaslan naipliğine getirildi 
(1911). Ferâizden bahseden Arapça bir e-
seri ile aruz hakkında Türkçe üç eseri bi-
linmekteyse de tercümelerinin basılma-
dığı belirtilmektedir.

 Kaynakça: Albayrak, SDOU, C II, s. 256.
YAYIN KURULU

İSMAİL EL-HEREVÎ
Âlim, Kayseri kadısı (Herat, ?– Kayseri, 
1142). Hanefi hukukçusu el-Halvani’den 
(Ö 1060) ders aldı. Fahru’l-islam Pezde-
vi’den de (Ö 1089) fıkıh usulü dersi aldı. 
Bağdat, Basra, Hemedan ve Şam gibi 
birçok ilim merkezinde müderrislik yap-
tı. Danişmendli* Devleti Hükümdarı Me-
lik Mehmed Gazi tarafından Kayseri’ye 
davet edildi (1135-43). Melik Mehmed 
Gazi, Cami-i Kebir’in (Ulu Camii*) kıble 
yönünde camiye bitişik olarak Melik 
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Mehmed Gazi Medresesi*’ni onun için 
yaptırdı. İsmail el-Herevî’yi hem bu med-
reseye müderris hem de Kayseri kadısı 
olarak tayin etti. İsmail el-Herevî’nin fı-
kıhtan usul ve füru ilmine ait eserleri, ri-
saleleri (Arap edebiyatına ait) ve şiirleri 
olduğu söylenmektedir. En önemli eseri 
El-İşrâffî-Adâbil-Kadâivü Gavâmidıl-
Hükümât (Hükümlerin incelikleri ve 
kazâ / yargı âdabı hakkında aydınlatma) 
isimli kitabıdır. Bu eser Süleymaniye 
Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Bu ese-
rini, Şafii hukukçusu ve Ebü’l-Asım’ın (Ö 
1066) Edebü’l-Kadai (Yargı edebi) 
isimli eserini şerh ederek hazırlamıştır. 
Evli ve iki çocuk babasıydı. 
Eserleri: el-İşrâf fî-Adâbi’l-Kadâ ve 
Gavâmidi’l-Hükümât. 

Kaynakça: Kâmil Şahin, “Kayseri’nin İlk 
Kadılarından İsmail el-Herevî (Ö 537/1142) ve 
Danişmendli Döneminde Kayseri’de İlim”, 
KYTSB2, s. 419. 

   YAYIN KURULU

İSMAİL HAKKI BEY
Kayseri milletvekili (İstanbul, 1871 – ?, 4 
Eylül 1927). Mülkiyenin İdadi kısmında 
öğrenimini tamamladı. 1894’te yüksek 
kısımdan mezun oldu. Ertesi yıl Dâhiliye 
Nezareti Mektubî Kalemi Hulefalığına 
tayin edildi. 14 yıl burada çalıştıktan son-
ra 1909’da Dâhiliye Nezareti Umumi 
Muhaberat Kalemi I. Sınıf Hulefalığına 
terfi etti.1910’da Yemen Vilayeti Mektup-
çuluğuna atandı. 1913’te Taiz Sancağı 
Mutasarrıflığına vekâlet etti. Ocak 1914’te 
Dâhiliye Vekâleti Aşiretler ve Muhacirler 
İskân Dairesi I. Mümeyyizliğine; Şubat 
1914’te Bağdat ve Aralık 1914’te Basra Vi-
layetleri Mektupçuluklarına getirildi. I. 
Dünya Savaşı esnasında Basra Vali Veki-
li bulunduğu sırada İngilizlere esir düştü 
(1915). Savaşın sonuna kadar Hindistan 
ve Mısır’da tutsak kaldı. Mondros 
Mütarekesi’nden sonra İstanbul’a döndü 
(1919). TBMM’nin açılması üzerine Millî 
Hükümet emrine girdi. Ankara Vilayeti 
Mektupçuluğuna (1921); II. Sınıf Mülkiye 
Müfettişliğine (1922); Yozgat Sancağı 
Mutasarrıflığına (1922); Bozok Valiliğine 
(1923); I. Sınıf Mülkiye Müfettişliğine 
(1924) getirildi. TBMM III. Dönem se-

çimlerinde Kayseri’den milletvekili seçil-
di (1927); seçimden hemen sonra vefatı 
sebebiyle Meclis’e katılamadı. Evli ve bir 
çocuk babasıydı.

Kaynakça:Öztürk, TPT (1927-1931), s. 377-
378; Mücellidoğlu, Mülkiyeliler, C III, s. 586-
587.
    SELMA GÜNAYDIN

İSMAİL HAKKI EFENDİ
Müderris (Kayseri/Develi, 1857– İstanbul, 
26 Mayıs 1911). Topal İmamoğlu Ali Os-
man Efendi’nin oğludur. Develi’de Haz-
ma Efendi’den ders gördü. 1876’da İstan-
bul Çemberlitaş Köprülüoğlu Medrese-
si’ne öğrenci olarak kabul edildi. 1886’da 
Bayezid dersiâmlarından Kalecikli Hacı 
Hafız Mehmet Şükrü Efendi’den icazet 
aldı. Aynı yıl Bayezid Camii’nde ders o-
kutmaya başladı. 1888’de Fetvahane Pu-
sula Odası’na dâhil oldu. 1889’da Birinci 
Sınıf memuriyete yükseltildi. Sırasıyla 
İlamât-ı Şeriyye Odası Mukayyıt (Kayıt 
Memurluğu) İkinci Muavinliğine (1889), 
Muavinliğe (1890), aynı dairenin Birinci 
Muavinliğine (1891) ve Mukayyıtlığa 
(1896) yükseltildi. 1910’da Fetva Emini 
Muavinliğine getirildi. 1888’de İbtida-i 
Hariç İstanbul Müderrisi oldu. 1907’de 
Musıla-i Sahn Müderrisliği verildi. Fetva 
Emini iken vefat etti.

Kaynakça: Albayrak, SDOU, C II, s. 258. 
      YAYIN KURULU

İSMAİL HAKKI PAŞA
Kayseri mutasarrıfı (Akseki, 1852 – Öde-
miş, 1911). Babası Kadı Hilmi Efendi’dir. 
Akseki Sıbyan Mektebi’nde, İstanbul’da 
Beyazıt Rüştiyesi’nde okuduktan sonra 
Mülkiye’den mezun oldu (1872). Tırıyan-
da (1874); Karatekeli (1877) nahiyeleri 
müdürlüklerine getirildi. Açılan sınavı 
kazanıp Üçüncü Sınıf Kaymakamlığa ter-
fi etti. Kula (1879); Tirebolu (1880); Salih-
li (1881); Akhisar (1882); Bayındır (1884); 
Bergama (1885); Ödemiş (1886) ve Nazil-
li (1893) Kaymakamlıklarına atandı. Bu 
son görevinde iken terfi ederek Asir 
(1899); Muş (1902); Kayseri (1903); Pre-
veze (1905); Bolu (1906) ve Yozgat 
(1907) sancakları mutasarrıflıklarına geti-
rildi. Mutasarrıflığa yükselince Paşalık 

İsmail Hakkı Bey   
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(Rumeli Beylerbeyi) rütbesine de terfi et-
ti. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra emek-
liye sevk edildi. 1. Rütbeden Mecidi ve 2. 
Rütbeden Nişan-ı Âli-i Osmanî ile taltif 
edilmişti. Evli ve sekiz çocuk babasıydı.

Kaynakça: Mücellidoğlu, Mülkiyeliler, C III, s. 
51-53.   
  SELMA GÜNAYDIN

İSPİLE HANI
Kayseri-Tomarza yolunun 17. km’sinde, 
Başakpınar (İspile) kasabasının kuzeydo-
ğusunda bulunan yapının beden duvarla-
rının temel kalıntılarına göre, bir açık 
avlu ile kapalı kısımdan oluştuğu anlaşıl-
maktadır. Eserin beden duvarlarının düz-
gün kesme taşlarla kaplandığı, moloz taş 
malzeme ile dolgu (blokaj) yapıldığı, ho-
rasan harcının kullanıldığı görülmekte-
dir. Hanın ne zaman yapıldığını gösteren 
bir kitabesi yoktur. Karatay Hanı*’yla ay-
nı yol güzergâhında bulunması XIII. yüz-
yılın ilk yarısında yapılmış olabileceğini 
göstermektedir. 
Yapı, dış ölçüleri itibarıyla 18x49 m ölçü-
lerinde dikdörtgen bir alana yerleştiril-

miştir. Avlunun kuzeyinde bulunduğu 
anlaşılan girişin düzenlemesi hakkında 
kalıntılara bakarak fikir beyan etmek 
mümkün olamamaktadır. Kapalı mekâna 
girişin iki yanında küçük birer mekân 
bulunmaktadır. Hanın kapalı bölümü-
nün nasıl bir plana sahip olduğu, üst ör-
tünün tamamen yıkılıp zemini kaplaması 
yüzünden anlaşılamamaktadır. Kapalı 
bölümün kuzey ve güney duvarlarının dış 
cephelerinde üçgen profilli payandalar 
yer almaktadır. Eserin yıkıntı hâlindeki 
kalıntıları arasındaki taş malzeme üzerin-
de, akant yapraklı, volütlü bitkisel süsle-
me örnekleri bulunmaktadır. Muhteme-
len bu parçalar taç kapıya ait olmalıdır. 
Bu süsleme örnekleri Kayseri Tuzhisar 
Sultan Hanı*’nın süslemeleri ile benzerlik 
göstermektedir.

YILDIRAY ÖZBEK 

İSTANBULLU, KÜRŞAT
Yazar, eğitimci (Kayseri/Develi, 1950-). 
İlkokul ile ortaokulu Develi’de bitirdi. 
Lise öğrenimini Sarıyer’de gördü. İstan-
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fel-
sefe Bölümü mezunudur. İstanbul Üni-
versitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimleri 
Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. Boğazi-
çi Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde 
felsefe-sosyoloji öğretmeni olarak göreve 
başladı. 1980 İhtilali sonrasında gözaltı-
na alındı ve öğretmenlik görevine son 
verildi. Bunun üzerine Cumhuriyet gaze-
tesinde çalışmaya başladı. Yeni Gündem 
dergisinde çalışma hayatına devam etti. 
Almanya’ya gitti. 
Eserleri: Ölümün Koynunda Biter Ağ-
larız (1987); Gözaltında Kaybolanlar 
(1988); Verhaftetund Verscwunden 
(“Gözaltında Kaybolanlar”ın Almanca 
çevirisi) (1988).

Kaynakça: Gürlek, DŞY, s. 261-262.
YAYIN KURULU

İSTASYON BİNASI
Kayseri tren garı Amerikan Fox şirketi 
tarafından yapıldı ve 29 Mayıs 1927’de 
işletmeye açıldı. Gar Doğu-batı yönünde 
uzanan demiryolunun yapımının ardın-
dan, şehrin geleneksel gelişim aksı güney 
ve doğudan, kuzeye ve batıya doğru geliş-

İspile Hanı (Y. Özbek)

İstasyon binası planı (çizim: F. Sönmez)
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ti.  Şehrin, planlı gelişim uygulamaları ve 
İstasyon Caddesi’nin yapımı ile şehirden 
bu alana erişim güçlendirildi.
Tren istasyonu yapıldığı dönemde, ulaşım 
işlevi dışında sunduğu yeni işlevlerle (loj-
manlar, misafirhane, açık alan vb.) şehri 
de etkileyen modern bir yaşam biçimi 
sunmaktaydı. Ana İstasyon Binası ile bir-
likte, işletme şefliği binası, ambar binası, 
lokomotif bakım atölyesi, su depoları, re-
vizörlük binaları, işçi barakaları, Şehit 
Nazım İlkokulu ve istasyon lojmanları, 
istasyon kompleksini oluşturmaktadır. 
İstasyon binası, tren hattına paralel ko-
numlanmış, dikdörtgen biçiminde, iki 
katlı, yığma bir yapıdır. Giriş bölümü tek 
katlı, yanlardaki bölümler ise iki katlıdır. 
Yapı, ortadaki giriş aksına göre simetrik 
biçimde planlanmış, orta bölümün yük-
seltilmesiyle simetri vurgulanmıştır. Gi-
rişteki bekleme salonunun iki yanında 
gişeler, hareket memurluğu, bagaj gibi 
hizmet birimleri ve yönetim yer almakta-
dır. Yapının doğu ve batı cephelerinin 
ortasında yer alan merdivenlerle üst kat-
taki lojmanlara ulaşım sağlamaktadır.
Yapı, pencere oranları ve ritmi,  giriş 
mekânının vurgusu, yan mekânların si-
metrik kurgusu, iç mekânların netliği ve 
yapı bütününe hâkim mimari dil nede-
niyle Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi’-
nin anıtsal nitelikli gar yapılarındandır.
İstasyon kompleksinin korunması adına 
ilk çalışmalar 2001 yılında beş adet loj-
manın tescili ile başlamış, daha sonra 
2006 yılında istasyon binası tescillen-
miştir. Kompleks içinde yer alan diğer 
yapıların tescili ise 2006 ve 2007 yılla-
rında yapılmıştır.

Kaynakça: “Kayseri Tren İstasyonu” , Doğal ve 
Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri, (hzl. 
Selma Ünlüdil ve  Filiz Özyalçın),  Kayseri 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel  Müdürlüğü, 
2006;  F. Sönmez,   “Erken Cumhuriyet Dönemi 
İstasyon Yapılarından Bir Örnek: Kayseri  Tren 
İstasyonu ve Lojmanları”,  Türkiye 
Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları 
III Bildiri Özetleri , Docomomo Türkiye 
Çalışma Grubu, ERÜ  Mimarlık Fakültesi, 
Kayseri 2007; İ.Tekeli, ve S. İlkin, Cumhuriyetin 
Harcı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
İstanbul 2010; “Demir Yolu”, C 1 s. 432. 

FÜSUN KOCATÜRK

İSTİHDAM
Kayseri, 6.000 yıldır kesintisiz gelişmiş, 
ticaret ve istihdamın önde gelen şehirleri 
arasına girmiştir. İpek Yolu’nun yanı sıra 
hem Sinop-Fırat ulaşım ve ticaret yolu 
hem de Fars ticaret yollarının üzerinde 
bulunması neticesinde, ticaret pek çok 
medeniyet ve kültürün iletişiminde ve 
etkileşiminde rol oynamış, şehri göç alan 
bir ticaret merkezi hâline getirerek MS 
III. yüzyılda nüfus 400.000 kişi civarına 
ulaşmıştır.
Tarih boyunca şehre hükmeden Hititler*, 
Roma İmparatorluğu, kısa süreliğine de 
olsa Emevi Halifeliği*, Selçuklu Devleti* 
ve Osmanlı Devleti*’nin ardından günü-
müzde Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli 
ticaret merkezleri arasında bulunan ve 
yoğun göç alan bölgelerden biri olma ö-
zelliğini sürdürmekte olan Kayseri’nin 
üç “Altın Çağ” yaşadığı ileri sürülebilir. 
Bunlar; MÖ II. bin yılda Asurlular* ve 
Hititlerin ticaretinde söz sahibi olduğu 
yıllar, MS III. ve IV. asırlarda geçirdiği 
yıllar ve 1178-1243 yılları arasında Selçuk-
lu İmparatorluğu’na ikinci başkentlik 
yaptığı yıllar olarak gösterilebilir.
Cumhuriyet tarihinin ilk dönemlerinde 
de Sümer Tekstil* ve Kayseri Tayyare 
Fabrikası* gibi devlet eliyle kurulmuş üre-
tim tesisleriyle birlikte Kayseri gelişmeye 
devam etmiş, 1940’lı yıllarda ilk Türk 
malı uçak imal edilmiş, ne var ki 1950’li 
yıllara gelindiğinde kamu yatırımlarının 
azalmasıyla beraber şehirdeki atılım sü-
reci bir duraklama içine girmiştir. 1980’li 

İstasyon binası-2010
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yıllardaki özelleştirme hamleleri ve deva-
mında gelen politik gelişim neticesinde 
şehir toparlanma sürecine girmiş, 
2000’li yıllarda hızla büyüyen bir ticari 
ve üretim potansiyeli oluşmuştur. Bu ge-
lişimde organize sanayinin büyütülmesi, 
KOBİ’lerin girişimleri ve pek çok üretici 
firmanın merkezlerini Kayseri’de bulun-
durması, şehrin yeniden yoğun göç alan 
bölgeler arasına girmesinde etkin olmuş-
tur. 2000 yılında 700.000’in altında 
olan nüfus bu gelişmeler neticesinde 
2010 yılına gelindiğinde 1.000.000’un 
üzerine çıkmış, ülkenin en yüksek nüfus-
lu 7. ili olmakla birlikte nüfusa paralel 
olarak ekonomik gelişme sayesinde Kay-
seri, “Anadolu Kaplanları” arasındaki 
yerini almıştır.
Ticaret ve kültürel gelişimi garanti altına 
almak ve şehrin uluslararası potansiyelini 
artırmak amacıyla belirlenen kardeş 
kentler* de ekonomik istikrarı bir anlam-
da risk dağıtma yöntemiyle emniyete al-
maktadır.  
1976 yılı sonunda 290’ı ağaç işleri, 298’i 
mobilya, 68’i soba imalat, 106 küçük 
metal işleme, 62 büyük metal işleme, 179 
oto bakım, 89 bakır ve alüminyum, 67 
muhtelif olmak üzere 1.150 adet imalat-
hane, 101 kereste tüccarı, 16 ağaç işleri 
küçük alet satıcısı, 24 sunta, lastik, keçe 
satıcısı, 54 perakende mobilya satıcısı, 37 
demir ticarethanesi, 22 hurda demir satı-
cısı, 17 büyük inşaat makinesi satıcısı, 120 
oto parçacısı ve 52 bakır alüminyum satı-
cısı olmak üzere 623 adet ticari faaliyet 
gösteren işletme bulunmaktaydı. Aynı 
yılın verilerine göre, 5 veya daha çok işçi 
çalıştıran işletme sayısı 224 iken, çalışan 
sayısı da 15.222 olarak tespit edilmiştir.
Günümüze gelindiğinde ise, Kayseri’de 3 
Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 
40.000’in üzerinde çalışanıyla yaklaşık 
900 üretim işletmesi bulunduğu görül-
mektedir. Bu sanayi bölgelerinden en ö-
nemlisi olarak gösterilebilecek olan Kay-
seri Organize Sanayi Bölgesi’nde, 228 
firma ile en yoğun çalışılan sektörün mo-
bilya ve ev tekstili olduğu görülür. 
Organize sanayilerin yanı sıra, Kayseri i-

linde 11 adet de Küçük Sanayi Sitesi bu-
lunmaktadır. Eski Sanayi Sitesi, Yeni Sa-
nayi Sitesi, Orta Sanayi Bölgesi, Doğu 
Sanayi Sitesi, İmalatçılar Pazarı Sanayi 
Sitesi, Osman Kavuncu Sanayi Sitesi, 
Argıncık Sanayi Sitesi, Pınarbaşı Sanayi 
Sitesi, Develi Küçük Sanayi Sitesi, To-
marza Küçük Sanayi Sitesi ve Kayseri 
Demirciler Sanayi Sitesi adıyla faaliyet 
gösteren küçük sanayi siteleri toplamda 
7.741 şirkete ev sahipliği yapmakla birlik-
te yaklaşık 37.000 kişiye de istihdam 
sağlamaktadır. Doluluk oranları %52 
olan Pınarbaşı Sanayi Sitesi, %87 olan 
Tomarza Küçük Sanayi Sitesi, %89 olan 
Kayseri Demirciler Sanayi Sitesi dışında 
kalan tüm küçük sanayi sitelerinde dolu-
luk oranı %100 olarak saptanmıştır.
Buna ilaveten, 1995 yılında kurulmuş 
olan Serbest Ticaret Bölgesi de yaklaşık 
1.250 kişiye istihdam yaratmaktadır. 
Sivas ve Yozgat’ın da içinde olduğu TR72 
bölgesine mensup olan Kayseri, bu böl-
gedeki işletme sayısının %85’inden fazla-
sına ev sahipliği yapmaktadır. KOS-
GEB’in 2005 yılı verileri baz alındığında, 
Kayseri ilindeki işletmelerin yaklaşık 
olarak %70’inin tüketim malı, %25’i sa-
nayi girdisi ve geri kalanının da her ikisini 
birden üretmekte olduğu görülür. Aynı 
yılın verilerine göre, bu işletmelerin 
%42’si limited şirket, %40’ı şahıs şirketi, 
%15’i anonim şirket, %0,2’si kolektif şir-
ket, %0,1’i komandit şirket ve yine %0,1’i 
kooperatifken, bu şirketlerin yalnızca 
yaklaşık beşte birinin profesyonel yöneti-
ciler tarafından yönetildiği görülür.
Açılan ve kapanan şirket sayıları değer-
lendirildiğinde ise Kayseri’nin Türkiye’yle 
aşağı yukarı paralel bir görüntü çizdiği 
söylenebilir. 2007 yılında Türkiye’de 
55.350 şirket kurulup 9.954 şirket kapa-
nırken, aynı sayı Kayseri’de 712’ye 102 
olmuştur. Aynı rakamlar 2008 yılında 
Türkiye için açılan şirket sayısı 40.003, 
kapanan şirket 9.578; Kayseri’de 562 ve 
100’dür. 2009 yılı verileri değerlendiril-
diğinde Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret 
Odası, Sanayi Odası ve Esnaf Odası’ndan 
alınan veriler ışığında çeşitli kollarda faa-

Kayıtlı işsizlerin yaş 
aralıklarına göre 
sınıflandırılması- 2010 
(çizim: A.Türkmen)

Kayıtlı işsizlerin eğitim 
durumlarına göre dağılımı- 
2010 (çizim: A.Türkmen)
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liyet gösteren toplam 39.252 kayıtlı şirket 
bulunmaktadır. Bu şirketlerin sınıflandı-
rılmaları dikkate alındığında ise sınıflan-
dırmaya giren işletmeler arasında en çok 
işletme 5.812 işletmeyle gıda ve ihtiyaç 
perakendecileri ve 4.689 işletmeyle nak-
liyeciler olarak ortaya çıkmaktadır.
Aynı yılın verileri değerlendirildiğinde 
istihdam rakamları ise tüketim malı üre-
ten sanayiler için 8.135, ara malı üreten 
sanayilerde 3.000, yatırım malı üreten 
sanayilerde ise 33.261 kişi, genel toplam 
ise 44.395 kişi olarak ortaya çıkar.
Daha önce bahsedildiği gibi uluslararası 
ticaret ve etkileşimin desteklenip beslen-
diği Kayseri, 2008 yılı rakamlarına göre 
Türkiye’deki iller arasında ihracatta 13. 
sırada, ithalatta ise 11. sırada bulunmakta-
dır. Bu rakamların dolar cinsinden değe-
rine bakılacak olunursa, kişi başına ihra-
cat 2008 yılında $947, ithalat ise $1.172 
olarak gözlemlenmiştir. 2002 yılında ih-
racatı 351,5 milyon dolar olan Kayseri, 
istikrarlı olarak bu rakamı her yıl yukarı 
çekmiş, 2008 yılına gelindiğinde krize 
rağmen tepe noktasına ulaşarak $1.222,1  
değerine ulaşmıştır. Aynı yıllarda ithalat 
da gelişmiş, 2002 yılında 408 milyon 
dolar olan ithalat, 2009’a gelindiğinde 
yaklaşık 1,4 milyar dolara ulaşmıştır.
Kayseri’nin ihracat yaptığı ilk 10 ülke; 
2009 yılı rakamlarına göre 
$121.762.776,85 ile Irak ve 
$66.695.219,38 ile Almanya’yı takip 
eden İtalya, ABD, Yunanistan, Fransa, 
Polonya, İran, Belçika ve Azerbaycan 
olarak görülür. Bahsedilen sebeplerden 
dolayı uluslararası ticarette söz sahibi 
olan Kayseri, kente yabancı sermayeyi de 
çekmeyi başarmış, 12 tanesi Alman, 4’ü 
Amerikan sermayeli şirketler olmak üze-
re toplamda 48 yabancı sermayeli şirket 
hâlihazırda Kayseri’de faaliyet göster-
mektedir. Ne var ki, işgücüne katılım o-
ranlarına bakıldığında tablo tatmin edici 
değildir. Türkiye’de ortalama işgücüne 
katılım oranı 2009 yılı verileriyle %48 
civarında gerçekleşirken, Kayseri bu ra-
kamın yaklaşık 8 puan gerisinde kalmış-
tır. Öte yandan, işsizlik oranlarında TR72 
bölgesinde yer alan Kayseri, Yozgat ve 

Sivas illerinin ortalama işsizlik rakamları 
dikkate alındığında, aynı yılda ülke orta-
lamasının altında bir işsizlik söz konusu-
dur. 2009 yılının verileri ülkede ortala-
ma işsizliği %14 olarak gösterirken, böl-
gesel işsizlik TR72’de %13,2 seviyesinde 
görülmüştür. 2004 yılından sonraki veri-
ler incelendiğinde, bölgede işsizliğin her 
yıl istikrarlı bir şekilde artış gösterdiği de 
görülebilmektedir. Yalnızca 5 yıl içinde 
bölgedeki işsizlik %9,9’dan %13,2’ye u-
laşmıştır.
Kayseri ilinde istihdam piyasasına bakıl-
dığında, çalışanların cinsiyete göre dağı-
lımında dengesizlik gözlemlenmektedir. 
Piyasayı oluşturan bireylerin %86’sı gibi 
büyük bir çoğunluğunu erkekler, geri ka-
lan kısmını kadınlar oluştururken, erkek 
çalışanların en çok çalıştığı alan %10,3 ile 
imalat sektörü, kadınların en çok çalıştık-
ları alan ise %15 ile ticaret sektörüdür.
Daha önce bahsedildiği gibi, mobilya 
sektörü Kayseri’de en yoğun iş alan sek-
törken, yine en fazla açık bu sektörde 
bulunmaktadır. 2009 rakamlarına göre, 
işe yerleştirilenlerle işsizlerin eğitim du-
rumlarına bakıldığında; şehirdeki tüm iş-
sizler içinde doktora düzeyinde eğitimli 
olanlar %0,01, yüksek lisans mezunları % 
0,23, lisans mezunları %7,23, ön lisans 
mezunları %8,81, ortaöğretim mezunları 
%34,87, ilköğretim mezunları %46,32, 
daha altı ise %2,47’lik orandadır. Aynı 
yılın verilerine göre işe yerleştirilenlerin 
eğitim dağılımı yüksek lisans ve doktora 
mezunu seviyesinde işe yerleştirme ol-
madığı, işe yerleşenlerin yalnızca 
%3,27’sinin lisans mezunu olduğunu or-
taya koymaktadır. 
Sonraki yıllarda TR72 bölgesinde eğitime 
göre işsizlik oranlarına bakıldığında; 
2010 yılında işsizlerin %13’ünün yükse-
köğretim mezunu, %16,7’sinin lise ve 
dengi mezunu, %13,4’ünün lise altı eğitim 
görmüş, %6’sının ise okuma yazma bil-
meyen olduğu görülmektedir. Aynı ra-
kamlar 2011 yılı için yüksek lisans me-
zunları için %13,9, lise ve dengi mezunla-
rı için %15,6, lise altı için %9,6 ve okuma 
yazma bilmeyenler için %2,3 olarak göz-
lemlenmiştir. 

Cinsiyete göre 
çalışanlar-2009 
(çizim: A.Türkmen)

İşe yerleştirilenlerin eğitim 
düzeyleri-2009 
(çizim: A.Türkmen)

İşsizlerin eğitim seviyelerine 
göre dağılımları-2010 
(çizim: A.Türkmen)
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Sendikalar
Kayseri’de valilik rakamlarına göre ise 19 
işçi sendikasına bağlı 30.182 üye, 17 me-
mur sendikasına bağlı 15.405 üye bulun-
maktadır. Bu sendikalardan “e-devlet”e 
üye olanlar; 
BASS-SEN (Banka ve Sigorta İşçileri 
Sendikası), BELEDİYE-İŞ (Türkiye Be-
lediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri 
Sendikası), BEM-BİR-SEN (Belediye ve 
Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendi-
kası), BES (Büro Emekçileri Sendikası), 
BÜRO MEMUR-SEN (Büro Memurları 
Sendikası), ÇELİK-İŞ (Çimento Endüst-
risi İşverenleri Sendikası), DEMİRYOL-
İŞ (Türkiye Demiryolu İşçileri Sendika-
sı), EĞİTİM BİR SEN (Eğitimciler Birli-
ği Sendikası), EĞİTİM SEN (Eğitim ve 
Bilim Emekçileri Sendikası), DİSK/
GENEL-İŞ SENDİKASI (Türkiye Genel 
Hizmetler İşçileri Sendikası), HAK-İŞ 
KONFEDERASYONU, HİZMET-İŞ 
(Tüm Belediye ve Genel Hizmetler İşçi-
leri Sendikası), İNTES (Türkiye İnşaat 
Sanayicileri İşveren Sendikası), KAMU-
İŞ (Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendi-
kası), KAMU-SEN (Türkiye Kamu Çalı-
şanları Sendikaları Konfederasyonu), 
KESK (Kamu Emekçileri Sendikası 
Konfederasyonu), MEMUR-SEN (Me-
mur Sendikaları Konfederasyonu), ÖZ 
İPLİK-İŞ (Tüm Dokuma İplik Trikotaj 
ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası), PÜ-
İS (Petrol Ürünleri İşveren Sendikası), 
SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçile-
ri Sendikası), TEKSİF (Türkiye Tekstil 
Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendika-
sı), TES-İŞ (Türkiye Enerji, Su ve Gaz 
İşçileri Sendikası), TÜRK EĞİTİM-SEN 
(Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hiz-
metleri Kolu Kamu Çalışanları Sendi-
kası), TÜRK HARB-İŞ (Türkiye Harb 
Sanayi ve Yardımcı İş Kolları İşçileri 
Sendikası), KOOP-İŞ (Türkiye Koope-
ratif, Ticaret ve Büro İşçileri Sendikası), 
TÜRKİYE HABER-İŞ (Türkiye Posta, 
Telgraf, Telefon, Radyo ve Televizyon 
İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası), YOL-
İŞ (Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri 
Sendikası).

İşsizlik
Son olarak işsizlik istatistiklerine bakıla-
cak olunursa, 2000 yılı rakamlarına göre 
Türkiye’deki yaklaşık 28,5 milyonluk iş-
gücü piyasasının yaklaşık 400.000 kişi-
lik payı Kayseri’nindir. Bu rakamın içeri-
sinde 269.223 kişi erkek, 132.273 kişi 
kadın, toplam istihdam 367.333 kişidir. 
İstihdam edilenlerin içinde ise 243.350 
erkek, 123.983 kadın bulunurken, 25.873 
işsiz erkek ve 8.290 işsiz kadın bulun-
maktadır. Aynı yılın rakamlarına göre o-
ranlara bakıldığında ise Türkiye’de işsiz-
lik %8,9, Kayseri’de ise %8,4 olarak orta-
ya çıkmıştır. Bu rakamlar cinsiyete göre 
ayrıldığında ise Türkiye’de erkekler ara-
sındaki işsizlik %9,9 olarak gözlemlenir-
ken Kayseri’de %9,6 ve kadınlar arasında 
Türkiye çapında %7,2 iken Kayseri’de 
aynı rakam %6,3 olmuştur. 2010 yılına 
gelindiğinde ise Türkiye’de genel işsizlik 
oranı %11,9, Kayseri için ise %14,1 olarak 
ortaya çıkmıştır. İşkur’a ait en güncel 
istatistikî rakamlar olan 2011 yılı sonu 
rakamlarına bakıldığında, bu kuruma ka-
yıtlı olanlar içinde Kayseri ilinde 949’u 
erkek, 32’si kadın olmak üzere kamu 
sektörüne 981; 5.249’u erkek, 1.465’i ka-
dın olmak üzere özel sektöre 6.714 kişi, 
toplamda da 7.695 kişi işe yerleşmiştir. 
Bu işe yerleştirmeler yaş gruplarına göre 
incelenecek olursa, 15-19 yaşları arasında 
331 kişi, 20-24 yaşları arasında 2.202 ki-
şi, 25-29 yaşları arasında 2.018 kişi, 30-
34 yaşları arasında 1.339 kişi, 35-39 yaş-
ları arasında 837 kişi, 40-44 yaşları ara-
sında 511 kişi, 45-49 yaşları arasında 276 
kişi, 50-54 yaşları arasında 112 kişi, 55-59 
yaşları arasında 54 kişi, 60-64 yaşları 
arasında 3 ve 65 yaş üstü 3 kişi işe yerleş-
miştir. Aynı yıl sonu rakamlarına göre 
kayıtlı işgücü dağılımı ise yaş gruplarına 
göre 15-19 yaş arasında 2.200 kişi, 20-24 
yaş grubunda 8.642, 25-29 yaş grubunda 
8.439, 30-34 yaş arasında 6.044 kişi, 35-
39 yaş grubunda 3859, 40-44 yaş gru-
bunda 2.458 kişi, 45-49 yaş aralığında 
1.774, 50-54 yaş arası 529 kişi, 55-59 yaş 
aralığında 529 kişi, 60-64 yaş aralığında 
78 kişi ve daha üstünde 27 kişi olarak 
görülmüştür. Toplam işgücü ise 22.807 
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erkek, 11.466 kadın olmak üzere 34.273 
kişi olarak kaydedilmiştir. Aynı rakamlar 
okuma düzeyine göre sınıflandırıldığında 
ise okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 
1.533, mezuniyeti bulunmayan okur-
yazarların sayısı 452, ilköğretim mezun-
larının sayısı 13.724, ortaöğretim mezun-
larının sayısı 11.941, ön lisans mezunları-
nın sayısı 3.607, lisans mezunlarının sa-
yısı 2.921, yüksek lisans mezunlarının sa-
yısı 91, daha üstü ise 4 kişi olarak ortaya 
çıkmaktadır.
2011 yılı sonu kayıtlı işsizlerin yaş grubu-
na göre dağılımı ise şu şekilde olmuştur;
15-19 yaş arası: 2.081, 20-24 yaş arası: 
7.578, 25-29 yaş arası: 6.763, 30-34 yaş 
arası: 4.661, 35-39 yaş arası: 3.119, 40-44 
yaş arası: 2.044, 45-49 yaş arası: 1.501, 
50-54 yaş arası: 459, 55-59 yaş arası: 196, 
60-64 yaş arası: 71; 65+: 27, toplam: 
28.500.  
Aynı yılın rakamları öğrenim düzeylerine 
göre sınıflandırıldığında ise okuma yaz-
ma bilmeyenler: 1.394, okur-yazar olan-
lar: 387, ilköğretim mezunları: 11.486, 
ortaöğretim mezunları: 9.774, ön lisans 
mezunları: 2.946, lisans mezunları: 
2.443, yüksek lisans mezunları: 66, daha 
üstü: 4.  

Kayseri İstihdam Fuarı (KAYİF)
İş gücünü arz edenler ile iş gücünü talep 
edenleri; kamu kurumları, yerel yönetim-
ler, üniversite, sanayici ve işletmecileri 
bir araya getirmek amacıyla ilki, 10-14 
Ekim 2011 tarihleri arasında Erciyes Üni-
versitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde dü-
zenlendi.  Fuar, İş-Kur ile Erciyes Üni-
versitesi öncülüğünde ve Sanayi Odası, 
Ticaret Odası, ABİGEM, Büyükşehir Be-
lediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
destek ve katkıları ile gerçekleşti.  
İkincisi,  20-22 Kasım 2012 tarihleri 
arasında Kayseri Dünya Ticaret Merke-
zinde gerçekleştirildi. Fuara 120 yerel ve 
ulusal firmanın katılımı sağlandı. Ayrıca 
üç gün boyunca panel ve konferanslara 
da ev sahipliği yaptı.

Kaynakça: BLOOMBERG HT. TÜİK, İllere 
Göre İşsizlik Rakamlarını Belirledi. 30.04.2012, 
(erişim tarihi 30.04.2012); http://www.bloom-

berght.com/turkiye-ekonomisi/haber/905227-
tuik-illere-gore-issizlik-rakamlarini-acikladi; 
Hazine Müsteşarlığı. 30.06.2010 Tarihi 
İtibariyle Türkiye’de Faaliyette Bulunan Yabancı 
Sermayeli Firmalar Listesi, (erişim tarihi 
11.03.2012); http://hazine.gov.tr/irj/portal/; 
http://www.oran.org.tr; İŞKUR, Türkiye İş 
Kurumu 2011 İstatistik Yıllığı, (erişim tarihi 
20.04.2012), http://www.iskur.gov.tr/
LoadExternalPage.aspx?uicode=statikistatistikin
dex; “Kayseri Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü”, 
Kayseri Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Sunumu; 
2009, (erişim tarihi 15.04.2012); http://www.
kayserisanayi.gov.tr/arsiv.aspx; ORAN. TR72 
Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı, (erişim tarihi 
02.03.2012); OSB Bilgi. Kayseri OSB, (erişim 
tarihi 15.04.2012); http://osbbs.osbuk.org.tr/; 
SGK. İstatistikler, (erişim tarihi 03.04.2012); 
http://www.skg.gov.tr/wps/portal/anasayfa/ista-
tistikler; T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ. Sivil Toplum 
Kuruluşları, (erişim tarihi 31.03.2012); http://
w w w . k a y s e r i . g o v . t r / d e f a u l t _
B0.aspx?content=106; TESK. İllere Göre Oda 
ve Esnaf Zanaatkâr Sayıları, (erişim tarihi 
16.03.2012); http://www.tesk.org.tr/tr/calisma/
sicil/4.pdf; TOBB. Sanayi Veri Tabanı (erişim 
tarihi 03.04.2012); http://sanayi.tobb.org.tr/; 
TÜİK. Bölgesel Göstergeler TR72 2010, Ankara, 
Mayıs 2011; TÜİK. Bölgesel İstatistikler, (erişim 
tarihi 29.04.2012); http://tuikapp.tuik.gov.tr/
bolgesel/menuaction.do; TÜİK. Eğitim 
Durumlarına Göre İşsizlik Oranları, (erişim tari-
hi 19.03.2012); http://rapor.tuik.gov.tr/reports/
rwservlet?isgucudb2; TÜİK. Türkiye İstatistik 
Yıllığı, (erişim tarihi 06.04.2012); www.tuik.
gov.tr/yillik/yillik.pdf; TÜİK. Veri tabanı: İşgücü 
İstatistikleri, (erişim tarihi 05.04.2012); http://
www.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul; Leo. 
Velzen, Kayseri’de Çevresel Üretim, 1978 
Ankara.

AHMET TÜRKMEN

İşsizlik oranları karşılaştırması-2010  (çizim: A.Türkmen) 
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İSTİKLÂL GAZETESİ
Günlük, siyasi gazete (1952-1960). Sahibi 
ve yazı işleri müdürü Âsım Yahyabeyoğ-
lu*’dur. Sümer Basımevi’nde 57x82 boyu-
tundaki kâğıdın yarısına, beşer sütun 
hâlinde dört sayfa basılmış, 1957’den 
sonra kendi matbaalarında basılmıştır. 
Zaman zaman sanat ve edebiyat sayfaları 
da düzenleyen gazete, 1957’den sonra 
DP’nin Kayseri basın organı olarak çalış-
mıştır. Yazarları; Nihat M. Çetin*, Kâzım 
Yedekçioğlu*, Ahmet Hilmi Güçlü*, Ali 
Rıza Önder*, Ali Galip Öztürkmen, Muin 
Feyzioğlu*, Ali Dündar*, Nafi Önal, A. 
Feyzi Özsoysal, Fikret Yahyabeyoğlu, 
Aydın Nisarî*, Coşkun Ertepınar*, İsmail 
Sarıalp, Orhan Ş. Özel, Latif Baykal, İs-
met Önal, Abdullah Satoğlu*, Mevlüt 
Gürsel, Turan Aka, Reşat Özbayoğlu, M. 
Cavit Kayaoğlu, Hüseyin Avni Akkoyun-
lu, İsmail Berkok*, A. Şükrü Kılınç, Kâmil 
Arıkoğlu, Enise Arat, Malkoç Çataloğlu, 
Semra Yahyabeyoğlu, Servet Hacıpaşa-
oğlu*, Enver Aktan, Mustafa Pişkin, Beh-
çet Kemal Çağlar*, İbrahim Zeki Burdur-
lu, Taki Cebeci, Ömer Gözübüyük, Zeki 
Sofuoğlu’dur. Âsım Yahyabeyoğlu da ge-
rek kendi adıyla gerek “İ. Mavi”, “Yahya 
Attila”, “Ay”, “A.Y.” müstear isimleriyle 
çeşitli konularda fıkralar, eleştiriler, tanıt-
ma yazıları yazmıştır. 

Kaynakça: Önder, KBT, s. 79- 80.
SELMA GÜNAYDIN

İSTİKLAL İLKOKULU
Bugün mevcut olmayan İstiklal İlkoku-
lu’nun binası, Kayseri’de Cumhuriyet 
sonrasında yapılan ilk eğitim yapıların-

dan birisidir. 1926 yılında ahşap bir bina-
da açılan okul, 1947’ de yeni iki katlı taş 
binanın yapılmasıyla buraya taşınmıştır. 
İstiklal Savaşı’nın bittiği yıllarda yapıldığı 
için “İstiklal Mektebi” adını alan okul 
zamanla azalan öğrenci sayısından dola-
yı betonarme ek binanın yapımıyla boşal-
tılmıştır. Bakımsızlık nedeniyle çökme 
tehlikesi oluşturmuş yapı, 1980’li yıllarda 
aşama aşama yıkılmıştır. 

Kaynakça: Gün Işık, Erken Cumhuriyet 
Döneminde Kayseri’de Eğitim yapıları, ERÜ 
Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi) Kayseri 2010;   Cumhuriyetimizin 
75. Yılında Kayseri Eğitim Belgeseli, Kayseri 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri 1998, s. 126.

GÜN IŞIK

İSTİKLAL İLKOKULU (DEVELİ)
İstiklal İlkokulu Develi* ilçe merkezinde-
ki Surp Toros Ermeni Kilisesi*’nin kuzey-
doğu köşesine bitişik olarak inşa edilmiş-
tir. Kilise 1757 yılında inşa edilmiş, 1835 
yılında onarımı için ferman çıkarılmış ve 
1895 ile 1904 yıllarında onarımı için pa-
dişaha başvurulmuş bir yapıdır. Kilisenin 
avlusunda erkek ve kız Ermeni çocukları 
için vaktiyle ruhsatsız olarak inşa edilmiş 
olan 17’şer m uzunluk ve genişlikte, 7 m 
yüksekliğinde, dört odadan ibaret olan 
mektebin yalnızca kızlara mahsus oldu-
ğunun tasdik edildiği ve kilise avlusu 
dâhilinde erkekler için 26,5 m uzunlu-
ğunda, 25,5 m genişliğinde ve 16,5 m 
yüksekliğinde müceddeden (yenilenerek) 
kargir olarak inşa edilecek mektebe, 
Şura-yı Devlet kararıyla 1913 yılında ruh-
sat verilmiştir. 
Doğu ve batı cephelerine açılmış birer 
kapıdan girilen okul, kütle olarak dik-
dörtgen bir plana sahiptir. Giriş kapıları-

30 Mayıs 1953 tarihli İstiklâl 
gazetesi  

İstiklal Mektebi (İlkokulu) öğretmen ve 
öğrencileri 1960’lı yıllar (G. Işık Arşivi)

İstiklal İlkokulu- 2012 (G. Işık)
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nın iki yanında cephedeki pencerelerden 
daha dar tutulmuş birer pencere açıklığı 
vardır. Okul iç mekânı, biri giriş kapıları 
ekseninde doğu-batı yönünde uzanan, 
diğeri ise kuzey-güney yönünde tasarlan-
mış iki koridorun çevresinde dizilmiş 
mekânlardan oluşmaktadır. Okulun asıl 
giriş kapısı doğu cephesindeki kapıdır. 
Batı cephedeki kapı avluya açılmaktadır. 
Doğu-batı yönünde uzanan koridorun 
kuzey tarafında üç derslik yer almaktadır. 
Kuzeydoğu köşedeki sınıf tadilata uğra-
yarak birbirine geçişlerin olduğu üç kü-
çük mekâna dönüştürülmüştür. Kuzey-
doğu ve kuzeybatıdaki derslikler simetrik 
olup kare denilebilecek mekânlardır. Or-
tadaki derslik ise dikdörtgendir. Köşeler-
deki dersliklerin ara duvarlarında yer a-
lan ve 60-70 cm derinliğe sahip nişler 
dolap olarak değerlendirilmektedir. Her 
üç dersliğin kuzey duvarlarında ikişer 
pencere açıklığı yer almaktadır. Pencere-
lerin söve taşları duvar yüzeyinden çıkın-
tılı olarak düzenlenmiş olup, dikdörtgen 
biçimli ve basık kemerli yapılmışlardır. 
Köşelerdeki dersliklerin doğu ve batı du-
varları ikişer pencereyle boşaltılmıştır. 
Doğu-batı yönünde uzanan koridorun 
güney tarafında beş mekân yer almakta-
dır. Güney-kuzey yönünde biçimlenen 
koridorun batısındaki iki dikdörtgen 
mekândan kuzeydekinin batı duvarına 
bir, güneydekinin batı duvarına da iki 
pencere açılmıştır. Koridorun güney u-
cunda, sonradan açıldığı belli olan bir 
kapıdan beş basamaklı bir merdivenle, 
doğu-batı yönünde dikdörtgen bir 
mekâna inilmektedir. Günümüzde oku-
lun kazan dairesi olarak kullanılan bu 
mekân, altı sivri kemerle desteklenmiş 
sivri tonozla örtülüdür. Mekânın doğu ve 
batı duvarlarına sonradan birer pencere 
açılmıştır. Burası gerek duvarların kalın-
lıklarının farklı oluşu, gerekse okul zemin 
kotundan daha alçak bir kotta olması ve 
güney duvarının batı ucunda bugün ka-
patılmış olan ve kiliseye açılan kapı açık-
lığına bakılırsa, Surp Toros Kilisesi’nin 
müştemilatından olmalıdır. Mekânın do-
ğu duvarında küçük bir apsisi çağrıştıran 
niş yer almaktadır. 

Güney-kuzey doğrultulu koridorun do-
ğusunda iki mekân bulunmaktadır. An-
cak bu mekânlardan güney köşedekinin 
sonradan düzenlendiği anlaşılmaktadır. 
Bu mekâna girişi sağlayan kapının he-
men doğusunda görülen duvar çıkıntısı, 
yukarıda bahsedilen kilise müştemilat 
binasının duvarıyla aynı hizadadır. Öte 
yandan 1920’li yıllarda Zafer Mektebi a-
dıyla kullanılan binanın eski bir fotoğra-
fında, okulun asıl girişinin bulunduğu 
doğu cephede, kapının güneyinde kalan 
duvara açılmış dört tane pencere görü-
lürken, günümüzde bu duvarda beş pen-
cere açıklığı yer almaktadır. Dolayısıyla 
bu mekân, yukarıda bahsedilen duvarın 
yıkılarak güneye doğru genişletilip iki 
mekâna dönüştürülmesiyle oluşmuştur. 
Yani kuzey-güney doğrultulu koridorun 
güneyinde tek derslik varmış. Muhteme-
len koridorun batısındaki iki derslik de 
orijinalinde tek bir derslikti. Zira okul i-
çindeki tanıtım levhasında, okulun beş 
derslikli olduğu belirtilmektedir. Okulun 
kuzey kanadındaki üç derslik dikkate a-
lındığında, burada da tek dersliğin oldu-
ğu kabul edilebilir. Orijinalinde toprak 
dam olan üst örtü, 1961 yılında ikinci ka-
tın yapılmasıyla betonarmeye çevrilmiş-
tir.  

Kaynakça: BOA, DH.İD. 30-2, 11 Nisan 1329 
(24 Nisan 1913); Ş. G. Açıkgöz, “Develi-Everek 
Surp Toros Ermeni Kilisesi”, Kayseri 
Ansiklopedisi,  C I (2009), s.  461; K. 
Özdamarlar, Develi Eğitim Tarihi I, Develi  
2007, s. 16.          

YILDIRAY ÖZBEK

İstiklal(Develi) İlkokulu 
restitüsyon planı 
(çizim: Y.Özbek)

İstiklal (Develi) İlkokulu rölöve 
planı (çizim: Y.Özbek)

İstiklal İlkokulu (Develi) 1920’lerdeki görünüşü (K. Özdamarlar)
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İSTİKLÂL MAHKEMESİ 
Millî Mücadele Dönemi’nde normal Bi-
dayet ve İstinaf mahkemeleri dışında o 
günlerin şartlarına göre kurulan özel 
mahkemedir. Mondros Mütarekesi’yle 
askerler terhis edilmişlerdi.   Vatan, terhis 
edilen askerleri gerisin geri silah altına 
alarak kurtarılabilirdi. Kaçaklara yeterin-
ce ceza verilmediği için, cepheye gitmek-
tense hapis yatmak tercih ediliyordu. 
Mahkemelerde yapılan davalar hemen 
sonuçlanmıyordu. Askerin uzun yıllar 
cephede kalması yılgınlık yarattığı için de 
asker kaçakları çoktu. Olağanüstü bir 
dönem yaşanıyordu. Hızlı karar alacak 
mahkemeye ihtiyaç vardı. TBMM 29 Ni-
san 1920’de “Hıyanet-i Vataniye” kanu-
nunu kabul etti. Yine 11 Eylül 1920’de 
“Firariler Hakkında Kanun” mecliste ka-
bul edildi. 18 Eylül 1920 tarihinde de İs-
tiklal Mahkemesi kuruldu. Bu mahkeme-
nin 14 bölgede kurulması kararlaştırıldı 
ve bu bölgelerde yedisi hemen kurularak 
acilen işe başladı. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kararıyla Kayseri, Yozgat ve Kır-
şehir havalisinde çalışmalarını sürdüre-
cek olan beş numaralı “İstiklâl Mahke-
mesi” Kayseri’de kuruldu. Mahkeme 20 
Eylül 1921’den itibaren Konya mebusu 
Refik (Koraltan) Bey’in başkanlığı altında 
çalışmalara başladı. 
Mahkemede görev yapacaklar TBBM ü-
yeleri arasından oy çokluğuyla seçilecek 
üç üyeydi. Bunlar da kendi aralarından 
birisini başkan seçeceklerdi. Mahkeme-
nin kararları kesindi ve infazından askeri 
ve sivil bütün devlet memurları sorum-
luydu. Mahkemeler ise meclise bağlıydı. 
Yargı yetkisi meclis adınaydı. Mahkeme 
kararları raporlarla meclise sunuluyordu. 
Mayıs 1923 tarihine kadar mahkeme 
Kayseri’de görev yaptı. Kanun yapıcı 
meclis, kanunun çerçevesini çizmişti. 
Kim hâkim olursa olsun yasayı uygula-
mak zorundaydı.  “Şeriatın kestiği par-
mak acımaz” anlayışını benimseyen top-
lumumuz, diğer yasalara uyduğu gibi bu 
yasaya da uydu. Yetkileri çok geniş olan 
mahkeme, Büyük Millet Meclisi adına iş 
görüyordu. Mahkemenin göz önünde 
bulundurduğu en önemli şey, memleket-

te kanunu hâkim kılmak idi. En kısa ve en 
süratli bir şekilde mahkeme edilmesi, 
firarîlerin işini zorlaştırıyordu. Mahkeme 
halka hitaben bir beyanname yayımladı. 
Yayımladığı beyannamenin üçüncü 
maddesinde: “Mahkememiz heyeti, 
askerî firarîlerine fevkalâde bir müsaade 
olmak üzere, milletimize her gün yeni 
yeni şeref ve zaferler kazandıran kahra-
man ordumuza tekrar iltihak şerefine e-
rişmek üzere tebliğ tarihinden itibaren 
on gün mühlet vermiştir. Bu zaman içeri-
sinde pişman olup şubelerine teslim o-
lanlara, her türlü kolaylık sağlanarak ihti-
yaçları karşılanıp kıtalarına sevk oluna-
caktır.” deniliyordu.
İstiklâl Mahkemeleri, yargılamalarını sü-
ratli olarak sonuçlandırıyordu. Kayseri’-
deki ailelerini Ankara’ya götürmek için 
gelen Ankara İstiklâl Mahkemesi başkanı 
Ali İhsan Bey ile Kılıç Ali Paşa, Keskin’e 
geldikleri zaman, kaymakam, yargılana-
cak adamların olduğunu söyledi. Hemen 
dosyalar getirtilip incelendi. Hemen yar-
gılamaya geçtiler. Suçlular beş kişiydi. 
Suçlu bulunan bu beş kişiyi, ikindi vakti 
sıralarında Keskin Meydanı’nda astılar. 
Mahkemenin Kayseri ve çevresinde ku-
rulması ile halkın üzerindeki eşkıya kor-
kusu da kalmadı.
1925 yılında da Ankara İstiklâl Mahke-
mesi Kayseri’de görev yaptı. bk. Kayse-
ri’de Şapka Kanununa Muhalefet.

Kaynakça: Kars, M.M.Kayseri. Yeni Gün, 
“Yeni İstiklal Mahkemesi İşe Başladı” , 24.9.1921; 
Kılıç Ali, İstiklal Mahkemesi Hatıraları, Sel Yay., 
İstanbul 1955, s.6.

ZÜBEYİR (KARS) SALTUKLU

İŞMAN, ŞABAN NİHAT
Bağlama sanatçısı (Kayseri, 1939-). İlko-
kulu Kayseri’de bitirdi. Çocukluktan iti-
baren saz çalmaya ilgi duydu. 1957’de ai-
lesi Ankara’ya göçtü. Ankara Kulübü’ne 
devam ederek sanatçıları dinledi ve saz 
çalmayı ilerletti. Ankara Radyosu Yurt-
tan Sesler Koro Şefi Osman Özdenkçi 
onu yanına aldı. 1962’de TRT Ankara 
Radyosunda kadrosuz stajyer bağlama 
sanatçısı olarak çalışmaya başladı.Sonra-
sında ise Ankara Radyosunda kadrolu işe 
başlamak üzere hazırlık yaptığı sırada, 

Kayseri İstiklâl Mahkemesi 
Başkanı Konya mebusu 
Refik (Koraltan) Bey

Şaban Nihat İşman 
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evlenmeyi düşündüğü kızın babasının 
“Ben on’u dokuz’u bilmem ben çalgıcıya 
kız vermem ona göre kararını ver.” de-
mesi üzerine kararından vazgeçerek ev-
lendi. Bütün planları altüst olan İşman, 
bundan iki ay sonra dükkânı da kapatır 
ve Kayseri’ye dönerler. Kayseri Hava İk-
mal Bakım Merkezinde elektrik, elektro-
nik ve soğutma ustası olarak göreve baş-
ladı. Hava İkmal Bakım Merkezinde ça-
lıştığı sıralarda da Kayseri’deki gazino 
türü yerlerde saz çalmaya devam etti. 
Radyo’nun tecrübesini kazandığı ve bu 
yönüyle de tanındığı için, özellikle 
Ankara’dan gelen sanatçılar İşman’ı bu-
larak kendilerine eşlik etmesini istediler. 
1981 yılında da emekli oldu. Geçirdiği 
trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Uzun 
süren hastalığı nedeniyle bağlama çalma-
ya ara verdi. 1995-2001 yılları arasında 
Erciyes Üniversitesi Rektörü Mehmet 
Şahin*’in talebi ile üniversite öğrencileri-
ne Kayseri türkülerini öğretmek üzere 
üniversitede görev aldı. Bu süre içerisin-
de üniversitedeki gençlerle birçok konser 
verdi. Aynı zamanda Kayseri türkülerin-
den oluşan bir arşiv hazırladı. Kayseri 
Valiliğince hazırlanan Kayseri ve Yöresi 
Türküleri kitabına katkıda bulundu. Evli 
ve üç çocuk babasıdır. 

Kaynakça: Çınar, Musikî Yolcuları, s. 86;  
Mehmet Kınık, Kayseri’de Halk Müziği ve 
Kayseri Türküleri,  Ankara 2011, s. 78-79.

YAYIN KURULU

İTFAİYE TEŞKİLATI
XX. yüzyılın başlarına kadar yangınlar, 
mahalle sakinleri ve belediye işçileri tara-
fından şehrin çeşme ve kuyularından su 
taşınarak söndürülmeye çalışılıyordu. Bu 
şekilde yapılan yangın söndürme çabala-
rı istenilen sonucu vermiyordu. 1926 yı-
lında dönemin belediye başkanı İbrahim 
Safa Bey* zamanında yangın söndürme 
tulumbaları alındı. Kurt Celal ile Uzun 
Mehmet, Tulumbacı olarak görevlendi-
rildi. Böylece ilk kez Kayseri’de İtfaiye 
Teşkilatı kurulmuş oldu. 1928’de perso-
nel sayısı yediye çıkartıldı. 1940 yılına 
kadar itfaiyeciler, yerine göre odacılık ve 
temizlik çavuşluğu da yaparlardı. 1939’da 
Şükrü Köksoy (Horozoğlu) (1905-1983) 

zabıtada görev yaparken, Belediye Baş-
kanı Necmettin Feyzioğlu*’nun talimatıy-
laitfaiye teşkilatını kurmak üzere İstan-
bul’a kursa gitti. Dönüşte tulumba grubu 
lağvedilip yeni itfaiye teşkilatı kurulup bu 
teşkilatın başında amir olarak göreve 
başladı. Personel sayısı 12 ye çıkarıldı. 
1940 yılında bir adet arazöz alındı. İtfaiye 
Teşkilatına ilk araç 1944 yılında alındı. 
Bu,Ford marka kabin bir araçtır. 1946 
yılında Tayyare Fabrikası* ve atelyelerin-
de, su deposu, pompa, merdiven ilavesi 
yapıldı. İtfaiyecilerin bir kısmı, Necmet-
tin Feyzioğlu’nun ikinci reisliği dönemin-
de, Halkevi*’nde kurulan ince saz fasıl 
heyetinde yer aldı (1939). Amirlik statüsü 
1954’te müdürlüğe yükseldi. Arazöz sayı-
sı üçe çıkarıldı. 1961 yılında saz heyeti 
iptal edilerek itfaiyede bando ekibi kurul-

İlk yangın söndürme araçlarından tulumba (İtfaiye Müzesi)

Kayseri Lisesinin yemekhanesinde çıkan yangın söndürme çalışmalarını 
izleyen şehir halkı-1933 (Foto Zafer, F. Babür Arşivi)

Kayseri’de İtfaiye teşkilatını 
kurup ilk amiri olan Şükrü 
Köksoy (Horozoğlu) 
(1905-1983) 
(M. Telcioğlu Arşivi)



[1328]	368	/	İTF		 KAYSER‹	ANS‹KLOPED‹S‹

du. 26 kişilik bando ekibi ilave edilerek 
personel sayısı 52’ye yükseldi. İtfaiyenin 
yanındaki kavak ağacı gözlem yeri olarak 
kullanılırken, demir profilden heybetli 
bir gözetleme kulesi yaptırıldı. İlk önce 
Bedford, sonra da pompa gücü çok yük-
sek olan (burunsuz) Fiat marka araçlar 
alınır. Toplam itfaiye kadrosu 2 vardiya 
hâlinde 70 kişiyi bulur. İtfaiye Kurşunlu 
Camii* yanındaki yerinden hâl binasının 
köşesindeki yerine taşındı. 1963 yılında 
dönemin Belediye Başkanı Mehmet Ça-
lık tarafından itfaiyeye araç, gereç ve 
personel takviyesi yapıldı. Personel sayısı 
90’a çıkarıldı. Hâl binasında çalışan İtfa-
iye Teşkilatı 1970 yılında Devlet Hastane-
si yanındaki yerine taşındı ve araç sayısı 
7’ye, personel sayısı 102’ye çıkarıldı. 1974 
yılında ilk hidrolik 18 metrelik merdiven 
aracı alındı. İtfaiye Teşkilatına 1983 yılın-

da şehirdeki bacaların temizliği görevi 
verildi. 1986 yılında bando ekibi İtfaiye 
Teşkilatından ayrıldı. 1989 yılında ilk te-
miz hava solunum cihazları alındı. 1997 
yılına kadar itfaiyeciler yangına araçların 
arkasında, ayakta tutunarak giderlerdi. 
1997 yılında bir adet minibüs alınarak 
kılavuz aracı yapıldı. 1998 yılında İtfaiye 
Teşkilatına ilk defa yangına yaklaşma 
(Nomex) elbisesi alındı. Kayseri’de gide-
rek artan yüksek binalarda meydana ge-
lebilecek yangınlara müdahale edebil-
mek için, 1999 yılında 54 metrelik merdi-
ven aracı alındı. 2007 yılında İtfaiye Da-
iresi Başkanlığı Teknik Büro Amirliği 
Kuruldu. Teknik Büro Amirliği Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 
yapılacak her türlü yapı, bina, tesis ve iş-
letmenin, proje ve yapımı biten yapıların 
yönetmelik hükümlerine göre kontrolü-
nü yapan birimdir. İtfaiye Dairesi Baş-
kanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içerisinde sıhhi ve gayrisıhhi her 
tür işyerinde yangınlara karşı önlem alan 
itfaiye birimi olarak görev yapmaktadır. 
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almak iste-
yenlerin başvurusu üzerine işlem yapa-
rak gerekli kontrollerin ardından onay 
verilir. 2008 yılında İtfaiye Dairesi Baş-
kanlığına ait ücret karşılığında temizle-
mek veya temizlettirmek ve bacaları yan-
gına karşı önlemler yönünden denetleme 
hizmetini, Türkiye’de ilk ve tek olan 
“Özel Baca Temizleme Hizmetleri” en-
cümen kararı ile ihale usulü özelleştirildi. 
2009 yılında Kayseri Büyükşehir Beledi-
yesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak Tür-
kiye’de ilk defa alınan ileri teknoloji ürü-
nü “İvecoMagurus marka Euro 5” özel-
likli üç adet ilk müdahale aracı üç adet 
çok fonksiyonlu merdiven ve 24 tonluk 
kapasiteli itfaiye su arazözü olmak üzere 
yedi adet itfaiye aracı alımı gerçekleştiril-
di. Aynı yılda AB ülkeleriyle Türkiye’deki 
belediyeler arasında diyaloğun, işbirliği-
nin ve yerel yönetimler tarafından sunu-
lan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına 
katkı sağlamak amacıyla hazırlanan, 
“Kayseri İtfaiyesi AB Yolunda” adlı proje 
kapsamında Almanya Duisburg itfaiyesi 
ile deneyim paylaşımı gerçekleştirildi ve 

İtfaiye teşkilatı tarafından 
hazırlanan kitaplardan biri 

Tulumbalarla yangın söndürme talimi-1942 (İtfaiye Arşivi)

Üzerinde çıkrıklı merdiven bulunan itfaiye araçları-1961 (İtfaiye Arşivi)
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İtfaiye Temel Eğitim Kitabı hazırlandı. 
Büyükşehir Belediyesi Mücavir alan için-
de genel hayatı etkileyecek afetlerin mey-
dana gelmesi durumunda, afete maruz 
kalanların kurtarılması, halkın hayat şart-
larının düzeltilerek tekrar eski düzenine 
getirilmesini sağlayacak tedbirleri önce-
den almak ve afet sırasında süratle uygu-
lamaya koymak amacıyla “Afet Acil Mü-
dahale Planı” oluşturulmuş kitap olarak 
basılmıştır. Binaların Yangından Ko-
runması Hakkındaki Yönetmelik kitap 
hâlinde hazırlandı. 2011 yılında Bozantı 
Caddesi üzerinde bulunan Tekel’e ait bi-
na, İtfaiye Dairesi Başkanlığı için tadilatı 
yaptırılarak hazır hâle getirildikten sonra 
İtfaiye Daire Başkanlığı olarak kullanıl-
maya başlanılmıştır. 2012 yılında meskûn 
mahallerin belediye sınırlarına dâhil ol-
ması ile birlikte arazi yangınlarında kulla-
nılmak üzere iki adet 4x4 arazi tipi itfaiye 
aracı alımı gerçekleştirilmiş olup, Türki-
ye’de ilk defa itfaiye teşkilatında kullanı-
lan bu araçlar ile birlikte itfaiye müdaha-
le araç sayısı 24’e ulaştı.

Kaynakça: Çalışkan, Kayseri Belediyesi, s. 22; 
Ahmet Sıvacı, Kayseri’de İz Bırakanlar, 
Kayseri 2010, s. 181; İtfaiye Arşivi. 

AYTEKİN KAHRAMAN

İTTİHAT VE TERAKKİ FIRKASI bk. SİYASİ 
HAYAT

İZBIRAK, REŞAT
Öğretim üyesi, coğrafyacı (Harput, 1911-
1998). Lise öğrenimini Kayseri Lisesinde 
tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversi-
tesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu 
(1934). Devlet sınavlarını kazanarak ihti-
sas yapmak üzere Berlin Üniversitesi’ne 
gönderildi (1935). Burada başladığı dok-
tora çalışmalarını Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde ta-
mamladı (1939). Bu Fakülteye asistan 
(1939), doçent (1944), profesör (1953) 
oldu. Aynı yıl Dil ve Tarih-Coğrafya Fa-
kültesi Fiziki Coğrafya ve Jeoloji Kürsü-
süne başkan seçildi. Bu görevini emekli 
olduğu 1981 yılına kadar sürdürdü. Öğre-
tim üyeliği boyunca Harita Genel 
Komutanlığı’nda da ders verdi. 1943 yı-

Bir törende sergilenen İtfaiye teşkilatının kullandığı araçlardan bazıları  

İtfaiye teşkilatının kullandığı yangın müdahale araçlarından biri-2011
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lında yayına başlayan ve 33 ciltten oluşan 
Türk Ansiklopedisi’nin ilk kurulunda yer 
aldı. 44 ulusal ve uluslararası düzeyde 
bilimsel çalışması bulunmaktadır. Ço-
cukluk yılları ve lise öğrenimi yıllarının 
Kayseri’de geçmesi nedeniyle bu çalış-
maların bir bölümü Kayseri’ye aittir.
Eserleri:  Jeomorfoloji (1948); Akdağ 
ile Güney Çevresinde Jeomorfoloji 
Gözlemleri ve Bu Çevrenin Bayındır-
laşması Hakkında Bazı Düşünceler 
(1948); Yurdumuza Nasıl Yerleşmişiz? 
(1949); Coğrafya Terimleri Üzerine Ba-
zı Düşünceler (1949); Cilo Dağları ve 
Hakkari ile Van Gölü Çevresinde Coğ-
rafya Araştırmaları (1951); Develi Ova-
sı ve Ekonomik Gelişmesi (1953); Siste-
matik Jeomorfoloji (1955); Jeomorfolo-
ji, Analitik ve Umumi (1958); Coğrafya-
cılar İçin Pratik Olarak Taşları Tanı-
ma Bilgisi (1961); Sular Coğrafyası I, 
Yer altı Suları, Kaynaklar, İçme ve 
Kullanma Suları, Toprak Suyunun Dü-
zenlenmesi (1962); Sular Coğrafyası II, 
Akarsular ve Göller (1962), Geomorp-
hologische Beobachtungen im Cberen 
Kızılırmak und Zamantı-Gebiet (Öst-
liches Mittelanatolien) (1962); Türkiye 
I (1972); Türkiye II (1973); Geography of 
Turkey (1976); Bitki Coğrafyası (1973); 
Jeomorfoloji Tatbikat Atlası (1978); 
Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1979); 
Türkiye Jeomorfolojisi (1983); Yerbili-
mi Bilgileri (1989).  

MEHMET SOMUNCU

İZZEDDİN CAFER bk. ERATNAOĞLU 
İZZEDDİN CAFER BEY

İZZEDDİN KEYKÂVUS, I.
Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev*’in bü-
yük oğlu ve Malatya meliki. Türkiye Sel-
çuklu Devleti’nin dokuzuncu sultanıdır 
(1211-1220).  
Sultan Gıyâseddin tahtı terk edip 1196’da 
İstanbul’a giderken, çocukları Keykâvus 
ve Alâeddin*’i de beraberinde götürdü. 
Çocuk yaşta olan şehzadeler, muallimler 
ve Atabey Emîr Seyfeddin Ay-aba elinde 
yetiştirildiler. Keykâvus ve kardeşinin e-
ğitim ve öğretimine ihtimam gösterildi. 

Boş zamanlarında atabeyin gözetiminde 
karada, denizde av ve gezinti yapıyorlar-
dı. Keyhüsrev 1205’te Konya’ya dönüp, 
ikinci defa sultan olunca, Keykâvus’u 
Malatya’ya melik tayin etti ve hocası Şeyh 
Mecdeddin İshak’ı da, genç şeyhzâdenin 
tahsil ve kültürünü artırmakla görevlen-
direrek birlikte gönderdi. Şeyhin, hem 
babası Keyhüsrev, hem de Melik 
Keykâvus üzerinde emeği ve nüfuzu çok-
tu. Tahta çıkıncaya kadar takriben altı yıl 
Malatya melikliği yaptı.
Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev’in şehit 
olması üzerine yaş sırasıyla; İzzeddin 
Keykâvus, Alâeddin Keykubad ve Celâ-
leddin Keyferidun adlarında tahta çıkabi-
lecek üç oğlu vardı. Bir veraset kanunu 
olmadığı için, Kayseri’de toplanan devlet 
erkânı, şehit sultanın büyük oğlu Malatya 
Meliki I. İzzeddin Keykâvus’un tahta çık-
masına karar verdiler. Bu karar üzerine, 
Malatya’dan Kayseri’ye davet edilen ve 
bu davete icabet ederek beş günde gelen 
I. İzzeddin Keykâvus, devlet erkânı tara-
fından Gedük’te karşılandı ve H 6 Safer 
608 (M 21 Temmuz 1211)’de törenle Kay-
seri’de Selçuklu tahtına oturtuldu. Fakat 
çok geçmeden Tokat Meliki I. Alâeddin 
Keykubad, ağabeyinin sultanlığını tanı-
mayarak, Kayseri Kalesi’nde onu kuşat-
tıysa da, başarılı olamayarak Ankara 
Kalesi’ne sığındı. Bu tehlikeden kolayca 
kurtulan I. İzzeddin Keykâvus, Konya’ya 
gelerek büyük bir törenle Selçuklu tahtı-
na oturdu ve sultanlığını ülke içine ve dı-
şına duyurdu. Halife dâhil bütün hüküm-
darlardan destek aldı. İlk iş olarak Theo-
doros Laskaris ile antlaşma imzalayan I. 
İzzeddin Keykâvus, babasının siyasetini 
takip etti. Bundan sonra kardeşi I. Alâed-
din Keykubad’ı itaat altına almak için 
Ankara Kalesi’ni kuşatan I. İzzeddin 
Keykâvus, I. Alâeddin Keykubad’ı teslim 
alarak Malatya yöresindeki Minşar 
Kalesi’ne 1212 yılında kapattı. Sultan I. 
İzzeddin Keykâvus, Kıbrıs kralı ile ticaret 
antlaşmasını yeniledikten sonra, kuzey 
ticaretini emniyet altına almak için, Sivas 
üzerinden Sinop’a hareket etti. Trabzon 
Rum İmparatoru Aleksios’u mağlup ve 

Reşat İzbırak
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esir ederek 3 Kasım 1214 tarihinde 
Sinop’u fethetti. Sivas’a dönen Sultan I. 
İzzeddin Keykâvus, fetihte emeği geçen 
beylerine hediyeler verdi. Bu önemli fe-
tihten dolayı, kendisi de “Sultanü’l-
Gâlip” unvanını aldı. Diğer taraftan 
Kıbrıs’taki Latinlerin tahriki ile isyan 
eden Antalya halkını 23 Ocak 1216 yılın-
da itaat altına aldı. Şehrin subaşılığına 
tekrar Mubarizeddin Ertokuş getirildi. 
Konya’ya dönen sultan, aynı yıl içinde 
taht kavgalarıyla uğraştığı sıralarda bazı 
şehirleri zapteden Ermeniler üzerine yü-
rüyerek, Karaman, Ereğli, Ulukışla gibi 
şehir ve kaleleri yeniden ele geçirdi. Bun-
dan sonra Antakya’yı ele geçiren Ermeni-
lere bir ceza vermek için Sultan I. İzzed-
din Keykâvus ordusuyla Konya’dan ha-
reketle Kayseri’ye geldi. Oradan da 
Maraş’a gitti. Beraberinde Maraş emiri 
olduğu hâlde, Ermenileri yenilgiye uğrat-
tı. 1218’de yapılan antlaşmaya göre, Er-
meni Kralı II. Leon, Sultan I. Keykâvus’-
dan özür diledi ve Selçuklu himayesinde 
Sultan adına hutbe okutup, sikke kestirdi. 
“Vasal Sis Kralı” olarak asker ve vergi 
vermeyi kabul etti. Hesapsız ganimet ve 
mallar ele geçiren Sultan I. Keykâvus, 
Kayseri’ye döndü. Burada bir süre kala-
rak zafer şenlikleri ve eğlenceler düzenle-
di. Sultan I. Keykâvus, Halep Eyyûbileri 
üzerine bir sefer hazırlığı başlattı. Topla-
dığı ordu ile Halep topraklarına giren 
Sultan, burada kendisine yapılan ihanet-
ler yüzünden hezimete uğradı ve 1218’de 
Elbistan’a dönmeye mecbur oldu. Şimdi-
ye kadar hiç yenilmeyen ve bu duruma 
çok üzülen Sultan, öcünü almak için 
Eyyûbiler üzerine ikinci bir sefere çıktı. 
Yanında Artuklu ve Erbil hükümdarları 
da vardı. Malatya’ya geldiği zaman hasta-
landı. Suriye hezimetinin derin üzüntüsü 
onu verem etmişti. Tedavi için getirildiği 
Viranşehir’de Aralık-Ocak 1220’de vefat 
etti. Vasiyeti üzerine Sivas’ta yaptırdığı 
Darü’ş-şifa içindeki türbesine defnedildi. 
Yine hastalığında hayatından ümidi kes-
tiği bir sırada söylediği ve sandukasına 
yazılmasını vasiyet ettiği Farsça kıt’a, 
onun hem şairliği hem de hayat görüşü-

nü ifade bakımından manalıdır. İbn 
Bibi’den Yazıcızade’nin Türkçesiyle:   

Biz cihanı  ki terk idüp gitdük
Rencidi dilde berk idip gitdük
Şimdengirü nevbet irdi size 
Nitekim evvel irmişdi bize.    

Sultan I. İzzeddin Keykâvus, Türkiye Sel-
çuklu Devleti’nin siyasi ve iktisadi yön-
den yükselmesini sağlayan büyük bir sul-
tandır. Takriben sekiz buçuk yıl saltanat 
sürüp, öldüğünde 35-40 yaşlarındaydı. 
Sağlam bir iradeye, sarsılmaz bir kudrete, 
siyasete ve yüksek bir kültüre sahip olan 
I. İzzeddin Keykâvus, Selçuklu Türkiye-
si’nin büyük sultanları arasına girdi. Bu 
hüviyeti ile komşu devletlerin durumları-
na ve ihtilaflarına göre bir siyaset takip 
ederek zaferler kazandı, sınırlarını geniş-
letti. Bilhassa Türkiye’yi dünyaya ve de-
nizlere açan sahillere ve limanlara kavuş-
turdu. Başka bir deyişle Anadolu-Türkiye 
Selçuklu Devleti, babası ile Akdeniz’e, 
kendisiyle de Karadeniz’e açılan bir de-
niz devleti oldu. Böylece, Türkiye’yi o 
devir dünya ticaretinde rol oynayan ve 
büyük bir ülke hâline getiren Türk Sulta-
nı olarak tarihe geçti. 

I. İzzeddin Keykâvus’un Sivas’ta bulunan türbesinin içi  
(http://www.netgazete.com)
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Kaynakça: İbn Bîbî, el-Evamir, s. 132-218; 
Aksarayi, Müsâmeretü’l-Ahbâr, (hzl. Mürsel 
Öztürk), Ankara 2000, s. 25; Yazıcızâde Ali, 
Tevârih-i Âl-i Selçuk (Selçuklu Tarihi), (hzl. 
Abdullah Bakır), İstanbul 2009, s. 247-323; 
Kemal Göde, Halil Edhem Eldem ve Kayseri 
Şehri, Kayseri 2011, s. 44-48; Turan, SZT, s. 
296-324; Osman Turan, “I. Keykâvus”, İA; Ali 
Sevim-Yaşar Yücel, Türkiye Tarihi, Ankara 
1989, s. 148-153; Kemal Göde, “Türkiye Selçuklu 
Devleti’nin Kuruluş ve Yükseliş Dönemlerine 
Genel Bir Bakış”,  SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta 1996, S 2, s. 
99-118; Kemal Göde, “Türkiye Selçuklu 
Sultanlarının Türbeleri Üzerine”, SDÜ Fen-
Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
Isparta 2000, S 5, s. 1-18.                 

KEMAL GÖDE

İZZET
Şair, asker (Kayseri/Tavlusun, 1843– İs-
tanbul, 1914). Tam künyesi Ateşzade 
Mehmed İzzet Paşa olup, dostları arasın-
da “Mütercim İzzet Paşa” olarak anılırdı. 
Ateşzade İsmail Efendi’nin oğludur. İlk 
eğitimini büyük babası Hafız Efendi’den 
aldı ve hafız oldu. 1857’de babası ile İs-
tanbul’a gitti ve Bayezid Rüşdiyesi’ne 
kaydoldu. Burada eğitimini tamamladık-
tan sonra Askerî Lise ve Harbiye Mekte-
bine girdi. 1867 yılında Erkânı Harbiye 
yüzbaşısı olarak mezun oldu. Ardından 
Erzurum’a İstihkâm İnşaat Komisyonu-
na memur oldu. Yedi sene çeşitli yolların 
keşfinde ve haritalarının düzenlenmesin-
de; Akkâ Kalesi’nin tamirinde ve yeniden 
tahkim edilmesinde görev yaptı. Darüla-
cezenin yapımında özel gayret gösterdi. 
Kayseri Belediye Başkanı İmamzade 
Mehmet Bey* Dönemi’nde, Zamantı 
Suyu’nun Kayseri’den geçirilmesi planla-
ması yapıldığında, güzergâh haritasının 
alınmasını sağladı.  
Alasonya’da Ahmed Eyüp Paşa’nın ko-
mutasında Selanik’te teşekkül eden ko-
lorduların Erkânı Harbiye Riyasetinde 
bulundu. Çeşitli muharebelerde yer aldı. 
1893’te tuğgeneralliğe terfi ederek Harbi-
ye Nezareti İnşaat Dairesi Başkanlığında 
görev aldı. 1909’da rahatsızlığı neticesin-
de emekli oldu. 1914’te Erenköyü’ndeki 
köşkünde vefat etti ve Karacaahmed Me-
zarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa 
verildi.

Eserleri: Kâmûs-ı Fârisî adlı büyük bir 
lügati; Şeyh Sa’dî’den Gonce-i Bostan; 
Molla Câmî’den Yusuf u Zelîhâ; Bahaed-
din Amili’den Nân u Helvâ ve Nân u 
Peynir isimli manzum tercümeleri var-
dır. Ayrıca, Mısır’da basılmış olan 
Hikâyât-ı Hoca Nasreddin (1861) adlı 
eseri; Zübdetü’l-Beyân adlı tasavvufla il-
gili bir eseri; Enîsü’l-Cenân adlı dört 
ciltlik bir de tefsiri bulunmaktadır. 
Sanatına örnek teşkil etmesi açısından 
bir beytini aşağıya alıyoruz:
Gör çeşm-i ibret ile a gâfil akar suyu
Ömrün de işte böyle geçer sanki kar suyu

Yusuf u Zelîhâ Mesnevîsi Tercümesi’nden 
birkaç beyit şu şekildedir:
  
Küşâd it gonca-i ümmîdi yâ Râb
Bağından ver gül-i câvîdi yâ Râb

O gonca lebden it ma’mûr bâğım 
Hem o gülden muattar kıl dimâğım

Şu bîeltâf olan mihnet-serâda
Beni ni’met bilenden eyle sâde

Zamîrim hep sipâs-endîşe eyle
Dilim dâimsitâyiş-pîşe eyle

Kıvâm-ı akldanvir kalbe zîver
Kıl iklim-i sühân üzre muzaffer

Hikâyât-ı Hoca Nasreddin adlı mesnevî-
sinden de, aşağıdaki üç beyiti örnek alı-
yoruz:
Rahmet etsin Hâce Nasreddîne Hak
Oldu bizden bu duâya müstehak

Sanma ki ebleh idi o hurde-dân
Her sözü bir nükte eylerdi beyân
 
Hem gülüp hem yazma düştü İzzet’e
Erdi üç yüz on sekizde gâyete

Kaynakça: İbnülemin, SATŞ, C II, s. 764; 
Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, 
Bizim Büro Basımevi, Ankara 2000, s. 832; 
Ahmet Emin Güven, “Kayseri Yakın Tarihinden 
Kültürel Araştırmalar VII”, Kayseri’de Yazma 
Mecmualar ve Muhtevalarından Seçmeler, 
ERÜ Yay., Kayseri 1994, s. 131-133; Köksal, 
KDŞ, s. 180-182.

ATABEY KILIÇ

İzzet (Ateşzade Mehmed
İzzet Paşa)



JANDARMA BİNASI
Jandarma Binası, bir zamanlar polis me-
murlarının da yetiştirildiği Jandarma 
(Efrad-ı Cedide) Mektebi olarak kullanıl-
mıştır. Tavukçuoğlu Mahallesi’ndedir. Ka-
derine terk edilmiş, harap durumdaki ya-
pının kitabesi yoktur. Yapının orijinalinde 
ahşap tavan ve tavan göbekleri dışında süs 
unsuru görülmemektedir. İnşasında dışta 
kesme taş kaplama, içte ise moloz taş üze-
rine sıvalı olduğu görülmektedir. Yapıda 
ahşap ve taş sütunlar kullanılmıştır. Katlar 
ahşap tavanlarla örtülüdür.
Kuzey-güney yönünde uzanan bina dik-
dörtgen şeklindedir. Yapı iki bölümden 
oluşmaktadır; kuzeydeki kısım iki kattan, 
güneydeki kısım da zemin ve üzerinde 
yer alan iki kattan (toplam üç kat) oluş-
maktadır. Yapının doğu ve kuzey cephe-
sine sonradan ikişer katlı birer yapı, batı 
cephesine de bitişik tek katlı ayrı bir yapı 
inşa edilmiştir. Eserin batı cephe düzen-
lemesine bakıldığında, altta dikdörtgen 
şeklinde büyük ölçekli dört pencere, gü-
neydeki bölümün ikinci ve üçüncü katın-
da ikişer küçük pencere, kuzeydeki bö-
lümde ise ortada; üzerinde küçük pence-
resi olan çift kanatlı kapı ve iki yanında 
dikdörtgen formlu iki pencere bulun-
maktadır. Kuzeydeki bölümün birinci ve 
ikinci katları arasında silme, güneydeki 
bölümün ise ikinci katı ile üçüncü katı 
arasında silme kuşağı görülmektedir. 
Kuzey cephenin batı ucunda birer alt ve 
üst pencere bulunmaktadır. Yaklaşık ikin-
ci pencere sırasının başlama yerinden iti-
baren bu cepheyi kapatan, ayrı girişi olan 
iki katlı bir yapı ilave edilmiştir. Kuzeyde-
ki bu iki katlı evin ikinci katı konsolların 
desteklediği üç sıra tek sıra köşe çıkmalı-
dır. Tüm cepheleri pencerelerle hareket-

lendirilmiştir. Doğu cephenin kuzey kena-
rında ise iki katlı, ikinci katın giriş güney-
den olan bir ev eklenmiştir. Güney cephe-
si; zemin katta, ortada cepheden girintili, 
silmelerle çevrili bir giriş ve girişin iki ya-
nında birer dikdörtgen pencere bulun-
maktadır. İkinci katta ise girişin üzerinde 
(ortada) silmelerle çevrelenen yuvarlak 
kemerli açıklığı olan yaklaşık dikdörtgen 
bir pencere ile iki yanında birer pencere 
bulunmaktadır. Üçüncü katta ise ortadaki 
boş alanın iki yanında simetrik yapılmış i-
kişerli pencere düzeni mevcuttur. Bu cep-
hede ikinci kat ile üçüncü katı ayıran bir 
silme kuşağı devam etmektedir. Güney 
cephe ortasındaki kapı açıklığından giri-
len yapının iç kısmında, güney cephedeki 
üç katı oluşturan üç kademeli taşıyıcı sis-
tem ayakta kalmış olmakla birlikte ara 
bölümler yok olmuştur. Taşıyıcı sistem; 
taş kaideler üzerine oturan ahşap sütunlar 
ve bunları birbirine bağlayan ahşap hatıl-
lardan oluşmaktadır. Hatılların ucu duva-
ra oturtulmuştur. Taşıyıcı sistemden önde 
olanlar düz hatıllı iken, arka sıradakiler 
kemer açıklığı şeklindedir.  Ayrıca kuzey-

J

Jandarma (Efrad-ı Cedide) Mektebi binası-1920 (N. Karakaya Arşivi)
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deki sütunlar taştandır ve sütun başlığına 
sahiptir. Kuzeydeki sütunlar arasında ka-
lan bölümler ahşap tavanlarından yıpran-
mış olmakla birlikte, yapıda mevcut tavan 
kaplaması ve tavan göbeği örneği görül-
mektedir. Alt kat pencerelerin üstü yuvar-
lak kemerli ve yanlarda içeriye doğru hafif 
genişleme şeklinde uygulama mevcuttur. 

CELİL ARSLAN

 
JENNİNGS,  RONALD C.  

Öğretim üyesi, tarihçi (ABD/Connecti-
cut, 1942 – 26 Ocak 1996). 1963 yılında 
Harvard Üniversitesi Tarih Bölümünden 
mezun oldu. 1967 yılında Harvard Üni-
versitesi, Middle Eastern Studies’de yük-
sek lisansını tamamladı. 1972 yılında 
doktorasını tamamladı. Doktora danış-
manı, ünlü Yunan asıllı tarihçi Prof. Dr. 
Speros Vryonis’dir. Jennings, Vryo-
nis’den başka, Prof. Stanford Show ve 
Prof. Andreas Tietze gibi ünlü tarihçiler-
den ders aldı. 1972’de sunduğu doktora 
tezinin ismi “Osmanlı Tarihinin Bir Kay-
nağı Olarak Kayseri Şer’î Mahkeme Sicil-
leri (1590-1630)”dir. (The Judicial Regis-
ters of Kayseri (1590-1630) as a Source 
far Ottoman History).
Osmanlı dönemi klasik ve post-klasik 
çağ olarak adlandırılan XVI-XVII. yüzyıl 
sosyal ve ekonomik tarih uzmanı Prof. 
Dr. Ronald C. Jennings, Illinois Üniversi-
tesi Tarih Bölümünde görev yapmaktay-
dı. Çalışma konularında kaynak olarak 
Şer’îye Sicillerini kullanarak, başta Kay-
seri şehri ve yöresi olmak üzere Anado-
lu’nun değişik şehirleri hakkında önemli 
araştırmalar yaptı. Otuzu aşkın çok 
önemli makalelerinde ağırlıklı olarak 
Kayseri şehrini inceleyen Jennings’in il-
gilendiği diğer bir Anadolu kenti de Trab-
zon idi. Ayrıca Kıbrıs ile ilgili yine Şer’iye 
Sicillerini kaynak alarak çok önemli eser-
ler hazırladı.
Jennings’in en önemli çalışmalarından 
birisi de “The Population, Society, and 
Economy of the Region of Erciyes Dağı 
in the 16th Century” adlı makalesidir. 
Yüz sayfa civarında olan bu önemli ma-
kalede, Erciyes Dağı ve çevresinde bulu-

nan köylerin XVI. yüzyıldaki durumları, 
ürettikleri mahsulleri, sosyal ve ekono-
mik yapıları ile XVI. yüzyılda Kayseri 
şehrinin nüfus yapısını incelemiştir. Yine 
kadı sicillerine dayalı olarak borçlanma, 
alışveriş ve ekonomik yapı üzerindeki 
makaleleri de önemlidir. Sicillere göre 
Kayseri şehrindeki kadınların durumunu 
da incelemiştir. Sakaltutan ile ilgili önem-
li bir makale hazırlamıştır. 
Kayseri ile ilgili yayınları: “Loans and 
Credit in early 17th Century Ottoman 
Judicial Records-the Sharia Court of A-
natolian Kayseri”, Journal of the Econo-
mic and Social History of Orient (=JES-
HO), 16, 1973; “Women in early 17th 
Century Ottoman Judicial Records-the 
Sharia Court of Anatolian Kayseri”, JES-
HO, 18, 1975;  “Urban Population in Ana-
tolia in the 16th Century: A Study of 
Kayseri, Karaman, Amasya, Trabzon, 
and Erzurum”, IJMES, 7, 1976; “Kayse-
riyya”, El, new edition, 4, 1978; “Zimmis 
(non-Muslims) in early 17th Century Ot-
toman Kayseri”, Studia Islamica, 48, 
1978; “Kadi, Court, and Legal Procedure 
in 17th Century Ottoman Kayseri”, Stu-
dia Islamica, 48, 1978; “Limitations of 
the Judicial Powers of the Kadi in 17th 
Century Ottoman Kayseri”, Studia Isla-
mica, 50, 1979; “Sakaltan Four Centuries 
Ago”, IJMES, 9, 1978;  “Firearms, Ban-
dits, and Gun-Control-Some Evidence 
on Ottoman Policy towards Firearms in 
the Possession of Reaya, from Judicial 
Records of Kayseri, 1600-1627”, Archi-
vum Ottomanicum, 5, 1980; “The Legal 
Position of Women in Kayseri, a Large 
Ottoman City, 1590-1630”, International 
Journal of Women’s Studies, 3, 1980; 
“The Population, Society, and Economy 
of the Region of Erciyes Dağı in the 16th 
Century”, Contributions a l’histoire eco-
nomique et sociale de l’Empire Ottoman, 
Louvain 1983, ed. J. Bacque-Grammot 
ve P. Dumaont. 

Kaynakça: Mehmet Akif Erdoğru, “Ronald C. 
Jennings (1942-1996)”  ankara.edu.tr/dergi-
ler/19/868/11019.pdf 07/12/09  

MEHMET İNBAŞI 



KABADAYI, FATMA ÇETİN
Yazar (Kayseri, 1974-). İlkokulu Kayseri 
Gazi Paşa İlkokulu’nda, ortaokulu Kay-
seri Merkez İmam Hatip Lisesi’nde oku-
duktan sonra Kayseri Kız Meslek Lisesi’-
nde eğitimine devam etti. 1997 yılında 
Gazi Üniversitesi Mesleki ve Eğitim Fa-
kültesi Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi 
Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Sıra-
sıyla Kayseri, Ankara, Trabzon, Siirt, Ela-
zığ ve Antakya illerinde öğretmen olarak 
görev yaptı. Şiirleri ve yazıları birçok 
dergi ve gazetelerde yayımlandı. Çeşitli 
yerel gazetelerde uzun süre köşe yazarlığı 
yaptı. Hâlen öğretmen olarak görev yap-
maktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.
Eserleri:   Örnekleriyle Kuklalar ve Kuk-
la Oyunları; Ebesin; Elveda Evliliğim;  
Yüz Gülen Yüz;  (Melek Demir’le bera-
ber); Hoşça Kal Anne (2009);Yüreğim-
den Güvercinler Uçurdum (2010); Altın 
Tespih (2011);  Büyümüş de Küçülmüş ( 
2011); Eğitici Masal serisi (10 Kitap) 
(2012).

Kaynakça: http://www.sendeyaz.net/yazar/ 
1592_fatma-cetin-kabadayi.html

YAYIN KURULU

KABASAKAL CAMİİ
Melikgazi ilçesi*, Kabasakal Mahallesi, 
Altay Sokağı’ndaki bakımsız ve harap du-
rumdaki yapıda inşa ya da onarım kitabe-
si yoktur. Bu sebeple caminin inşa tarihi, 
mimarı ve banisi kesin olarak bilinme-
mektedir. Ancak, son cemaat yerindeki 
metal bir levha üzerinde Latin harfleriyle 
yapının XIX. yüzyılda yapıldığı belirtil-
mektedir. İnşa tarihi kesin olarak bilin-
meyen yapı, araştırmacılar tarafından 
XVIII. yüzyıl sonları ile XIX. yüzyıl başla-
rına tarihlendirilmektedir. Yapının inşa-

sında, kaba yonu ve moloz taşla birlikte 
ahşap malzeme de kullanılmıştır. Duvar-
lar kaba yonu ve moloz taş malzemeyle 
örülen yapının üst örtüsü ve örtüyü taşı-
yan ayaklar ahşaptır. Kuzey-güney doğ-
rultuda dikdörtgen bir kütleye sahip olan 
yapı, iki birimden oluşmaktadır. Güney-
de, kare planlı bir harim; kuzeyde ise 
yaklaşık kare planlı bir avlunun çevirdiği 
üç bölümlü son cemaat yerinden müte-
şekkildir. Avlunun doğusuna, son cemaat 
yerinin bir bölümünü de içine alacak şe-
kilde iki oda eklenmiştir. Avlunun batısın-
da da merdiven yer almaktadır. Son ce-
maat yeri, iki ahşap sütuna oturan ahşap 
kirişlerin taşıdığı düz toprak damla örtü-
lüdür. Bugün minare yerinde demir bir 
köşk minare bulunmaktadır. Yapıya, ku-
zey cephedeki basık kemerli kapıdan giri-
lir. Harim, iki ahşap direğe atılmış ahşap 
kirişleme tavan ile mihraba paralel iki sa-
hından oluşmaktadır. Harimin doğu ve 
batı cephelerinde birer adet, güney cep-
hesinde iki adet, kuzey cephesinde de üç 
adet pencere açıklığı mevcuttur. Kuzey 
cephedeki pencerelerden biri giriş kapısı-
nın hemen üzerinde yer almaktadır. Ta-

K

Fatma Çetin Kabadayı 

Kabasakal Camii   (Özbek - Arslan, KTKVE)  

Kabasakal Camii planı 
(çizim: N. Şanlı)
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mamı üç yönden şevli olan pencereler-
den, doğu, batı ve güney cephedeki pen-
cereler boyuna dikdörtgen biçimli ve 
lentoludur. Kuzey cephedeki pencereler-
den ortadaki, boyuna dikdörtgen biçimli 
lentolu; yanlardaki, basık kemerlidir. Ca-
minin mihrap ve minberi daha sonra ye-
nilenmiştir. Yapıda herhangi bir süsleme 
ögesi görülmemektedir. 

Kaynakça: Özkeçeci, Cami ve Mescidler; Na-
zım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, (EÜSBE 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 
1999. 

LOKMAN TAY

  
KABASAKAL MÜFTÜ ÇEŞMESİ

Çeşme, Kayseri’nin Melikgazi ilçesi, 
Mustafa Necip Mahallesi’ndeki Müftü 
Camii’nin kuzeyinde yer almaktadır. Bu-
gün sağlam durumda olan yapı, şebeke 
suyuna bağlanmasıyla hâlen işlevini sür-
dürmektedir. Üzerinde yer alan kitabeye 

göre çeşme, 1714 yılında Hazreti Müftü 
lakabında bir şahıs tarafından inşa ettiril-
miştir.  Kesme taş malzemeden inşa edi-
len yapının, kitabelerinde mermer mal-
zeme kullanılmıştır. Bağımsız olarak ya-
pılan eser, yatay dikdörtgen bir forma 
sahip olup iç içe iki kemerlidir. Çeşme-
nin dıştaki sivri kemeri taş ayaklar üzeri-
ne oturmaktadır. Kemerin üzengi nokta-
sının dışından başlayan kenar silmeleri 
çeşmenin saçak kısmını da dolaşmakta-
dır. Söz konusu kemerin kilit taşı saçak 
kısmından yukarı doğru taşıntı yapmak-
tadır. Kilit taşının ortasına kabartma ola-
rak altı kollu yıldız motifi işlenmiştir. İç-
teki ikinci kemer de sivri bir forma sahip-
tir. Bu kemer, yanlarda yer alan dinlenme 
sekilerine oturmaktadır. 
Çeşme nişinin içerisinde inşa ve onarım 
kitabeleri yer almaktadır. İnşa kitabesine 
göre çeşme 1714 yılında yapılmıştır. Dört 
satır ve sekiz mısradan oluşan kitabe talik 
hatla yazılmıştır. 

Kitabenin okunuşu:

Hazret-i müftî efendi’nin ola ömrü tavîl
Bundan özge olmasın yine hayr-ı bî-adîl
Hakk makbul ide bu hayretli malını
Huda ...................................
Bir damladır güya Kevser’den olmuş

münbais
Şöyle itmiş hoş- güvâr şarâb-ı feyz-i celil
Feyz-i rabbaniyle Hakk’dan biri 

geldi dedi
Târîhin “mâun cerâ aynen tüsemmâ 

selsebil”
Sene 1129 (M 1714). 

Sekiz mısradan oluşan inşa kitabesinin 
ortasında sonradan eklendiği anlaşılan 
başka bir beyit daha mevcuttur. Bu beyi-
tin sağında 1330, solunda ise 1328 tarih-
leri okunmaktadır. 

Kitabenin okunuşu:

Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
Târîh-i tâ’mîr-i sânî çeşme geldi tahûrâ
Etev sakâhüm rabbihim şerâben tahûrâ. 
İnşa kitabesinin hemen üzerinde tamir 
kitabesi yer alır. Beş satırdan oluşan kita-
be Celi Talik hatla yazılmıştır. 

Kabasakal Müftü Çeşmesi (Özbek - Arslan, KTKVE)  

Kabasakal Müftü Çeşmesi 
planı (çizim: M. Denktaş) 

Kabasakal Müftü Çeşmesi kitabe (Özbek - Arslan, KTKVE) 
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Kitabenin okunuşu: 

el-Hac Halîl Ağa
Oldu ihyasına sebeb
Müftü Çeşmesi târihine
Ahâlîler himmetiyle revân
Sene 1301 (1886). 
Onarım kitabesine göre çeşme, 1886 yı-
lında Halil Ağa tarafından onartılmıştır. 
Ayrıca çeşmenin 1890 yılında da onarıl-
dığını 1900 tarihli Ankara Vilayeti Sal-
name Defteri’ndeki bilgilerden öğren-
mekteyiz. Yapının bugünkü durumuna 
bakarak Cumhuriyet Dönemi’nde de ba-
zı onarımlar geçirdiğini söyleyebiliriz. 
Çeşmede dıştaki kemerin kilit taşı üze-
rinde yer alan yıldız motifi ile kenar sil-
melerinden başka herhangi bir süsleme 
görülmemektedir.

Kaynakça: Denktaş,  Su Yapıları; Uygur Koca-
başoğlu- Murat Uluğtekin, Salnamelerde Kay-
seri, Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminin Eski 
Harfli Yıllıklarında Kayseri, Kayseri 1998. 
Rukiye Yürüker Akşit, 279 Numaralı Kayseri 
Şer’iyye Sicili (H. 1319–1322-M.1901–1904) 
Transkripsiyon ve Değerlendirmesi, (EÜSBE, 
Basılmamış Yüksek Lisans tezi), Kayseri 1999.

LOKMAN TAY

 
KABASAKALYAN, KRİKOR (TIBİR)

Musikişinas (1740-1808). Kayserilidir. 
Dinî teganniyat üzerine ilahilerden olu-
şan bir eseri vardır.
Eseri: Nıvakaran (1794).

Kaynakça: Pamukciyan, BE, s. 258.
SELMA GÜNAYDIN

KAÇAN, HASAN
Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı 
(Kayseri/İncesu, 10 Aralık 1957-).   Beş 
yaşında ailesiyle Kayseri’den İstanbul’a 
gitti. Ortaöğrenimini İstanbul’da tamam-
ladı. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
Grafik Bölümüne girdi.  İlk karikatürü 
1971 yılında Gırgır dergisinde yayımlan-
dı. Ardından derginin sürekli çizerleri 
arasına katıldı. Oğuz Aral’la tanışmasıyla 
hayatı farklı bir yöne girdi.  O dönemdeki 
mizah anlayışını 15 yıl boyunca Gırgır 
dergisinde sergiledi. Gelişiminde Aral’ın 
rolünü her fırsatta vurguladı. Gırgır’da 
çizdiği bant karikatürleri Eşşek Herif ve 
Cork en sevilen bant karikatürler arasına 

girdi. Gırgır’dan sonra arkadaşları ile 
birlikte Mikrop adlı mizah dergisini ya-
yımlamaya başladı (1977). Ancak dergi-
nin kapanması üzerine yeniden Gırgır’a 
döndü. Aynı zamanda Fırt dergisinde de 
çizdi. 1988 yılında yine bir grup arkadaşı 
ile Hıbır adlı mizah dergisini kurdu. Aynı 
grupla birlikte Joker adlı resimli roman 
dergisinin kurucuları arasında yer aldı. 
Daha sonra Keskin Ustura ve Arıza der-
gilerini çıkardı. Dergi ve gazetelerde kari-
katürler çizdi.   Ayrıca 90’lı yıllarda köşe 
yazarlığı da yaptı. Eşşek Herif (1989) ve 
Cork (1990) adlı iki albümü yayımlandı.
Daha sonra televizyon dizilerinde ve si-
nemada yer alarak sanat hayatını farklı 
yönde sürdürdü. 2002 yılında Ekmek 
Teknesi adlı dizide “Heredot Cevdet” 
tiplemesini,   Eşref Saati dizisinde “Kap-
tan Küstü” karakterini canlandırdı. Halil 
İbrahim Sofrası adlı dizide “Berber Ali” 
rolü ile Fesuphanallah ve Babam İçin 
adlı dizilerde, ayrıca A.R.O.G filminde de 
yer aldı. 5-10 Temmuz 2008’de temsili 
Nasreddin Hoca görevini yaptı.  PANA 
Film’in yapımcı ortaklarındandır. Evli iki 
çocuk babasıdır.

Kaynakça: Kalkan-Birol-Yerlikan, Meşhurlar, 
s. 310; İsmail İçer, Adını Kayseri’den Alanlar, 
Ankara 2004, s. 183; http://tr.wikipedia.org/wi-
ki/Hasan_Kaçan. 

YAYIN KURULU

KAÇAN, METİN
Roman ve hikâye yazarı (Kayseri/ İncesu 
15 Kasım 1961-İstanbul, 5 Ocak 2013). 
Bazı eserlerinde  “Jak Laban” ve “Andan-
te” imzalarını kullandı. Karikatürcü Ha-
san Kaçan* ağabeyi,  karikatürcü ve tiyat-
rocu Fatih Kaçan kardeşidir. Kasımpaşa 
Lisesi’nde ortaokul ikinci sınıf öğrenci-
siyken öğrenimini yarıda bıraktı. İstedik-
leri Yere Gidenler (1996) adlı çizgi ro-
manı hakkında soruşturma açıldı, aklan-
dı (1996). Çalışmalarını İstanbul’da edi-
törlük yaparak sürdürdü. 
İlk yazısı Gırgır dergisinde yayınlandı 
(1985). Sonraki yıllarda gülmece öyküleri 
Leman, Ustura, Mizah Kültür ve A-
mann dergilerinde yayımlandı. İstanbul 
çingenelerinin hayatlarından kesitleri 
yansıttığı ilk romanı Ağır Roman, yönet-

Metin Kaçan

Hasan Kaçan
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men Mustafa Altıoklar tarafından sine-
maya uyarlandı (1997). Türkiye Yazarlar 
Sendikası üyesiydi. 
Eserleri
Hikâye: Adalara Vapur (2003). Roman: 
Ağır Roman (1990), Fındık Sekiz (1997), 
Harman Kaplan (1999), Cervantes’in 
Yeğeni (2005)

Kaynakça: Işık, TEKAA, C. 5, s. 1894; Tanzi-
mat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 
YKB İstanbul 2001, C. 2, s. 564.  

ERDOĞAN MURA

KADI BAĞLARI
Kayseri’nin 30 km kadar kuzey-batısında, 
Ankara-İstanbul yolu çıkışında Yuvalı 
Köyü yakınında, Kızılırmak kenarında 
bir bağ semtidir. Bu bağ semti ismini, E-
retna Devleti’ni* ele geçirerek kendi adı-
na bu devleti idare eden Kayseri Kadı’sı 
Kadı Burhaneddin Ahmed*’den aldığı 
zannedilmektedir. Kadı Burhaneddin, E-
retna Devletinde henüz üst derecede gö-
revli iken, idarecilerle anlaşmazlığa düş-
tüğünde çiftliği olan bu bağlara çekilirdi. 
Bağların içinde bugün de kalıntıları bulu-
nan Ağ Kale’ye (o zamanki adı Ağca Ka-
le) bazen muhaliflerini de hapsederdi. Bu 
bağların yakınında bulunan tepeler üze-
rindeki Ahmet Hisarı’nın ismi, daha önce 
Selçuklular zamanında geçmiş olduğu 
için bu ismin Kadı Burhaneddin Ah-
med’le bir alakasının olmaması gerekir. 
Yine yakındaki Yuvalı köyünde, kayalara 
oyulmuş bulunan Cuma Mescidi’nin de 
devrin kaynaklarında ismi geçmektedir. 
Kadı Bağları’nın mülkiyeti bugün çoğu 
Kayseri’den olmak üzere çeşitli şahıslara 
geçmiş bulunmaktadır.

Kaynakça: Esterâbâdî, Bezm2, s.102, 123, 248, 
258; Yücel, KBAD, s. 24, 30, 65, 69; Kemal 
Göde, Eretnalılar,  Ankara 1994, s.111, N. 312.

MEHMET ÇAYIRDAĞ 

KADI BEDREDDİN MAHMUD
Kayseri’nin XVI. yüzyılda, uzun süre ka-
dılığını yapan ve burada büyük bir vakıf 
kuran hukukçudur. Kadı Mahmud aslen, 
Fatih Sultan Mehmed zamanında yaşa-
mış, onun gibi Akşemseddin’in öğrencisi 
olmuş,  Kayseri’de medfun büyük muta-
savvıf Şeyh İbrahim Tennurî* nin torunu-

dur. Kadı Mahmud’un babası eser sahibi 
ulemadan Süleymanegi veya Süleymane-
ke’nin (Küçük Süleyman) oğludur. Süley-
maneke, Şeyh İbrahim Tennurî’nin oğlu 
Şeyh Kasım’ın kızı Ayşe Hatun’la evlendi. 
Kadı Mahmud bu hanımdan doğdu. Aynı 
zamanda kadılık yaptığı da belirtilen 
Süleymanegi’nin babası Alâeddin Ali, 
Onun da babası Kayseri Kadısı Süley-
man-ı Kayseri’dir.  
Kadı Mahmud hakkında vakfiyeleri dı-
şında bir bilgi bulunmamaktadır. Vakfi-
yesinde Kadı Mahmud şöyle anılmıştır: 
“Hayrat ve temiz eserleri bina ve inşa 
eden, Arap ve Acem kadılarının en 
kâmili, büyük efendi, karanlığın aydınlığı, 
edep sahibi, kemal ehlinin en layığı, fazi-
let ve kemal (olgunluk) tacı ile taçlanan, 
izzet ve kemal derecesinin en yükseğine 
erişen, hak ve doğru olduğu açık olan 
şeriatın yardımcısı, hükmün delillerinin 
sağlam ve kolaylarını bilip gösteren, se-
net ve şahidin göz nuru, irfan bahçesinin 
çiçeği, ince meseleler ve manalar hazine-
sinin anahtarı, hakikat işlerinin çırası, te-
miz soya sahip, ilim ve edep sıfatlarını 
haiz, sonunda övülmeye layık, Beyt-i Şe-
rifi (Kâbe) haccetmiş olan ve Büyük 
Yaradan’ın lütfuna güvenen, devlet ve 
saadetle müşerref Kadı Mahmud Bed-
reddin.”
Kadı Mahmud Kayseri ve çevresinde sa-
hip olduğu çok miktardaki, arazi, bağ, 
bahçe, değirmen ve dükkân gibi mal var-
lıklarını 1559 ve 1571 yıllarında yazdırdığı 
iki vakfiye ile vakfetmiştir. Bu vakfiyelerin-
den öğrendiğimize göre 1542 yılında 
Cami-i Kebir* yanına bir hamam (Kadı 
Hamamı*), 1548 yılında Kapalı Çarşı*’da 
dükkânlar, 1534 yılında Hatuniye Medre-
sesi* yanına bir han, 1548 yılında aynı yer-
de mescit, mektep ve dükkânlar yaptır-
mıştır. Gelir getiren emlâkten aldığı gelir-
leri mescit ve mektebin giderleri ve vakfın 
görevlilerinin ve Ulu Cami (Cami-i Kebir) 
görevlilerinin ücretleri, Kuran okuyacak 
kişilere yevmiye, fukaraya mübarek gün-
lerde yiyecek yardımı için tahsisat tayin 
etmiştir. Bütün bu giderlerden kalan gelir-
lerin  sadece erkek evlatları arasında tak-
sim edilmesini şart koşmuştur.
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Kadı Mahmud’un babasının üç eseri vak-
fiyede belirtildiği hâlde, Osmanlı 
Müellifleri’nde onun Şerhu Mecmai’l-
Bahreyn, Haşiye-i Şerh-i Vikaye, Risale-
i Aruz, Şerh-i Feraiz, Şerh-i Hilafiyat, 
Şerh-i Kaside-i Bürde, Câmiü’l-
Fusûleyn’deki 380 Suale cevap, Şerh-i 
Mülteka ve Risale-i Semt-i Kıble isimli 
dokuz eseri kayıtlıdır.
Kadı Mahmud yine Cami-i Kebir’deki e-
vinde bir kütüphane teşkil etmiş,  tek tek 
ismini saydığı 400 cilt, 278 adet kitabını 
koyduğu kütüphaneye, görevliler tayin 
etmiş ve idare şartlarını koymuştur. 
Kadı Mahmut’un mezarı Hatuniye Med-
resesi önünde iken, yakın bir tarihte Mü-
tevelli Şaban Balcıoğlu tarafından Seyyid 
Burhaneddin Mezarlığı’na nakledildi. 
Vakıf bugün de faal olup evlattan müte-
velliler eli ile idare edilmektedir.

Kaynakça: M. Çayırdağ, “Kayseri’de Kitabele-
rinden XV ve XVI. Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşı-
lan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Dergisi, 
1981, S. XIII, s. 549–551; M. Çayırdağ, 
“Kayseri’de Vakıf Kütüphaneler”, Vakıflar Der-
gisi, 1988, S. XX, s.245–289; M. Çayırdağ, 
Kayseri’de Kadı Mahmud Vakfı, Kayseri 1990.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

KADI BURHANEDDİN AHMED
Eratnalılar Devri* Kayseri Kadısı, Eratna-
lı Veziri ve Naibi, âlim, şair ve Sivas Sul-
tanı (Kayseri,  H 745 Ramazan (M Ocak 
1345) - Sivas,  H 28 Şevval 800 (M 8 
Temmuz 1398 ).   
Ailesi, çocukluğu ve gençliği:   Büyük 
dedesi Kadı Celâleddin Habib*’dir. 
Celâleddin Habib’in oğlu Hüsameddin 
Hüseyin ve onun oğlu Siraceddin Süley-
man ve onun oğlu aynı zamanda Burha-
neddin Ahmed’in babası Şemseddin 
Mehmed babadan oğula Kayseri’de kadı-
lık yaptılar.  Annesi ise, Selçuklu sultanla-
rı IV. Kılıçarslan (1262-1266) ve III. Key-
hüsrev (1266-1284) devirlerinde görevli 
olan Celâleddin Mahmud Müstevfî’nin 
oğlu Abdullah Çelebi’nin kızıdır. 
Kayseri’de doğduktan kısa bir süre sonra 
annesini kaybeden Burhaneddin 
Ahmed’in yetişmesinde babası büyük ö-
zen gösterdi. Henüz dört yaşında eğitim 
ve öğretime başladı. Kısa zamanda Arap-

ça ve Farsça eserleri okumayı ve anlama-
yı başardı. Bundan dolayı devrin şeyhle-
rinden Ali Mısrî beline kemer bağlayarak 
onu ödüllendirdi.  Babası ile birlikte  
1358 tarihinde   ilim tahsil etmek için 
Kahire’ye gitti. Orada Sargıtmışıya 
Medresesi’nde fıkıh, usûl-i fıkıh, feraiz, 
hadis, tefsir, heyet ve tıp derslerini alarak, 
dört mezhebe hâkim oldu. Devrin ünlü i-
lim ve idare adamlarını tanıma fırsatı bul-
du. Kahire’den 1362 yılının ikinci yarısın-
da Şam’a geçti. Burada devrinin en ünlü 
âlimlerinden Mevlâna Kutbeddin 
Râzi’nin derslerine devam ederek tabiat, 
riyaziye, ilâhiyat dersleri aldı. Şam’da bu-
lunduğu sırada Seyyid Muhammed 
Neyli’den de ders alarak, onun takdirini 
kazandı. Şam’dan babasıyla Hicaz’a gitti 
ve hacı oldu. Medine’de Fahreddîn 
Akşehrî gibi âlimlerle tanıştı. Hicaz’dan 
Anadolu’ya dönerken, babası Şemseddîn 
Mehmed’i Kuzey Suriye’de kaybetmesi 
üzerine Haleb’e geldi. Burada bir yıl daha 
kalarak ilmî çalışmalarını tamamladı.  
Kadılığı: 1364 yılında doğup büyüdüğü 
Kayseri’ye döndü. Eratnalı Sultanı 
Gıyâseddin Mehmed tarafından 1365 yılı 

Kadı Burhaneddin’in temsili resmi (Nazmi Arşivi)
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başında, henüz yirmi bir yaşındayken 
Kayseri Kadılığı’na getirildi.   Bazı müel-
liflerin kayıtlarına göre de aynı zamanda 
bu sultana damat oldu. Kısa bir zaman i-
çinde, şahsî meziyeti ve cömertliğiyle 
dikkati çekti ve kadılıkta büyük bir ehli-
yet gösterdi. Eratnalı Devleti’nde hüküm 
sürmekte olan idârî anarşi ve iktisâdî 
buhran sebebiyle fırsatçıların eline geç-
miş bulunan vakıf camileri, medrese, 
zâviye, dârüşşifâ, hangâh ve diğer vakıf 
müesseselerini bunların işgallerinden 
kurtardı. Bu müspet hizmetleri,  şöhreti-
nin ülkenin her tarafına yayılmasına; 
kendisine sevgi ve saygı duyulmasına ve 
daha önemlisi taraftarlarının artmasına 
sebep oldu. 
Sultan Gıyaseddin Mehmed, Amasya 

Emîri Hacı Şadgeldi, Sivas Hâkimi Hacı 
İbrahim ve Şarkî-Karahisar Hâkimi Kılı-
çarslan tarafından H 26 Muharrem 767 
(M 13 Ekim 1365) tarihinde, Sivas’ta şehit 
edildi.   Sultan Mehmed’in şehit edilmesi 
üzerine, yerine henüz on üç yaşını dol-
durmayan oğlu Alâeddin Ali, H 26 Mu-
harrem 767 (M 13 Ekim 1365)  tarihinde 
Sivas’ta, dördüncü Eratnalı sultanı olarak 
tahta oturtuldu. Sultan Alâeddin Ali*’nin 
Eratnalı tahtına oturduğu günlerde, daha 
babası zamanında başlamış bulunan fit-
ne ve karışıklıklar, ülkenin her tarafına 
yayıldı ve önlenemez hâle geldi.  Devlet 
ve hükümet erkânı ile ümerânın beceri-
sizlikleri, idârî mekanizmayı bozdu ve 
devlet otoritesi tamamen ortadan kalktı.  
Ülkenin her tarafına yayılmış olan bu 
kanlı isyanlar, hoşnutsuzluğun had safha-
ya ulaşmasına sebep oldu. Ülke içinde 
olaylar böyle gelişirken, Eratnalı 
Devleti’nin merkezi olan Kayseri’de 
Alâeddin Ali’nin saz ve içki meclislerinde 
vakit geçirmesi, ümerânın ve ulemânın 
kendisinden yüz çevirmesine yol açtı. 
Kadı Burhaneddin Ahmed ise bir müd-
det olup bitenlere seyirci kaldı ve sonra 
da Kayseri’deki çiftliğine çekildi.  Kadı 
Burhaneddin,  Eratnalı Devleti’nin içine 
düştüğü bu karışıklıklardan istifade et-

meyi düşünen,  Karamanoğlu Alâeddin 
Bey’in, Eratnaoğlu Alâeddin Ali ile gece 
gündüz Kayseri’de bir hamamda eğlen-
mekte olduğunu haber aldı.  Henüz Müs-
lüman olmayan Samağar ve Caygâzan 
Moğol aşiret kuvvetlerinin de yardımla-
rıyla, H 777 (M 1375-1376)  tarihinde an-
sızın Kayseri’ye hücum etti.   Alâeddin 
Ali, bu beklenmedik hücum karşısında, 
bütün ağırlıklarını bırakarak, Sivas’a doğ-
ru kaçmak mecburiyetinde kaldı. Kara-
manlılar da devlet merkezi olan Kayseri’yi 
terk ederek, kaçmış olan Sultan Ali’yi ta-
kip ettilerse de Kadı Burhaneddin, hü-
kümdarının imdadına yetişti ve onu esir 
edilmekten kurtardı.   Kayseri’yi zapte-
den Karamanoğlu Alâeddin Bey, Sultan 
Ali’nin Sivas’a kaçışını sağlayarak tekrar 
çiftliğine çekilen Kadı Burhaneddin’den 
çekinmiş olacak ki Kayseri’nin idaresini 
bazı şartlarla Kadı Burhaneddin’e bıra-
karak Konya’ya döndü. Bir süre sonra 
Kadı Burhaneddin Ahmed, Kayseri’yi 
Karamanlılar’dan geri almayı başardı.  
Kazandığı bu zaferi, Sultan Ali’nin varlı-
ğına rağmen, Sivas Hâkimi Hacı 
İbrahim’e bir mektupla bildirerek, idâreyi 
ele geçirmek gibi bir niyet ve hevesinin 
bulunmadığını ifâde ile ondan, Kayseri’ye 
bir vali gönderilmesini rica etti. Hacı İb-
rahim, Kadı Burhaneddin Ahmed’in ri-
cası üzerine, hemen Kayseri’ye bir vali 
gönderdi.  Sivas ile Kayseri arasında ku-
rulan ilişkilerle Eratnalı Devleti’ne el 
koyma çalışmalarının gizli olarak devam 
ettiği H 777 (M 1375-76) tarihinde Sivas 
Hâkimi Hacı İbrahim ile Amasya Emiri 
Hacı Şadgeldi’nin aralarının açılması, 
Kadı Burhaneddin Ahmed’i de açıktan 
açığa siyasi hayata sürükledi. Bir tarafta 
Kadı Burhaneddin ile Hacı İbrahim, di-
ğer tarafta Sultan Ali ile Hacı Şadgeldi yer 
aldılar ve birbirleriyle kıyasıya mücadele 
ettiler. Sultan Ali’den önce Kayseri’ye ge-
len Kadı Burhaneddin Ahmed, halkın ve 
ileri gelenlerin sevgisini ve desteğini sağ-
layarak şehre vali oldu. Sultan Ali ise şeh-
re yanaşamadı ve sonra Kadı 
Burhaneddin’in muhtemel bir saldırısın-
dan korkarak, Ürgüp Kalesi’ne çekildi. 
Bunun üzerine Hacı İbrahim, Kadı ile ye-

Bezm u Rezm -1928 tarihli baskısının 
kapağı
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minli anlaşmaya rağmen Kayseri’yi Sul-
tan Ali’ye teslim etti. Hacı İbrahim’in bu 
ikiyüzlü siyaseti Kadı Burhaneddin ve 
Kayserilileri üzdü ve halk ikiye bölündü. 
Burhaneddin Ahmed kadılığında olduğu 
gibi kısa süren valiliğinde de bir mem-
nunlar ve taraftarlar kitlesini etrafına top-
lamayı başardı. Buna rağmen Hacı 
İbrahim’in kendisine yaptığı bu haksızlı-
ğa sabır gösterdi. Hacı İbrahim’in dave-
tiyle Kayseri’yi terk ederek Sivas’a gitti ve 
orada oturmaya razı oldu. Bu gelişmeden 
memnun olmayan Moğolların bir kolu 
olan Samağar kabilesi reisi Hızır Bey’in 
Kayseri’yi ele geçireceği haberi üzerine 
paniğe kapılan Alâeddin Ali, Kayseri’den 
Sivas’a geldi ve Hacı İbrahim’den yardım 
istedi. O da bunu ancak Kadı Burhaned-
din’in önleyebileceğini söyledi. Asıl gaye-
sine ulaşmada bunu bir fırsat bilen Kadı 
Burhaneddin Sivas’tan Kayseri’ye geldi. 
Bunun üzerine Hızır Bey idaresindeki Sa-
mağarlı aşireti de yaylağa çekildi. Kadı 
Burhaneddin’in tutum ve davranışların-
dan şüphelenen Hacı İbrahim onu yakın-
dan takip ettirdi ve bir şehir gezintisinde 
Hoca Bey’e onu yakalatarak Kayseri Yu-
valı Köyü civarında, muhtemelen 
Kadı’nın adından dolayı bugün Kadı 
Bağları* denilen yerdeki Ağca Kale zin-
danına hapsettirdi. Elli bir gün hapis yat-
tıktan sonra serbest kalan Kadı Burha-
neddin Sivas’a döndü.  
Vezirliği: Sultan Alâeddin Ali, tahtının i-
adesinde önemli rol oynayan ve l365’ten 
beri kadılık ve kısa süren valilik görevle-
rinde akıllı, sabırlı, düzenli ve cesur siya-
setiyle kendisini kabul ettiren Kadı Bur-
haneddin Ahmed’i H Rebiyülevvel 780 
(M 1378 Mayısında) otuz üç yaşında Erat-
nalı vezirlik makamına getirdi.  Kadılık 
ve valilikteki bilgi ve görgüsüyle vezirli-
ğinde de acemilik çekmedi. Çok kısa za-
manda devlet idaresine hâkim oldu ve 
Sultan Ali’yi gölgede bıraktı. Milletin 
devlet ile ilişkilerini düzenlemeye girişti. 
Askerî, adlî, içtimaî kurumların ıslahı ile 
iktisadî durumun düzeltilmesi yolunda 
gayret gösterdi ve kısmen de olsa başarılı 
oldu. Sultan Ali ile uyum içinde olması, 
Eratnalı idaresindeki vali ve emirlerin 

kontrol altına alınmasını sağladı. Ülkede 
huzur ve güven ortamı doğdu.  Sultan Ali 
ve Vezir Burhaneddin başarısız Niğde ve 
Aksaray seferlerinden sonra, H 781 (M 
1379) ilkbaharında Niksar’a bir sefer dü-
zenlediyse de yine başarı sağlanamadı. 
Vezir Burhaneddin Ahmed, Sultan Alâ-
eddin Ali ile birlikte iki sefere daha çıktı. 
Bunlar Erzincan ve Amasya seferleridir.  
H 782 (M 1380) yılı yazında Amasya’ya 
doğru hareket edildi. Ancak, Anadolu’-
nun bu bölgesinde mevcut olan veba sal-
gınından endişelenerek Alâeddin Ali se-
ferden dönmek istedi.   Bütün bunlara 
rağmen Vezir Burhaneddin, iktidara gi-
den yolunda engel olarak gördüğü Alâ-
eddin Ali ile Hacı Şadgeldi’nin nüfuz ve 
tahakkümünü kırmayı ve yıpratmayı 
mutlak iktidarının tek şartı kabul ettiğin-
den, Sultan Ali’yi sefere devam etmesi 
için zorladı. Ancak Sultan Alâeddin 
Ali’nin H 782 (M Ağustos 1380)  tarihin-
de bu Amasya yolculuğunda beklenme-
dik ölümü sebebiyle ne Amasya seferi ya-
pılabildi, ne de Hacı Şadgeldi ile karşıla-
şıldı. Sultan Ali’nin cenazesi,   Kayseri’ye 
nakledilerek, babası, dedesi ve ninesinin 
gömülü bulundukları Köşk Medrese* i-
çindeki kümbete defnedildi. Mehmed 
Bey, Eratnalı tahtının tek varisi olarak 
çok küçük yaşta, işlerin karışık ve mese-
lelerin bol olduğu H 782 (M 1380)  yılın-
da babasının yerine, Eratnalı tahtına o-
turtuldu. Vezir Burhaneddin Ahmed, hiç 
vakit geçirmeden hem ülke meselelerini 
hem de Eratnalı tahtına oturan Mehmed 
Çelebî’nin nâibini tespit konusunu görü-
şüp halletmek gayesiyle, ümerâyı saraya 
dâvet etti. Seyyidî Hüsam ve diğer ümerâ 
ile şehrin ileri gelenleri bu dâvete icâbet 
ederek bir araya geldiler. Burhaneddin 
tarafından tehlikeli emîrlerden biri ola-
rak görülen Amasya Emîri Hacı Şadgeldi, 
niyâbeti elde etmek gayesiyle kuvvetli bir 
orduyla Sivas’a yaklaştı. Bu istilâ haberi 
üzerine tehlikeli emîrlerden ikincisi olanı 
Şarki-karahisar Emîri Kılıçarslan’dan 
yardım istedi. Beklediğini bulan Kılıçars-
lan, bu dâveti alır almaz hemen Sivas’a 
geldi. Burhaneddin Ahmed, Seyyidî 
Hüsam’ın tereddüdüne rağmen Kılıçars-
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lan’ı şehre getirdi ve hemen kaleye götü-
rerek meclis teşkil etti. Kılıçarslan’ın 
Sivas’a gelerek hazırlık içinde olduğunu 
öğrenen Hacı Şadgeldi halkın Selçuklu 
hanedanına karşı olan meyli sebebiyle 
payitahtta bir netice elde edemeyeceğini 
anladı ve hemen Amasya’ya geri çekildi. 
Sivas’ta kalan Kılıçarslan ise iktidara 
sâhip olma yollarını aradı. Bu gayesine u-
laşmak için de toplanan mecliste: 
“Emârete beni mi, Seyyidî Hüsam’ı mı, 
Burhaneddin Ahmed’i mi istersiniz?” di-
yerek, idârecilerin bizzat idâre edilenler 
tarafından seçilmesini istedi.   Mecliste 
hazır bulunanlar: “Burhaneddin’i isteriz, 
fakat kendi arzusuyla makamını bırakırsa 
ona bir şey diyemeyiz.” şeklinde cevap 
verdiler. Kılıçarslan, Vezir Burhaneddin 
Ahmed’in fikrini öğrenmek istedi.  O’da, 
“İktidarın en kuvvetli adayı sizsiniz; yal-
nız ileri süreceğim birkaç şartım var, eğer 
kabul edersen, seni kendime tercih ede-
rim.” şeklinde cevap verdi ve şartlarını 
şöyle sıraladı: “Ülkenin mali işlerinin ba-
şı kalmak, Kayseri ile Harsenos Kalesi’ni* 
kendisine bırakarak, hiç kimsenin müda-
halesine imkân vermemek, Seyyidî 
Hüsam’ın ordu komutanlığı görevinin 
devamını temin etmek.”  Ancak, Seyyidî 
Hüsam’ın kendisiyle ilgili şartın metin-
den çıkarılmasını istemesi üzerine, bu 
şarttan vazgeçildi. Meclisin huzurunda 
Burhaneddin’in ileri sürdüğü bu şartları 
yeminle kabul eden Kılıçarslan, Eratnalı 
sultanlarının sonuncusu olarak tahta ge-
çirilen II. Mehmed Bey’in nâibi sıfatıyla 
H 782 (M 1380) tarihinde niyâbet maka-
mına oturdu.   Vezir Burhaneddin, mecli-
sin kabul ettiği esaslara göre, Nâib 
Kılıçarslan’a vazifeyi devredip, Şeyh 
Adil’in tekkesine giderek, vedalaştıktan 
sonra Sivas’tan Kayseri’ye doğru hareket 
etti.
Nâibliği:   Kılıçarslan’ın kendisini rakîp 
sayarak, tuzağa düşürmeye çalıştığı habe-
ri üzerine Burhaneddin,  yeğeni Şeyh 
Müeyyed ile anlaşıp,  H 782 (M 1381) ta-
rihinde Kılıçarslan’ı bir gezinti esnasında 
bizzat kendi eliyle hançerleyerek öldür-
dü. Sonra, Kılıçarslan’ın amcası Keyhüs-
rev’i de aynı şekilde öldürdü ve 

Kılıçarslan’ın bütün taraftarlarını sıkı bir 
takîp neticesinde, bir bir ortadan kaldır-
dı.   Kılıçarslan’ın, Burhaneddin Ahmed 
tarafından öldürülmesi hadisesi, Sivas’ta 
büyük sevinç yarattı ve şenliklere sebep 
oldu. Devlet ve hükümet erkânı ile Sivas-
lılar gelerek Burhaneddin’e bağlılıklarını 
bildirdiler. Kadılığı ve vezirliği zamanla-
rından beri takîp ettiği sistemli siyâseti 
sâyesinde “Dârü’l-emâre”ye kavuşan 
Burhaneddin Ahmed ise, devlet ve hükü-
met erkânı ile şehrin ileri gelenlerinden 
oluşan mecliste, kendisine yapılanları; 
Kılıçarslan’ı,  Keyhüsrev’i ve taraftarları-
nı öldürme gerekçelerini etraflıca açıkla-
yarak bu olayda mazur bulunduğunu 
söyledi. Bu açıklamalardan sonra, Bur-
haneddin Ahmed mecliste hazır bulu-
nanlar tarafından haklı bulundu ve özrü 
kabul edildi.  Burhaneddin devlet, millet 
ve ülkenin selâmeti için Sultan II. 
Mehmed’e mutlaka bir nâib seçilmesi ge-
rektiğini meclise arzederek seçim işinin 
ahâli tarafından yapılmasını istedi. Bu-
nun üzerine Vezir Burhaneddin Ahmed,   
H 14 Zilkâde 782 ( M 9 Şubat 1381) tari-
hinde meclis tarafından ittifakla Alâed-
din Ali’nin oğlu Mehmed Bey’e nâib ola-
rak seçildi. Otuz altı yaşında nâib sıfatıy-
la Eratnalı niyâbet mevkiine geçen Bur-
haneddin Ahmed,   ilgililere verdiği emir-
lerle; ülkede hak, âdalet, doğruluk ve dinî 
esaslardan ayrılınmamasını; halka ağır 
gelen vergilerin kaldırılmasını; herkesin 
işi ve gücüyle uğraşmasını; mal, can, ırz 
güvenliğinin sağlanmasını; bunlara riayet 
etmeyenlerin her kim olursa olsun ceza-
landırılmasını; bu konuda lâzım gelen ti-
tizliğin gösterilerek devlet otoritesinin 
yeniden tesis edilmesini istedi.   Nâib 
Burhaneddin Ahmed, Sultan II. 
Mehmed’i de yanına oturtarak âdet oldu-
ğu üzere, her gün divân kurdu ve herkese 
müracaat için ilân vererek, halkın 
şikâyetlerini dinledi ve bunlara çözümler 
getirdi; askerî; mülkî, adlî, ictimaî ve 
iktisadî konularda yeni yeni kararlar ve-
rerek; ülkede dirlik ve düzenliği kurmaya 
çalıştı. H Ramazan 783 (M Kasım 1381) 
tarihinde Burhaneddin Ahmed ile en 
güçlü rakibi Hacı Şadgeldi arasında mey-
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dana gelen muharebe neticesinde Hacı 
Şadgeldi yenilerek öldürüldü ve kuvvet-
leri de perişan bir şekilde dağıldı. 
Sultanlığı: Nâib Burhaneddin Ahmed, 
Eratnalılar tahtına ulaşabilmek için önü-
ne çıkan bütün engelleri aştı; rakîplerini 
ya harp ederek veya korkutarak susturdu 
ve kudretini dost düşman herkese tanıttı. 
Hacı Şadgeldi’ye karşı kazandığı bu za-
ferden sonra ünü artan ve kendisini artık 
saltanata hukuken layık görerek, 
nâiblikten sultanlığa yükselmek için he-
men harekete geçti. Zaten Mehmed Bey’-
e rağmen, sultan gibi hüküm süren Nâib 
Burhaneddin Ahmed, çocuk Sultan II. 
Mehmed’i bertaraf ederek 1381 sonbaha-
rında otuz altı, otuz yedi yaşında resmen 
tahta çıktı, sultanlığını ilân etti ve adına 
hutbe okutup sikke kestirdi. Eratnalı 
idâresinde ilk işi olan kadılık dönemin-
den beri, akıllı ve sabırlı bir siyâset takip 
ederek, arzuladığı mevkie merhale mer-
hale ulaşan Burhaneddin Ahmed, bu de-
fa kendi adıyla anılan merkeziyetçi bir 
devlet kurarak, ülkeyi yalnız başına Si-
vas’tan idâre etmeye başladı ve böylece 
1327 Ekiminden 1381 Sonbaharına kadar 
yarım yüzyılı aşkın Anadolu’da hüküm 
süren Eratnalılar’a da son verdi.   Eratna-
lı Mehmed Bey’in akibeti hakkında kesin 
bir bilgiye sâhip değiliz. Çağdaş kaynak 
olan Bezm u Rezm’e göre;  Mehmed Bey,   
Burhaneddin’in rakîpleri olan Amasya 
Emîri Ahmed, Kayseri kalesi sahibi Cü-
neyd ve Erzincan Emîri Mutahharten ile 
ittifak etti. Bu girişiminden dolayı, H 792 
(M 1390) yılında Sultan Burhaneddin 
Ahmed tarafından hayatına son verildi.
Memlûklular, Osmanlılar, Timur, Akko-
yunlular Karakoyunlular ve komşu Türk-
men beyliklerinden Candar, Karaman, 
Dulkadır Oğulları ile münasebet kuran 
Sultan Burhaneddin iktidarı fiilen ele al-
dıktan sonra, merkeziyetçi bir devlet kur-
mak istedi. Karaman Oğulları, Erzincan 
Emirliği, Amasya Emirliği ve Türkmen e-
mirlikleri üzerinde nüfuz kurmayı başar-
dı. Bunlardan bir kısmı isteyerek, bir kıs-
mı ise tehdit karşısında Sultanın otoritesi-
ni kabul ettiler. Ancak bu hâl uzun sürme-
di. Burhaneddin’e gücenen beyler yeni-

den eski durumlarını kazanabilmek için, 
kendilerine yardım gayesiyle Memlûklu 
Sultanı Berkuk, Osmanlı Sultanı I. Baye-
zid ve Timur gibi kuvvetli hükümdarlar-
dan Sultan Burhaneddin Ahmed’e karşı 
yardım istediler. Emir Ahmed, Emir Mu-
tahharten ve Cüneyt bununla da yetinme-
yerek Kadı Burhaneddin’e karşı ortak ha-
reket ettiler. Bu sıkışık anda Osmanlılar 
da Memlûklular ile Sultan Burhaneddin 
Ahmed’e karşı ittifak yapmaktan geri dur-
madılar. Osmanlı himayesinde bulunan 
Kastamonu Emiri II. Süleyman Paşa son-
radan Osmanlılar’dan yüz çevirip Burha-
neddin Ahmed ile ittifak yaptı. Yıldırım 
Bayezid, Burhaneddin üzerine de büyük 
oğlu Ertuğrul Bey komutasında bir kuvvet 
gönderdi. Burhaneddin Ahmed bu Os-
manlı kuvvetini karşılayarak, Çorum civa-
rındaki “Kırkdilim” mevkiinde 1391’de 
yendi ve Ertuğrul Bey öldürüldü. Timur 
Anadolu’ya geleceği zaman Burhaneddin 
Ahmed’e bir elçi göndererek kendisine 
tâbi olmasını istedi. Burhaneddin Ahmed 
ise ümerasını toplayarak, Timur’a karşı 
durmaya karar verdi ve hazırlığa başladı. 
Sivas’ı tahkim etti ve Osmanlı ve 
Memlûklu sultanlarına mektuplar gön-
derdi. Ancak Timur bu tarihte Sivas’a ka-
dar gelmedi. Sultan Burhaneddin 
Ahmed’in kız kardeşinin oğlu Şeyh Müey-
yed Kayseri valisi iken, Karamanoğlu 
Alâeddin Bey’in teşvikiyle isyan etti.  Bur-
haneddin Ahmed, Kayseri’yi kuşatıp şeh-
ri aldıysa da, Şeyh Müeyyed iç kaleye kaç-

Kadı Burhaneddin’e  izafe edilen  türbe -Sivas
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tı. Maiyetinde bulunan Akkoyunlu Kara-
yülük Osman araya girerek Müeyyed’in 
affını rica etti. Burhaneddin de, canına 
dokunmayacağına dair söz verdiyse de, 
sonra sözünde durmayarak Şeyh 
Müeyyed’i öldürdü. Bundan dolayı Kara-
yülük Osman ile Sultan Burhaneddin’in 
araları açıldı ve 1396 Ekiminde Osman 
Bey Burhaneddin’in yanından ayrıldı. 
Sultan Burhaneddin Ahmed, Şeyh 
Müeyyed’i öldürdükten sonra Kayseri va-
liliğini oğlu Alâeddin Ali*’ye  (Zeynelabi-
din) verdi ve Şeyh Müeyyed’i isyana teşvik 
eden Karamanlı topraklarını işgal etti.  
Kendisinden yüz çeviren Karayülük 
Osman’ı takip ederken, Karabel’de gafil 
bulunarak esir düştü. Karayülük Osman 
Bey, önce esiri Sultan Burhaneddin 
Ahmed’i aradaki eski hukuka binaen ser-
best bırakmak istediyse de sonra şehrini 
elinden aldığı için kin duyan eski Tokat 
hâkimi Şeyh Necib’in teşviki ile künyesi 
“Ebu’l-Abbas” olan ve “Ebû’l Feth”lâkabı 
verilerek Sultan Burhaneddin Ahmed’i 
henüz 54 yaşında iken 1398’de Sivas şeh-
rinde halkın gözü önünde “eden bulur” 
dercesine feci bir şekilde öldürdü. Sonu 
çok acı biten Kadı Burhaneddin Ahmed’in 
cenazesi Sivas’ta defnedildi. Türbesinin 
Sivas şehrinde Kayseri kapısı mevkiinde 
olduğu söylenir.   
Tarihî kişiliği:  Burhaneddin Ahmed, 
şahsında Türk-İslam-İran ananelerini 
meczeden bir insan tipi olarak karşımıza 
çıkar. Daimi olarak asker kıyafetiyle ha-
rekete hazır bir hâlde gezmeyi itiyat edi-
nen Kadı Burhaneddin Ahmed, ilimde, 
siyasette, devlet idaresinde eşine ender 
rastlanan büyük şahsiyetlerdendir. Kendi 
adına yazılan Bezm u Rezm müellifine 
göre O âlim, âdil, vakar sahibi, cesur, 
keskin zekâlı, yorgunluğa, sıcağa, susuz-
luğa ve açlığa dayanıklı, akıllı, sırasında 
sert konuşur, kimseden çekinmez, fakat 
aynı zamanda zevk ve sefaya düşkün, şa-
rap ve saz meclislerinden pek haz ederdi. 
İyi kalpli, hoş meşrep ve ulemaya yakın, 
bağışlayıcı, iyiliksever, üç lisan bilen, şair, 
sporu ve askerliği seven, neşeli ve hassas 
bir adamdı. Allah yolunda mücadeleye 
bizzat atılır, bu uğurda yorulmak bilmez, 

varını yoğunu harcardı. Âlimlere karşı 
yakınlık gösterir ve onlarla sohbetten bü-
yük bir zevk duyardı. Yanına gelenlere 
saygılı davranırdı. Bütün halkına karşı 
adalet ve şevkât gösterirdi. Aynı zaman-
da, kendisinden şüphelendiklerini de a-
nında yok eden zalim ve gaddar bir miza-
ca sahipti. Ayrıca O, Türkiye tarihinde, 
hükümdar ailesinden olmadığı hâlde, din 
ve ilim adamlığından gelerek adına bir 
devlet kuran ilk “Âlim Hacı Sultan” ola-
rak bilinir.
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 KEMAL GÖDE

Edebî Kişiliği
Kadı Burhaneddin, hükümdarlık, şairlik 
ve âlimlik gibi üç değerli vasfı hakkıyla 
temsil eden, edebiyatımızın ve tarihimi-
zin renkli simalarından biridir. Hayatı, 
mücadeleci şahsiyeti ve on dördüncü 
yüzyılda kaleme aldığı benzersiz şiirleri 
ile orijinalliği herkes tarafından kabul e-
dilmiş büyük bir sanatkârdır.  
İslam kültürü ve Arap-Fars edebiyatıyla 
birlikte kendisinden önceki Türk şiirini 
de çok iyi incelemiş ve Batı Türkçesinin 
müşterek edebî dili ile güçlü şiir örnekle-
ri vermiştir. Estetik değer gözetilerek 
meydana getirilen bu şiirler, ifade ve 
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mazmun bakımından İran şiirine biraz 
daha yakındır. Divân şiirinin kurucuları 
arasında yer almaktadır.  XV. ve XVI. asır 
Divân şairlerinde sıklıkla görülen hemen 
bütün mazmunları Türk şiirine Hoca 
Dehhânî’den sonra geniş bir şekilde ilk 
getirenler ve işleyenlerdendir.   Divân’-
ında Enverî, Hâfız-ı Şîrâzî, Selmân-ı 
Sâvecî ve Ömer Hayyâm gibi İranlı 
şâirlerden ilhamlar göze çarpmasına rağ-
men Kadı, taklitçiliğin çok uzağında, 
şahsî duygu ve görüşlerini olgun bir 
sanatkâr kudreti ve şuûru ile şiirlerine 
yerleştirmiştir. Şair, şiirlerinde maddî aş-
kı, tabiatı ve maceralı hayatının ilhamla-
rını terennüm etmiştir. Şiirlerinde zaman 
zaman mistik bir hava fark edilmekle bir-
likte bu son derece sönüktür. 
Osmanlı kaynaklarında şairliği üzerinde 
hemen hiç durulmayan Kadı Burhaned-
din’in edebî yönüyle ilgili yerinde tespit-
lerde bulunabilmek için Divân’ın çok iyi 
bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. 
Tek nüshasına ulaşabildiğimiz oldukça 
hacimli Divân’ı, onun mücadelelerle ge-
çen hayatına rağmen ince bir ruha ve şa-
ir bir tabiata sahip olduğunu göstermek-
tedir. Şiirlerinde mahlas kullanmayan 
Kadı Burhaneddin için şiir; sanatını, 
zekâsını ve ustalığını gösterebileceği bir 
sahadır. Arapça ve Farsça şiir yazacak 
kadar bu dillere hâkim olan şair, Oğuz 
Türkçesinin yanında Doğu Türkçesine 
de hâkimdir. Şiirlerinde Eski Anadolu 
Türkçesi ile beraber Azeri ve Doğu Türk-
çesinin özellikleri de görülmektedir. 
Kadı Burhaneddin,  mana yönünden de-
rin, dil açısından zengin ve edebî sanatlar 
cephesinden de son derece usta şiirler 
kaleme almıştır. Cinas sanatını fevkalade 
kullanıyor olması, edebiyatımıza yeni 
teşbih ve mecazlar katması, şiirlerindeki 
derinlik, lirizm, tasavvufa yer veriş tarzı, 
az sözle çok mana ifade edebilmesi, şiir-
lerinde mahallî unsurlara yer vermesi ve 
Türk dilinin kıvraklığından ve anlam 
farklarından ustalıkla yararlanabilmesi 
devrin orijinal sanatkârları arasında yer 
almasını sağlamıştır. 
Kadı Burhaneddin, kendine has lirizm 

içinde söylediği aşıkâne şiirleriyle samimi 
duygularını ifade etmesi bakımından 
Fuzûlî’ye yaklaşırken, özellikle şiirlerinde 
görülen renk, pırıltı ve samimiyet yönün-
den de Bâkî’yi hatırlatır. Hemen bütün ga-
zellerinde sevgilinin saç, kaş, kirpik, göz, 
yüz, ağız, dudak, diş, bel ve boy gibi güzel-
lik unsurlarını işleyen şâir, Anadolu’nun 
bazı şehir ve kasabalarından da zaman za-
man bahsetmiştir. Kahraman ve cesur ru-
hunu şiirlerine aksettirmeyi başaran Kadı 
Burhaneddin’in yaşadığı olayların etkisiy-
le kaleme aldığı şiirlerinde ise devrin anla-
yışından farklı olarak realist bir anlayışa 
sahip olduğu görülmektedir. İran mitoloji-
sine, astrolojiye, gramere ve mûsikiye ait 
terimleri şiirlerinde ustaca kullanan şâir, 
anlama güç katmak için pek çok atasözü 
ve deyime de yer vermiştir. Şair, ayrıca İs-
lam öncesi Türk şiir türlerinden biri olan 
tuyuğun Anadolu’ya taşınmasında köprü 
görevi görmüş, eski tuyuğ tarzına hâkim 
olan hikmet anlayışını tasavvufî gelenekle 
birleştirerek devam ettirmiştir. Hemen her 
tuyugunda tasavvuf lirizminin yanında yi-
ğitçe bir edâ ve meydan okuyuş hissedil-
mektedir. 
Aruz vezninin hemen bütün şekillerini bol 
bol kullanan, Türk nazmında yeni kafiye 
ve redif işlemekte çok bariz bir genişlik 
gösteren Kadı Burhaneddin, Ahmet Paşa 
ve Necâtî gibi büyük sanatkârlarla birlikte 
daha birçok XV. asır şâirinin de ilk kayna-
ğı ve örneği durumundadır. Şiirlerinin 
muhtevasında görülen mübhemiyet ve bir 
takım dil, teknik ve vezin kusurları, Dîvân 
şiirinin yeni oluştuğu bir dönemde eserle-
rini kaleme alması, devrin dil husûsiyet-
lerinin tam olarak yerleşmemesi ve şâirin 
ihtiraslı mizacı ile açıklanabilir. Ancak şa-
irin şiirleri bir bütün olarak ele alındığın-
da, Kadı’nın üstün bir şiir yeteneğine sa-
hip olduğu ve bu kusurların şâirin büyük-
lüğünü etkileyecek nitelikte olmadığı gö-
rülecektir. 
Eserleri: Divân, Henüz Kadı Burhaned-
din hayatta iken H 796 (M 1393-94) tari-
hinde çoğaltılan Kadı Burhâneddin 
Divân’ının tek nüshası Londra’daki Bri-
tish Library’de Or. 4126 numarada kayıt-
lıdır. Divân’da 1268 gazel, 45 eksik gazel, 
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3 beyit, 20 rubaî ve 116 tuyug vardır. Bu 
nüsha ilk olarak tıpkıbasım hâlinde TDK 
tarafından (Kadı Burhaneddin Divânı I 
Tıpkı Basım) daha sonra da transkripsi-
yonlu metin olarak Muharrem Ergin ta-
rafından yeni yazıya çevrilmiştir. (Kadı 
Burhaneddin Divânı, İstanbul 1980). 
Ayrıca Bakü’de Eljar Seferli, Kadı Bur-
haneddin Divânı, Bakü 1988) de neşre-
dilen Divân üzerine Hanefi Yontar tahlilî 
bir çalışma yapmıştır. Ali Alparslan da 
Divân’dan seçtiği bazı şiirleri yayımla-
mıştır. (Kadı Burhaneddin Divânından 
Seçmeler, Ankara 1977). Klasik divân 
tertibine göre tanzim edilmeyen divânda, 
önce gazeller sonra rubaîler ve tuyuglar 
sıralanmıştır. Gazellerin klasik divân ter-
tibinde olduğu gibi elifba sırasına göre 
tertip edilmediği de dikkat çekmektedir. 
Şair şiirlerinde mahlas kullanmamıştır.
İksirü’s-saâdât fî Esrâri’l İbadât, Kadı 
Burhaneddin’in 50 yaşında yazdığı bu e-
seri “Vücut, İcat ve Hikmet” adıyla üç bö-
lümden oluşan Arapça olarak kaleme alı-
nan ilmî bir çalışmadır.
Tercîhü’t-Tavzih, Arapça yazılmış bu 
eserinde İslam Hukuku’yla ilgili konulara 
yer verilmiştir. 

Gazel Örneği 

Ölmüş tenüme ışkı anun ruh degül mi 
Gamzesiyle dil dahi mecrûh degül mi 

Işk ile kuşandı gönlüm yoluna anun 
Işk ile kahılan kapu meftûh degül mi 

Kirpügi ne kıldugını sen sanma muammâ
Gönülde anun yâresi meşrûh degül mi 

Bin yılda eger Nuh yaşadıysa bin yaş 
Ol yaş bana bir lahzada memnûh 

degül mi 

Maşûk ile âşık bir olur ışk oduyla 
Mâdih dahı pes hem yine memdûh 

degül mi 
Rubâî Örneği 

Şâd olur isem vaslun ile gam ola mı 
Ben irmez isem nesne size kem ola mı 
Sad pâre mecrûh ider idüm cigeri 
Lalün ile bilsem ana merhem ola mı 

Tuyug Örneği 

Görmedüm sen tek latîf nâzük civân 
Tapuna olsun fedâ cân u cihân 
Katrece lutfun bize irer bolsa 
Kudretün ola katımda bin umân

Kaynakça: A. Vahab, Akbaş,  “Kadı Burhaned-
din”, Berceste dergisi, Yıl 5, S. 54 Aralık 2006; 
Ali Alpa(r)slan, Kadı Burhaneddin Divanından 
Seçmeler, Ankara: KB Yay.  1977;  Dilek Batis-
lam, “Kadı Burhaneddin Divanı’nda ‘Dedim-
Dedi’ Kalıbının Kullanımı Üzerine”, Berceste 
dergisi, Yıl 5, S. 54 Aralık 2006; Muharrem Er-
gin, Kadı Burhaneddin Divanı,  İÜEF Yay.  İs-
tanbul 1980; E. J. Wilkinson Gibb,  Osmanlı Şi-
ir Tarihi I-II, (çev. Ali Çavuşoğlu), Ankara: Ak-
çağ Yay. (1999); Kadı Burhaneddin, Kadı Bur-
haneddin Divanı I [Tıpkı Basım], Alaaddin 
Kral Basımevi. İstanbul 1943; Atabey Kılıç, “Ka-
dı Burhaneddin’in Bir Gazelinden Hareketle”, 
Berceste dergisi, Yıl 5, S. 54 Aralık 2006; Vasfi 
Mahir Kocatürk, Büyük Türk Edebiyatı Tarihi, 
Başlangıçtan Bugüne Kadar Türk Edebiyatı-
nın Tarihi, Edebiyat Yayınevi, Ankara 1970; Ah-
med Atillâ Şentürk, Ahmet Kartal, Üniversiteler 
İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yay. İs-
tanbul 2004; Emine Yeniterzi, “Kadı Burhaned-
din Divanında Dinî Benzetmeler”, Berceste 
dergisi, Yıl 5, S. 54, Aralık 2006.

ATABEY KILIÇ

KADI CELÂLEDDİN HABİB 
İlk Kayseri kadısı,  Kadı Burhaneddin 
Ahmed*’in büyük atalarından 
(Kastamonu,?-Kayseri, Haziran 1277). 
Türk asıllı olup, Oğuzların Salur boyun-
dandır. Asıl yurtları olan Harezm’den a-
ilesi Kastamonu’ya göçtü ve Celâleddin 
Habib bu şehirde doğdu. Babası Meh-
med b. Resul b. Sevinç’tir. Çocukluk ve 
gençlik yılları ilim öğrenmekle geçti. Kı-
sa bir süre içinde büyük bir ilerleme 
gösterdi. Derin bilgisi ve edebî kişiliği i-
le yaşıtlarını geride bıraktı. İyi bir tahsil 
ve terbiye gören Celâleddin Habib, za-
manın ilimlerini öğrendi. Yolu 
Kastamonu’ya düşen Selçuklu devlet a-
damlarından Kadı Cemaleddin Hotanî* 
ile tanıştı ve sohbet etti. Kadı Hotanî’den 
ilgi, sevgi, ikram ve iltifat gördü. Sonra 
güzelliği, namusu ve terbiyesi ile tanı-
nan, kızını ona nikâhladı. Kadı Hüsa-
meddin* bu evlilikten doğdu. Bundan 
sonra kayınpederi Kadı Hotanî tarafın-
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dan Kayseri kadılığına atanan 
Celâleddin Habib, ayrıca Kayseri’deki 
vakıfların ve diğer kuruluşların idaresini 
de tam yetkiyle üzerine aldı. Böylece şa-
nı ve mevkii daha da yükselmiş oldu. 
Çok dürüst ve necip bir şahsiyet olduğu 
bilinen Kadı Celâleddin Habib, “kadıla-
rın güzidesi, devletin koruyucusu, mü-
derrislerin ve müfessirlerin hocası, dev-
rin en seçkin âlimi” olarak da anılmak-
tadır. Üç kardeşin müşterek saltanatı za-
manında (1249-1254) Selçuklu Sultanı 
IV. Rükneddin Kılıç Arslan taraftarı ola-
rak mühim rol oynadı. Uzun yıllar Kay-
seri Kadılığı yapan Celâleddin Habib, 
Memlûklu-Türk Sultanı Baybars’ı Kay-
seri’ye davet edenler arasında görülerek, 
İlhanlı hükümdarı Abaka Han tarafın-
dan Haziran 1277’de idam edildi. 
Celâleddin Habib’den sonra babadan o-
ğula Hüsâmeddin Hüseyin, Siraceddin 
Süleyman, Şemseddin Mehmed ve Bur-
haneddin Ahmed Kayseri’de kadılık 
yaptılar. Bu aile, Kayseri’de tam bir kadı 
âilesi oldu.

Kaynakça: Esterâbâdî, Bezm2, s. 51-53; Keri-
müddin Mahmud-i Aksarayî, Müsâmeretü’l-
Ahbâr, çev. Mürsel Öztürk, Ankara 2000, s.69, 
94; İ. Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, 
Ankara 1969, s.162,168; Yücel, KBAD, s. 16-17

KEMAL GÖDE

KADI CEMALEDDİN HOTANÎ 
Selçuklu devlet adamı (XIII. yüzyıl). Ka-
dı “Hotenî/Hutenî” olarak da bilinir. 
Kayseri kadısı Celâleddin Habib*’in ka-
yınpederi. Kızından torunu Kayseri Ka-
dısı Hüsâmeddin Hüseyin*’dir. Türkis-
tan büyüklerinden olup, geniş yetkilere 
sahip Selçuklu veziri, elçisi, Konya ve 
Türkiye baş kadısı, hasse ve amme vakıf-
ları nâzırıdır. Bu önemli vazifeler kendi-
sine çağdaşı;   Sultan II. İzzeddin 
Keykâvus’un saltanat nâibi olan 
Celâleddin Karatay* tarafından verildi.  
Kadı Hotanî, 1246’da Güyük Han’ın 
tahta çıkma törenine sultan adına 
Moğolistan’a gönderilen kardeşi IV. 
Rükneddin Kılıç Arslan’a refakat etti. 
Moğol Büyük Hanı Güyük tarafından 
Türkiye Selçuklu Sultanı ilan edildiğin-
den; IV. Kılıç Arslan,  Kadı Cemaleddin 

Hotanî aracılığıyla, saltanatın kendisine 
ait olduğunu iddia etti. Bu siyasi buhra-
nı, manevi otoritesini kullanarak önle-
meye çalışan Nâib Celâleddin Karatay 
ve Kılıç Arslan’ın elçisi Kadı Hotenî sa-
rayda toplandılar. Karatay, Kadı 
Hotanî’ye Konya ve Türkiye baş kadılığı 
ve evkaf nazırlığını verdi. Ülkenin ve 
devletin huzuru için üç kardeş yöneti-
mini teklif etti. Bu teklifi ileri görüşü ve 
zekâsıyla yerinde bulan ve razı olan Ka-
dı Hotanî, varılan anlaşmayı Kılıç 
Arslan’a arz etti ve Moğolistan’dan ge-
tirdiği 200 süvariyi geri göndertti. Fakat 
sonra Karatay’ın bütün gayret ve öğütle-
rine rağmen Kılıç Arslan anlaşmaya razı 
olmadı. Bunun üzerine, Kılıç Arslan ve 
Keykâvus’un kuvvetleri Konya Ruzbe o-
vasında 14 Haziran 1249’da çarpıştılar ve 
Keykâvus’un galip geldiği bu savaşta, 
Kılıç Arslan’ın yanında yer alan Kadı 
Cemaleddin Hotanî’yi şehit ettiler. Bu-
nun üzerine, Karatay’ın teklifi olan “Üç-
kardeş saltanatı: 1249-1254” yürürlüğe 
kondu. Karatay, saltanat nâibliğini bıra-
karak, üç kardeş sultanın birden atabeyi 
oldu. Çocuklarının ve mallarının saye-
sinde güç ve mevki kazanan Kadı Cema-
leddin Hotanî, kızını verdiği ve Kayseri 
beldesinin kadılığına atadığı damadı 
Kadı Celâleddin Habib’den başlayarak 
Kadı Burhaneddin Ahmed’e kadar, to-
runları Kayseri’de beş nesil başarılı ka-
dılık yaptılar ve denilebilir ki, bu başarı-
da onun  tarihî  payı büyüktür.

Kaynakça: İbn Bîbî, el-Evamir, C II, s. 120-124; 
Esterâbâdî, Bezm2, s.52-53; Kerimüddin 
Mahmud-i Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, çev. 
Mürsel Öztürk, Ankara 2000, s.182; İ. Hakkı U-
zunçarşılı, Anadolu Beylikleri, Ankara 1969, s. 
162; Turan, SZT, s.462-469; Yücel, KBAD, s. 
16-17; Kemal Göde, “Anadolu’da Cengizli ve İl-
hanlı Hâkimiyeti Dönemine Genel Bir Bakış 
(1239-1327)”, SDÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta 1995, S. 1, s. 
165-190.      

KEMAL GÖDE

KADI ÇEŞMESİ
Yalman Mahallesi*, Ulus Sokağı’nın ar-
kasında bulunan çeşme, günümüzde kul-
lanılmamaktadır. Eserin üzerindeki mer-
mer kitabe okunamayacak şekilde tahrip 
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olduğundan kesin inşa tarihi bilinme-
mektedir. Kitabe ve yanlardaki ayaklarda 
mermer, diğer bölümlerin tamamında i-
se kesme taş malzeme kullanılmıştır. 
Kayseri’de köşk minareli çeşmelerden 
birisi olan bağımsız çeşme, 2,55 m yük-
sekliğinde, 4,65 m genişliğinde, 1,25 m 
derinliğinde, yatay dikdörtgen bir form 
arz eder. Cepheden hafif sola kaydırılan 
çeşme nişinin üzerini örten sivri kemer, 
yanlarda bulunan yekpare taştan yapıl-
mış mermer ayakların üzerine oturmak-
tadır. Ayaklarda mermer malzeme kulla-
nılması ilginçtir. Çeşmenin saçak kısmın-
daki silme kuşağı yan cepheleri de dolaş-
maktadır. Çeşme nişi içerisinde bulunan 

1.78x0.50 m ölçülerindeki mermer kita-

benin 0,50 m. yukarısında olan kabara-
nın üzeri sade bırakılmıştır. Çeşme nişi i-
çerisinde bulunan su yalağı cepheden ha-
fif dışarı çıkıntı yapmaktadır. Çeşmenin 
sol üst köşesinde bulunan köşk minare-
ye, doğu cephenin güney ucuna eklenen 
11 basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. 
Köşk minare tamamen kesme taştan ya-
pılmıştır. Köşk minare 3,60 m yükseklik 
ve 1,19 m genişliktedir. Köşk minare se-
kizgen formlu dört ayağın üzerine otur-
maktadır. Ayaklar birbirine dekoratif 
Bursa kemerleriyle bağlıdır. Sütunlar, ka-
ide kısmında, doğu, batı ve kuzey yönde 
birbirlerine taş korkuluklarla bağlanmış-
tır. Sütun başlıkları baklava dilimi motif-
leri ile tezyin edilmiştir. Bütün cepheler-
de dekoratif kemerlerin her iki köşesine 
sembolik gülbezekler işlenmiştir. Köşk 
minarenin saçak kısmı, iki sıra hâlindeki 
basit silme kuşağı ile hareketlendirilmiş-
tir. Köşkün üst kısmının tam ortasına 
yerleştirilen petek kısmı kare planlıdır. 
Petek kısmının köşeleri pahlanmıştır. 
Pahlanan üst cephenin tamamı, iki sıra 
silme kuşağı ile hareketlendirilmiş olup 
tepesine sekizgen planlı külah konulmuş-
tur. Külahın tepesinde alem bulunmakta-
dır. Petek kısmı kaidesinin her cephesine, 
kuşların rahat girip çıkması için minyatür 
pencereler açılmıştır. Sade olan çeşme-
de, süsleme olarak;  silme kuşakları ile 
köşk minare üzerindeki gülbezekler ve 
baklava motifli sütun başlıklarından söz 
edilebilir.
Çeşmenin sivri kemerinin oturduğu ku-
zey yönde bulunan başlığın üzerindeki 
profillerin kopuk olması ile çeşme nişi-
nin cepheden kuzeye kaydırılmış olması 
akla bazı soru işaretleri getirmektedir. A-
caba bu çeşme yan yana iki kemerli ola-
bilir mi? Kanaatimize göre, çeşme nişi-
nin cepheden kuzeye kaydırılmış olması 
ile kuzeydeki ayak üzerindeki profillerin 
iki ayrı kemerin oturabileceği şekilde dü-
zenlenmiş olması, bize çeşmenin orijina-
linde büyük bir ihtimalle, yan yana iki ke-
merli olarak yapılmış olabileceği işaretini 
vermektedir.
Eserin üzerindeki köşk minare Kadı 
Mescidi için yapılmıştır. Adı geçen mes-

Kadı Çeşmesi restitüsyon 
(çizim: M. Denktaş) 

Kadı Çeşmesi plan 
(çizim: M. Denktaş)
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cid H 738 (M 1338) yılında Eratna Beyi E-
mir Hüsameddin Halil tarafından onar-
tılmıştır. Fakat Köşk minare, camiye da-
ha geç dönemde eklenmiş olmalıdır. 
Köşk minare yapılırken çeşmenin doğu 
cephesinin güney ucunda bulunan 11 ba-
samaklı merdiven de ilave edilmiştir. 
Köşk minare, Seyit Gazi Mahallesi Çeş-
mesi üzerinde bulunan köşk minare ile 
büyük benzerlik göstermektedir. Seyit 
Gazi Mahallesi Çeşmesi 1904 tarihlidir. 
Kanaatimizce bu köşk minare de XIX. 
yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başların-
da inşa edilmiş olmalıdır. 1989 yılında 
yapılan onarım esnasında yenilenmiştir. 
Bu yenileme sırasında çeşme nişi içeri-
sinde bulunan sade kabara da esere ilave 
edilmiştir.
Eserin üzerindeki kitabe bütün çabaları-
mıza rağmen okunamamıştır. Çeşme ü-
zerindeki kemer kullanımı daha çok XVI. 
yüzyılda karşımıza çıkmaktadır. Kayseri-
’de XVI. yüzyılda inşa edilen Gavremoğ-
lu* (1508) ve Çakaloz* (1582) çeşmelerin-
de aynı kemer formlarıyla karşılaşılmak-
tadır. Bu nedenle eser muhtemelen XVI. 
yüzyılın ortalarında inşa edilmiş olmalı-
dır.

Kaynakça:  Denktaş,  Su Yapıları; H. Edhem, 
Kayseri (Göde);  Erkiletlioğlu, KT; Özkeçeci, 
KCMM.  

MUSTAFA DENKTAŞ

KADI HAMAMI
Cami-i Kebir Mahallesi*, Ulu Câmi Soka-
ğı üzerinde bulunan çifte hamam hâlen 
kullanılmaktadır. Yapının kitabesi mev-
cut değildir. Fakat Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü arşivindeki 1862 numaralı defte-
rin 439. sayfa ve 95 sırasında kayıtlı Hacı 
Bedrüddin Mahmud ibn-i Süleyman’ın 
adına kayıtlı H 966 ( M 1559) tarihli A-
rapça vakfiyede yapının banisi olarak 
Kadı Bedreddin Mahmud’un*  adı geç-
mektedir.
Çifte hamam olarak inşa edilen eserin er-
kekler bölümü sıcaklığı üç eyvan, iki hal-
vet ve bir serin gözden oluşurken; kadın-
lar kısmı sıcaklığı eyvansız ve dört halvet-
ten oluşur. Düzgün bir plan göstermeyen 
hamamın erkekler kısmı soyunmalığı do-
ğu cephede ana kütleden çıkıntı yapar. 

Erkekler kısmı soyunmalık, çamaşırhane, 
tuvalet, soğukluk ve sıcaklıktan ibarettir. 
Kadınlar kısmı ise, soyunmalık, soğuk-
luk, koridor, sıcaklık ve dört halvetten o-
luşur. Hamamın kuzey cephesi boyunca 
su deposu ve külhan kısmı uzanmaktadır. 
Erkekler kısmı soyunmalık mekânının ü-
zerini örten kubbe, kare bir kasnağa otur-
maktadır. Bu kubbenin tepesinde yer a-
lan sekizgen aydınlık fenerinin üzeri de 
yekpare taştan yapılmış küçük bir kub-
beyle örtülüdür. Hamamdaki diğer bü-
tün kubbeler kasnaksızdır. Üst örtünün 

Kadı Hamamı üstten görünümü-1960 (Karakaya, Anımsamalar)

Kadı Çeşmesi eski durumu 
(M. Denktaş)
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tamamı betonla sıvanmıştır. Fonksiyon-
ları hâlen devam eden tüteklik bacaları 
da daha iyi hava sirkülasyonu sağlamak 
amacıyla yükseltilmiştir. Hamamın du-
varlarında kaba yonu ve moloz taş, kapı, 
pencere söveleri ile kemerlerde kesme 
taş malzeme kullanılmıştır. Her iki so-
yunmalıkta bulunan havuzlar ile erkekler 
soyunmalığına girişi sağlayan kapının ba-
sık kemerini oluşturan taşlar da mermer-
dir. Erkekler bölümünde bulunan bütün 
mekânlar ile kadınlar bölümü sıcaklığı-
nın zeminleri ile seki üzerleri ve duvarla-
rının 1.30 m kadar olan kısımlarının ta-
mamı 1967 yılında yapılan onarımlar sı-
rasında mermerle kaplanmıştır. Kadınlar 
kısmı soyunmalığı, soğukluğu ve sıcaklık 
mekânına geçişi sağlayan koridorun ze-
minleri mozaiktir. Bahsi geçen yerler dı-
şında kalan duvarlar ile üst örtü eleman-
larının içleri betonla sıvalıdır. Erkekler 
kısmı soyunmalığı, doğu cephenin güney 
ucunda ana kitleden çıkıntı yapmaktadır. 
Çevre kotunun zamanla yükselmesinden 
dolayı aşağıda kalan hamamın soyunma-
lığına, doğu cephenin ortasında yer alan 
10 basamaklı çift yönlü bir merdivenden 
inilmektedir. Soyunmalığın cümle kapısı, 
basit silme kuşakları ile çerçeve içerisine 
alınmış olup üzerini örten basık kemerin 
taşları siyah ve beyaz mermerden dönü-
şümlü olarak örülmüştür. Bu kapının gü-
ney ve kuzeyine simetrik olarak yerleşti-
rilen dikdörtgen pencerelerin üzerinde 
sağır kemerler bulunmaktadır. Bu kapı a-
çıklığından geçilerek girilen soyunma 
bölümü 11,40x11,40 m ölçülerindedir. 
Soyunma mekânının üzeri kubbe ile ör-
tülü olup, kubbeye geçiş, köşelerde 
tromplarla sağlanmıştır.  Kubbenin tam 
tepesinde sekiz köşeli bir aydınlık feneri 
yer alır. Aydınlık fenerinin her cephesin-
de birer adet dikdörtgen pencere açılmış-
tır. Soğukluk bölümünün aydınlatılması, 
doğu cephede bulunan giriş kapısının 
doğusuna ve batısına simetrik olarak açı-
lan dikdörtgen pencereler ile ve yine aynı 
cephenin köşelerinde yer alan trompla-
rın içerisine yerleştirilen dikdörtgen pen-
cerelerle sağlanmıştır. Kapı açıklıkları 
hariç bütün cepheleri dolaşan sekiler 

0,60 m yükseklikte ve 1,60 m genişliğin-
dedir. Bu sekilerin altında ayakkabıları 
koymak için dekoratif kemerli küçük niş-
cikler bulunmaktadır. Sekiler üzerinde 
bulunan ahşap soyunma kabinleri ile te-
ras kat 1967 yılında yapılan onarımlar es-
nasında yapılmıştır. Alt kısımda bulunan 
33 adet soyunma kabininin kapısı yoktur. 
Üst katta bulunan 17 adet kabinin kapıla-
rı mevcut olup soyunmalığın doğu cep-
hesinin güney ve kuzey köşelerine yerleş-
tirilen demir basamaklı merdivenlerle çı-
kılmaktadır. Kubbenin tam altında sekiz-
gen planlı küçük bir havuz bulunmakta-
dır.  Havuzun ortasında bulunan fıskiye 
kaidesinin üzerine bir çanak konulmuş-
tur. Soyunmalığın batı duvarından hafif 
güneye kaydırılan kapı üzerinde yaşmak-
lı bir buhar bacası mevcuttur. Bu baca sa-
yesinde, hamam içerisinde oluşan pis ko-
kular dışarı atılmaktadır. Bu bacanın he-
men altında bulunan kapıdan çamaşırha-
neye girilir. Çamaşırhane “T” şeklinde bir 
plana sahiptir. “T” nin uzun kısmı kuzey- 
güney yönünde tekne tonozla, doğu ve 
batı cephelerdeki kısa bölümleri ise ya-
rım kubbelerle örtülmüştür. Bu mekân, 
ortadaki tekne tonoz üzerine açılan altı-
gen formlu 16 adet ışık gözüyle aydınlatıl-
mıştır. Çamaşırhanenin güney cephesi 
boyunca uzanan seki, 0,55 m yüksekli-
ğinde ve 1,50 m genişliğindedir. Bu seki-
nin altında da dekoratif kemerli küçük 
nişler dikkat çekicidir. Bu sekinin batı 
köşesine iki adet traşlık bölümü yerleşti-
rilmiştir. Bu bölümün kuzeyinde yer alan 
girinti hâlen çamaşırhane olarak kullanıl-
maktadır. Çamaşırhanenin batı cephesi-
nin ortasına açılan kapıdan tuvalet ve 
traşlık birimlerinin bulunduğu bölüme 
girilir. Güney- kuzey yönünde uzanan bu 
dikdörtgen mekânın üzeri tekne tonozla 
örtülmüştür. Bu kısmın aydınlatılması, 
tonozun sırtına açılan dikdörtgen formlu 
altı adet ışık gözüyle sağlanmıştır. Bu bö-
lümün güney cephesinde yer alan iki bi-
rim tuvalet olarak kullanılmaktadır. So-
ğukluk bölümüne giriş, çamaşırhanenin 
kuzey batı köşesine açılan sivri kemerli 
bir kapıdan sağlanmıştır. Doğu- batı yö-
nünde uzanan soğukluğun üzeri doğu 
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yönde kubbe, batı yönde ise nervürlü ya-
rım kubbe ile örtülüdür. Kubbeye geçiş 
pandantiflerle sağlanmıştır. Kubbe eteği 
bir sıra mukarnasla süslenmiştir. Batı 
yöndeki nervürlü kubbe, köşelerde deko-
ratif amaçlı yapılmış istiridye kabuğu 
şeklindeki tromplara oturur. Soğukluk 
mekânının aydınlatılması kubbenin tepe-
sine açılan dairevi büyük bir açıklık ile 
bunun çevresine iki sıra hâlinde yerleşti-
rilen yıldız şeklindeki 16 adet ışık gözüy-
le sağlanmıştır.  Soğukluğun çevresindeki 
sekiler 0.20 m yükseklikte, 0.72 m geniş-
liğinde olup, üzerlerinde üç adet kurna 
bulunmaktadır. Kurnalar önünde ayna 
taşı yoktur.
Sıcaklığa, soğukluğun doğu cephesinin 
kuzeyine açılan yuvarlak kemerli kapı-
dan girilir. Sıcaklık bölümü üç eyvan, iki 
halvet ve küçük bir hücreden oluşur. Sı-
caklığın merkezini örten kubbeye geçiş 
köşelerde pandantiflerle sağlanmıştır. 
Kubbe eteği bir sıra mukarnasla süslü-
dür. Sıcaklığın aydınlatılması, kubbenin 
tepesinde yer alan küçük dairevi açıklığın 
çevresine yerleştirilen yıldız formlu 16 a-
det ışık gözüyle sağlanmıştır. Doğu, batı 
ve güney yöndeki eyvanların üzerleri ner-
vürlü yarım kubbelerle örtülüdür. Ner-

vürlü yarım kubbelerin eteklerinin köşe-
leri, dört sıra mukarnasla hareketlendiril-
miştir. Merkezi kubbenin tam altına 
2,47x2,24x0,38 m ölçülerindeki dikdört-
gen planlı göbek taşı konulmuştur. Ey-
vanlar üç yönde 0,20 m yükseklik ve 
0,74 m genişliğindeki sekilerle çevrilidir. 
Giriş eyvanında bir, diğer iki eyvanda ü-
çer adet kurna bulunmakta olup, kurna-
ların önlerinde ayna taşı yoktur. Sıcaklığa 
açılan bütün kapıların üzerleri 0,15 m de-
rinliğinde, dört kademeli kemer nişleriy-
le dekore edilmiştir. Sıcaklığın kuzeyinde 
yer alan iki halvetin üzerleri kubbeyle ör-
tülü olup kubbelere geçiş pandantiflerle 

Kadı Hamamı-2012

Kadı Hamamı planı (çizim: V.G.M Arşivinden 
düzeltilerek M. Denktaş)
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sağlanmıştır. Batı yöndeki halvet, kubbe-
nin tepesine açılan yuvarlak formlu kü-
çük bir pencere ve bunun çevresine yer-
leştirilen yedi adet yuvarlak formlu ışık 
gözüyle; doğudaki halvet, kubbenin tepe-
sinde yer alan bir tepe penceresi ve bu-
nun çevresine serpiştirilen dokuz adet 
yuvarlak formlu ışık gözleriyle aydınlatıl-
mıştır. Her iki halvet hücreleri kapı açık-
lıkları hariç 0,20 m yükseklik ve 0,74 m 
genişliğindeki sekilerle çevrilidir. Bu se-
kiler üzerinde dörder adet kurna bulun-
maktadır. Günümüzde sauna olarak kul-
lanılan batıdaki halvet hücresinin doğu, 
batı ve güney duvarları üzerinde birer a-
det küçük nişler görülmektedir. Kuzey 
yöndeki eyvanın batı duvarı üzerinde bu-
lunan sivri kemerli kapıdan 3,70x1,70 m 
ölçülerindeki küçük bir hücreye (serin-
göze) girilir. Tekne tonozla örtülü olan 
bu mekân, tonozun üzerine açılan sekiz 
adet yıldız formlu ışık gözüyle aydınlatıl-
mıştır. Bu mekânın doğu duvarının gü-
ney kısmı 0,43 m derinlik ve 2,21 m ge-
nişliğindeki bir nişle genişletilmiştir. Bu 
nişin ortasında bir adet kurna yer almak-
tadır. Batı cephesinde ise bir adet banyo 
küveti bulunmaktadır. Erkekler kısmında 
bulunan bütün kurnalar yakın bir tarihte 
yenilenmiştir.
Hamamın kadınlar kısmına, güney cep-
hesinin ortasında yer alan girintinin do-
ğusuna açılan düz lentolu kapıdan giril-
mektedir. Hamamın bütününde olduğu 
gibi çukurda kalan soyunmalığa ilk önce 
üç basamaklı bir merdivenle küçük bir 
sahınlığa, bu sahınlıktan iki basamaklı bir 
merdivenle teras kata, buradan da sekiz 
basamaklı başka bir merdivenle zemine 
inilmektedir. Doğu-batı yönünde uzanan 
yamuk planlı soyunmalığın üzeri beto-
narme ile örtülüdür. Soyunmalık bölü-
münün aydınlatılması güney cephesinin 
doğusuna kaydırılan bir adet dikdörtgen 
ve üst örtü üzerine açılan dört adet kare 
formlu pencerelerle sağlanmıştır. Soyun-
malığın güney ve batı cephelerim boydan 
boya dolaşan teras kat da yapılan son o-
narımlar sırasında soyunmalıkla birlikte 
inşa edilmiştir. Teras katın kuzey batı kö-
şesinde altı adet ahşap soyunma kabini 

bulunmaktadır. Terasın güney cephesi ile 
alt kısmında seyyar divanların bulunduğu 
görülmektedir. Soyunmalığın kuzey cep-
hesinin orta bölümünde zemine gömülü 
olarak bulunan küçük havuz dıştan dışa 
0,92 m ölçülerindedir.
Soğukluk bölümüne, soyunmalığın kuzey 
cephesinden batıya kaydırılmış olan yu-
varlak kemerli bir kapıdan girilir. Doğu- 
batı yönünde uzanan soğukluk bölümü-
nün üzeri, tekne tonozla örtülmüştür. Bu 
kısmın aydınlatılması tonozun üzerine a-
çılan sekiz adet yuvarlak, iki adet yıldız 
formlu ışık gözüyle sağlanmıştır. Soğuklu-
ğun doğu cephesi içerisine yerleştirilen üç 
kabinden ortada bulunanı tuvalet, yanlar-
da bulunan birimler de traşlık olarak kul-
lanılmaktadır. Bu bölümün batısında bu-
lunan seki 0,35 m yüksekliktedir. Bu seki-
nin ön yüzleri yan kısımlarda taş korku-
luklarla sınırlandırılmıştır. Bu korkulukla-
rın üzerleri geometrik bir örgü ile doldu-
rulmuştur. Batı cephedeki sekinin üzerin-
de giriş cephesi hariç, diğer cepheleri 0,22 
m yükseklik, 0,68 m genişliğindeki ikinci 
sekilerle çevrilmiştir. Bu sekiler üzerinde 
ayna taşı ve kurna yoktur.
Soğukluğun kuzey duvarından eksende 
hafif batıya kaydırılan sivri kemerli kapı-
dan 3,70x1,62 m ölçülerindeki küçük bir 
koridora geçilmektedir. Güney - kuzey 
yönünde uzanan bu koridorun üzeri de-
ğirmi tonozla örtülmüştür. Koridorun 
aydınlatılması, tonozun ortasına açılan 
altıgen formlu bir, yanlarda yıldız formlu 
iki adet ışık gözüyle sağlanmıştır.
Sıcaklığa, küçük koridorun kuzeyine açı-
lan yuvarlak kemerli kapıdan girilmekte-
dir. Doğu- batı yönünde uzanan sıcaklığın 
üzeri tekne tonozla örtülüdür. Bu bölüm 
tonozun tepesine açılan 10 adet altıgen 
formlu ışık gözüyle aydınlatılmıştır. Batı 
cephesi boyunca uzanan seki güney ve ku-
zey yönde dönerek 1,30 m kadar devam 
etmektedir. Bu sekinin yüksekliği 0,25 m, 
genişliği 0,75 m olup üzerinde üç adet 
kurna bulunmaktadır. Sıcaklığın kuzey 
cephesinde bulunan iki adet halvetin üzer-
leri kubbe ile örtülmüştür. Kubbelere ge-
çiş pandantiflerle sağlanmıştır. Halvetler, 
kubbelerin ortasına açılan dairevî büyük-
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çe bir pencere ve bu pencerenin çevresine 
yerleştirilen sekiz adet yuvarlak formlu 
ışık gözleriyle aydınlatılmıştır. Her iki hal-
vetin kapı açıkları hariç bütün cepheleri 
0,24 m yükseklik ve 0,75 m genişliğindeki 
sekilerle çevrilmiştir. Bu sekilerin bütün 
cephelerinde birer adet kurna bulunmak-
ta olup, kurnalar önünde ayna taşı yoktur. 
Doğu ve güney batı yönde bulunan halvet-
lerin üzerleri tekne tonozla örtülmüştür. 
Doğudaki halvet tonozun sırtında yer alan 
dikdörtgen küçük bir pencereyle ve bu 
pencerenin çevresine yerleştirilen yuvar-
lak formlu on adet, güney batıdaki halvet 
de tonozun tepesine yerleştirilen altı adet 
yuvarlak formlu ışık gözleriyle aydınlatıl-
mıştır. Doğudaki halvet kuzey, güney ve 
doğu yönde 0,23 m yükseklikte, 0,73 m 
genişliğindeki sekilerle çevrili iken, güney 
batı yöndeki halvet de kuzey, güney ve ba-
tı yönde 0,24 m yükseklik, 0,73 m genişli-
ğindeki sekilerle çevrilidir. Her iki halvette 
bulunan sekilerin üzerinde dörder adet 
kurna yer almaktadır. Bu kurnaların önün-
de ayna taşı yoktur.
Hamamın kuzey cephesinde su deposu 
ve külhan yer alır. Su deposunun üzeri 
beşik tonozla örtülüdür. Külhana doğu 
cephenin ortasına açılan kapıdan girile-
rek 10 basamaklı bir merdivenle inilmek-
tedir. Doğu- batı yönünde uzanan külha-
nın üzeri sivri tonozla örtülmüştür. Ha-
mamda süsleme unsurları olarak; erkek-
ler kısmı soyunmalığına girişi sağlayan 
kapının çevresinin basit silme kuşaklarla 
bir çerçeve içerisine alınması ve bu kapı-
nın basık kemerinin siyah ve beyaz mer-
merle dönüşümlü olarak örülmesi; so-
yunmalığın kubbesinin oturduğu köşe-
lerdeki trompların içerisinin kesilmiş ya-
rım yıldız tonozla doldurulması ve bu 
trompların arasına atılan sağır kemerler 
ile trompların kesiştiği köşelerde bulu-
nan pandantiflerin yüzeylerinin mukar-
naslarla doldurulmuş olmasıdır. Ayrıca 
soğukluk bölümündeki kubbenin etekle-
rinin bir sıra mukarnasla doldurulmasıy-
la bu kubbenin batısında yer alan nervü-
rü yarım kubbenin köşelerde, dekoratif 
amaçla yapılmış istiridye kabuğu şeklin-
deki tromplara oturması, sıcaklıkta bulu-

nan üç eyvanın üzerini örten nervürlü ya-
rım kubbelerin etekleri köşelerde dört sı-
ra mukarnasla doldurulmuş olması dışın-
da, kubbe ve tonozların üzerinde bulu-
nan yıldız şeklindeki ışık gözleri de dâhil 
edilebilir. Ayrıca kadınlar kısmı soyun-
malığında bulunan küçük mermer havuz 
ile soğukluk mekânındaki sekinin ön yü-
zündeki korkuluklar üzerindeki geomet-
rik süslemelerden de bahsedilebilir.
Kadınlar kısmı soyunmalığı 1967 yılında 
yapılan onarımlar sırasında tamamen ye-
nilenmiştir. Yine aynı yılda yapılan ona-
rımlar esnasında hamamın zeminleri ile 
duvarlarının yaklaşık 1,30 m olan kısım-
ları mermerle kaplanmış olup, kurnala-
rın da tamamı değiştirilmiştir. Kadınlar 
kısmı soyunmalığı dışında hamam oriji-
nal planını muhafaza eder.

Kadı Mescidi’nden kalan minare ve çeşme (İ. Özkeçeci)

Kadı Mescidi kitabesi (H. Erkiletlioğlu)  
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Hamamın inşasının H. 949 (M 1542) tari-
hinde tamamlanmış olduğunu, Kadı 
Bedreddin Mahmud’un H 966 (M 1559) 
tarihli Arapça vakfiyesinden öğreniyo-
ruz. Hamamın inşa edildiği yılda Sinan 
Osmanlı Devleti’nin baş mimarı olduğu 
için halk arasında bu hamamın da Sinan 
tarafından inşa edildiği yönünde söylen-
tiler bulunmaktadır. Mimar Sinan’ın inşa 
ettiği yapıların listesinin bulunduğu tez-
kerelerde bu hamamın ismi yoktur. Ayrı-
ca Kadı Hamamı hakkında, Kayseri Şer’-
iyye Sicil Defterlerinden H 1027 (M 
1625/26) tarihli ve 20/1 numaralı defter 
ile H 1035 -1036 (M 1625-1626) tarihli 
27/2 numaralı defterde, hamamın kira-
lanmasına dair bilgiler bulunmaktadır.

Kaynakça: Mehmet Çayırdağ, Kayseri’de Ka-
dı Mahmud Vakfı, Kayseri (t.y); Selahattin Çör-
tük, 20/1 Numaralı Kayseri Şer’iyye Sicili H. 
1027/M 1617, (EÜSBE Basılmamış Yüksek Li-
sans tezi), Kayseri 1995; Denktaş,  Su Yapıları; 
Ahmet Gündüz, 27/2 Numaralı Kayseri Şer’-
iyye Sicili H. 1035-1036/M 1625-1626, (EÜS-
BE Basılmamış Yüksek Lisans tezi), Kayseri 
1995.

MUSTAFA DENKTAŞ

KADI HÜSÂMEDDİN HÜSEYİN
Kayseri kadısı (Kayseri, 1243 ?-?). Babası,  
Kayseri kadısı olan Celâleddin Habib* ve 
annesi Selçuklu veziri Cemaleddin 
Hotanî*’nin kızıdır. Hüsâmeddin Hüse-
yin de babası gibi iyi yetişmiş, derin bir 
âlim ve seçkin bir fazıl olarak kendini 
gösterdi. İlmin her dalında; dinî ve müs-
pet ilimlerde büyük bir ilerleme kaydetti. 
Babasından sonra beylerin ve yöneticile-
rin yanında en çok saygı duyulan kişi ol-
du. Herkese sözü geçen, güvenilir biri 
durumuna geldi. Moğol beylerinin bü-
yükleri, onun aracılığıyla İslam’ın süsüyle 
süslenip, Müslüman oldular ve imanın 
şerefini kazandılar. Selçuklu beylerinin 
büyüklerinden birinin kızıyla evlenince 
büyük bir servete ve güce kavuştu. Oğlu 
Kadı Sirâceddin Süleyman*, bu eşinden 
doğdu. Babasının vefatından sonra Kay-
seri Kadısı oldu. Bundan sonraki hayatı 
hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Ya-
şar Yücel,  Selçuklu Sultanı II. Gıyâseddin 
Mesud’un ikinci saltanat devrinde (1303)  
Kayseri Kadısı olduğunu belirtmektedir.  

Kaynakça: Esterâbâdî, Bezm2, s. 51-54; Keri-
müddin Mahmud-i Aksarayî, Müsâmeretü’l-
Ahbâr, çev. Mürsel Öztürk, Ankara 2000, s. 
69, 94; İ. Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikle-
ri, Ankara 1969, s.162; Yücel, KBAD, s. 16-17.     

KEMAL GÖDE

KADI MESCİDİ
Eski Yalman, şimdiki Gevher Nesibe 
Mahallesi’nde, Kurşunlu Camii* kuzeyin-
de, bugün sadece köşk minaresi ve altın-
da çeşmesi kalmış, İlhanlı Dönemine ait 
bir mesciddir. Mescidin, değiştirilmiş ve 
küçülmüş son hâli, seksenli yıllarda bele-
diye tarafından, buradaki park oluşturu-
lurken yıkılıp ortadan kaldırılmıştır. Mes-
cid yıkılmadan, sonradan yapılan basit 
kapısı üzerine yerleştirilmiş Arapça kita-
besinde tercüme olarak olarak şunlar ya-
zılıdır: 
Bu cami mescidinin genişletilmesi, 
Selman’a mensup- Allah rahmet 
eylesin-Emir Hüsameddin Halil’in oğ-
lu başarılı Emir Fahreddin İsmail-
yüceliği devamlı olsun-yediyüz otuz se-
kiz Zilhicce ayında emretti yazılıdır. Ki-
tabenin tarihi milâdi takvimle Haziran/
Temmuz 1338 olmaktadır. Kitabe şimdi 
müzenin deposunda bulunmaktadır. Bu 
küçük mescidi genişleten İlhanlı Dönemi 
ümerasından Fahreddin İsmail ve babası 
Hüsameddin Halil hakkında bir malumat 
bulunamamıştır. Kitabeden anlaşıldığına 
göre burada daha önce küçük bir mescid 
varken bu tarihte ihtiyaca binaen genişle-
tilmiştir. Bugünkü minare ve çeşmenin 
doğusunda, mevcut mescidin yıkılması 
sırasında eski mescidin bir misli daha bü-
yük temelleri ortaya çıkmıştı. Demek ki 
harap olan mescid sonradan yine küçül-
tülerek basit şekilde inşa edilmiştir. An-
cak bu son mescid içinde iki adet orijinal 
tek parça taş sütunları ve sütun başlıkları 
bulunuyordu. Bunlar cami yıkıldıktan 
sonra Kağnı Pazarı’nda*   Hunat Hama-
mı* karşısında sur dibinde yapılan yeşil a-
lanın içine dikilmiştir. Mescide neden 
Kadı Mescidi dendiği hakkında da bir 
bilgi bulunmamaktadır. Herhâlde Kayse-
ri kadılarından birisi mescidi onarmış, 
böylece de mescid onun ismini almıştır.  
Kadı Mescidi’nin bugün mevcut olan, 
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Kayseri’de mahalle mescitlerinin orijinal 
çeşmeli köşk minarelerden biri olan mi-
naresinin altındaki çeşmede de eski ve 
büyükçe bir mermer kitabe bulunmakta-
dır. Ancak çeşme kullanılırken çok tahrip 
olmuş, bu önemli kitabeden bir şey oku-
yup çıkarmak mümkün olmamıştır.

Kaynakça: Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Sel-
çuklu ve Beylikler Dönemine Ait Bazı Kitabe ve 
Mezartaşları”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih 
Dergisi, İstanbul 1984, S. XXXIV, s. 510, 511;  Ke-
mal Göde, Eretnalılar, TTK, Ankara 1994, s.160.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

KADI SİRÂCEDDİN SÜLEYMAN 
Kayseri kadısı (Kayseri?,?-Kayseri, 1351).  
Babası Kadı Hüsâmeddin Hüseyin*, anne-
si Selçuklu ümerasından birinin kızıdır. E-
limizde kesin bilgi olmamakla beraber, 
babası uzun yıllar Kayseri Kadısı olarak 
vazife yaptığından,  Kayseri’de doğduğu 
tahmin edilmektedir. Dinî ve müspet ilim-
lerde tam bir ilerleme ve olgunluk kaydet-
ti. Beylerin yanında izzet ve ikram gördü. 
Babasının İlhan Abaka tarafından 1277 
Haziranında idam edilmesinden sonra 
Kayseri Kadısı oldu. Sultan II. İzzeddin 
Keykâvus’un (1246-1262) kızlarından biri-
nin, Moğol beylerinden biriyle yaptığı evli-
likten doğan ve Niksar’da büyüyen kızıyla 
evlendi.   Said bu eşinden dünyaya geldi. 
Kadı Sirâceddin Süleyman’ın, Kadı 
Burhaneddin’in babası olan Şemseddin 
Mehmed isminde bir de oğlu oldu. Âlim, 
fazıl, şeriatı ve dinî kuralları harfiyen uygu-
layan, fıkıh ilminin temel direği, dinin ve 
devletin feneri olarak vasıflandırılan Kadı 
Sirâceddin Süleyman’ın Kayseri kadılığı, 
Sultan Alâeddin Eratna* (1327-1352) devri-
ne rastlar. Sultan Eratna, ortaya çıkan dış 
tehlikelere karşı, Memlûklu Sultanlığı’nın 
nâibi sıfatını kazanmak için, Kadı 
Sirâceddin Süleyman’ı elçilik heyetiyle 
birkaç defa Kahire’ye gönderdi ve bunda 
başarı sağladı. Kadı Sirâceddin Süleyman 
vefatına kadar Kayseri kadılığı görevini 
başarıyla yürüttü ve vefatından sonra yeri-
ne oğlu Şemseddin Mehmed* Kayseri ka-
dısı oldu.

Kaynakça: Esterâbâdî, Bezm2, s.51-54; İ. Hakkı 
Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, Ankara 1969, s. 

162, 168; Yücel, KBAD, s. 16-17; Kemal Göde, 
Halil Edhem ve Kayseri Şehri, Kayseri 2011, 
s.85-95; Kemal Göde, Eratnalılar (1327-
1381), Ankara 2000, s. 44-46.    

KEMAL GÖDE

KADI ŞEMSEDDİN MEHMED 
Kayseri kadısı (Kayseri ?, ?- Suriye, 1363). 
Babası Kadı Sirâceddin Süleyman’dır. Sel-
çuklu vezirlerinden Celâleddin Mahmud 
Müstevfî’nin oğlu Abdullah Çelebi’nin kı-
zıyla evlendi. Babasından sonra 1351’de 
Kayseri kadısı oldu. Bu görevini ölünceye 
kadar yürüttü.  Kayseri’de Sultan Alâeddin 
Eratna*, Sultan İzzeddin Cafer ve Sultan 
Gıyâseddin Mehmed* devirlerinde kadılık 
yaptı. Aynı zamanda vakıflara bakıp, vakfi-
yeler düzenledi ve onları tasdik etti. Oğlu 
Burhaneddin Ahmed*’in eğitim ve öğreti-
mine çok önem veren Kadı Şemseddin 
Mehmed,  Kayseri’de Eratna’nın oğulları 
Cafer ve Mehmed Beyler arasında çıkan 
taht kavgaları yüzünden, oğlunu da yanına 
alarak 1356 yılında Karaman İli üzerinden 
deniz yoluyla Şam’a gitti. Orada dört ay 
kaldıktan ve Kayseri’de de ortalık sakin-
leştikten sonra tekrar Kayseri’ye döndü. 
Kadı Şemseddin Mehmed, yine oğlunun 
eğitim ve öğretimini tamamlamak için 
1358 yılında Kahire’ye gitti. Burada Burha-
neddin Ahmed’e, dini ve müspet ilimler a-
lanında ünlü âlimlerinden ders aldırdı. 
Kahire’den 1362 yılının ikinci yarısında, 
oğluyla birlikte Şam’a gitti. Oğluna burada 
da ünlü âlimlerden ders aldırarak onun e-
ğitim ve öğretimini olgunlaştırdı. Sonra 
oğluyla ile birlikte Şam’dan Hicaz’a gitti ve 
hacı oldu. Hicazdan Kayseri’ye dönerken 
de Kuzey Suriye’de 1363 yılında vefat etti. 
“İnsanların en faziletlisi, soyluların önde 
geleni, dinin ve milletin güneşi” olarak de-
ğerlendirilen Kadı Şemseddin Mehmed’in 
ölümü üzerine,  Burhaneddin Ahmed, ba-
basının yerine 1365 yılı başında Kayseri 
kadılığına getirildi. 

Kaynakça:  Esterâbâdî, Bezm2, s. 51-54; Kemal 
Göde, Halil Edhem ve Kayseri Şehri, Kayseri 
2011, s. 94; İ. Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Bey-
likleri, Ankara 1969, s. 162, 168; Yücel, KBAD, 
s.16-22; Kemal Göde, Eratnalılar (1327-
1381), Ankara 2000, s. 99, 172-173.     

KEMAL GÖDE
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KADİRÎ
Âşık (Kayseri/Molu, 1858 – 1914). Asıl adı 
Emin’dir. Hasan Ağazâde İsmail Bey’in 
oğludur. Erkiletli Hacı Ali Efendi’den bi-
raz sarf (dil bilgisi) okudu. Bir müddet 
köyünde arazi ve emlak geliri ile geçin-
dikten sonra aşı memuru oldu. Zongul-
dak’ta bu görevini sürdürürken I. Dünya 
Savaşı sırasında vefat etti. Fahri Bilge 
Mecmuaları*’nda uzun boylu, kuru si-
malı, gür bıyıklı, esmer tenli ve yakışıklı 
biri olarak tanıtılan Kadirî, Molulu Revâî* 
ile birlikte bulunmuş, ondan etkilenerek 
şiir söylemeye başlamıştır. Mevcut şiirle-
rinde felek, vatan ve hikmet konularını 
işlediği görülmektedir. Örnek olması açı-
sından bir şiirini aşağıya alıyoruz:

Bana zulmü çoktur zâlim feleğin
Âşiyânım yıkıp vîrân eyledi
Gâhî sarpa çeker gâhî engine
Bana dehr-i dûnu nîrân eyledi

Esir edip terk etti hûb vatanı
Didelerim giryân akıttılar kanı
Aldı elimden şöhreti şânı
Hayli demdir birden hayrân eyledi

Kadirî olsan sen bana kâil
Allâh eder seni murada nâil
Bin bir ismin vardır birisi Celîl
Nûr-ı enver birden hayrân eyledi

Kaynakça: Erhan Çapraz, Fahri Bilge Defter-
leri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri, 
Laçin Yayınları, Kayseri 2008, s. 92-93, 308-
310.

ERHAN ÇAPRAZ

KADRÎ bk. ABDULKÂDİR KADRÎ EFENDİ

KADRÎ ÇELEBİ (ZEYNÎZÂDE)
Şair (XVI. yüzyıl). Kaynaklarda hakkında 
çok az bilgiye rastladığımız Zeynîzâde 
Kadrî Çelebi, Kayserilidir. Sicill-i 
Osmanî’de verilen bilgiye göre Sultan 
Süleyman zamanında (1520-1566) vefat 
etmiştir. Bir dîvân şâiri olan Kadrî’nin 
şiirlerini topladığı bir dîvânının olup ol-
madığını da bilemiyoruz. Şairliği hakkın-
da bir fikir vermesi için iki beytini aşağıya 
alıyoruz:

Çıkardun başa cânâ bâliş-i zerkâra yüz 
virdün

Kopardun fitneler yir yir hat-ı jengâra 
yüz virdün

Elün ko sîneye insâfa gel kim Kadrî-yi 
zâra

Ana bir dest-bûsun virmedün ağyâra yüz 
virdün

Kaynakça: M. Süreyya, SO2, 3. C., s. 856; Kök-
sal, KDŞ, s. 57-58.

ATABEY KILIÇ

KAFESÇİOĞLU, MUSTAFA MAHİR
Kayseri’nin ilk Müslüman Türk eczacısı 
(Kayseri/Tavlusun, 1880-Kayseri, 21 
Ocak 1952). Babasının adı İbrahim, an-
nesinin Şerife’dir. Çocukluk ve gençlik 
dönemini Kayseri, Trabzon ve Çorum’da 
geçirdikten sonra 1899 yılında İstanbul’-
da Mekteb-i Tıbbiye’nin Eczacı Şubesi’ne 
kaydoldu. 1902 yılında buradan mezun 
olarak eczacı diploması aldı. Kayseri’de 
gayrimüslim bir eczacı ile ortak eczane 
açtıysa da kısa süre sonra ortaklıktan ay-
rılarak Safranbolu Belediye Eczahanesi 
mesul müdürlüğü görevini üstlendi. 
1909 sonlarına kadar Safranbolu’daki bu 
görevine devam eden Kafesçioğlu 1910 
yılı başlarında Medine-i Münevvere Gu-
raba Hastahanesi baş eczacılığına tayin 
oldu. Medine’de geçirdiği yıllarda ayrıca 
bir idadî mektebinde coğrafya ve resim 
derslerine girdi. Aktif olarak siyasetle de 
ilgilendiği bu dönemde İttihat ve Terakki 
Fırkası kâtib-i umumîlik görevini yürüt-
tü. 1914’te Birinci Dünya Savaşı’nın çık-
masının ardından ailesini Kayseri’ye 
gönderdi, 1916’da da kendisi döndü. Er-
tesi yıl  Kayseri’de Belediye Eczahanesi’-
nin mesul müdürü oldu. Savaştan sonra 
bu görevinden istifa ederek Kayseri Sar-
raflar Çarşısı’nda Erciyes Eczahanesi’ni 
açtı. Daha sonra bu eczaneyi Kazancılar 
Çarşısı’ndaki bir dükkâna taşıdı. 1922 yı-
lında eczaneye ortak olan eczacı kalfası 
Bekir Efendi ile birlikte eczaneyi Şekerci-
ler Çarşısı’na naklettiyse de burada iyi iş 
yapamaması üzerine Kazancılar Çarşısı’-
ndaki yerine geri döndü ve ölümüne dek 
bu adreste devam etti. 1936-1938 yılları 
arasında Kayseri Ticaret Odası*’nın baş-

Mustafa Mahir Kafesçioğlu 
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kanlığını da yürüttü.   1939-1940 yılların-
da haftalık Ata Yolu* gazetesinin yazı iş-
leri müdürlüğünü yaptı.   1945’te Demok-
rat Parti’nin Kayseri’deki kurucu heyeti-
ne girdi ve uzun yıllar DP İl İdare Kurulu 
üyeliği görevini yürüttü. Belediye Meclisi 
ve Ticaret Odası üyeliklerine ek olarak 
Kayseri’de birçok yardım kuruluşunun 
faaliyetini destekledi. Yakalandığı akci-
ğer kanserine yenik düşerek yaşamını yi-
tirdi. Vasiyeti üzerine Tavlusun Mezarlı-
ğı’na defnedildi.   

 HALİL TEKİNER 

KAFESÇİOĞLU, RUHİ
Öğretim üyesi, yüksek mimar (Kayseri, 
1919- ). İlkokulu Kayseri’de okudu. Orta-
öğrenimini Sivas’ta Sivas Lisesi’nde ta-
mamladı. Yüksek öğrenimi için İstan-
bul’a gitti.  1943 yılında Yüksek Mühen-
dis Mektebi’nden Yüksek- Mimar olarak 
mezun oldu. Dört sene serbest çalıştıktan 
sonra Mektebin 1944’te İstanbul Teknik 
Üniversitesi’ne dönüşmesinin ardından 
1947’de İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı II 
kürsüsünde asistan oldu. Aynı fakültede 
1949’da yeterlilik çalışmasını tamamladı, 
1955’te doçent, 1965’te profesör oldu. Bir 
dönem İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı A-
raştırma Kurumu genel sekreterliği ve 
başkanlığı yaptı. Fakültenin malzeme ar-
şivi ve malzeme laboratuarının kurulma-
sını sağladı. Fakülteye geldiği günden 
beri geleneksel kırsal yapıları araştırma 
çalışmalarına başladı. Toprak yapıların 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çe-
şitli çalışmalar sonunda “ALKER” adını 
verdiği alçı ve kireç katkılı kerpicin üre-
tilmesini 1980 yılında TÜBİTAK projesi 
olarak gerçekleştirdi.  1968 yılında emek-
li oldu. Yurtiçinde ve yurtdışında semi-
nerler ve kongrelere katıldı, konferanslar 
verdi, gazete ve dergilere yazdı. Beş kitap, 
ellinin üzerinde bildiri ve makale kaleme 
aldı.  

Kaynakça: http://www.arthaber.net/HD198_
ruhi-kafescioglu.html

YAYIN KURULU

  
KAĞITCI, CEMAL

Neyzen, makine mühendisi (Kayseri, 8 
Nisan 1944-1998). İlk ve drtaöğretimden 

sonra Kayseri Lisesi’nden mezun oldu. 
Üniversite eğitimi için geldiği İstanbul’da 
Yüksek Denizcilik Okulu’nda eğitimine 
devam etti. Makine mühendisi olarak 
uzun yıllar uzak yol gemilerinde çalıştık-
tan sonra 1980 yılında kendi firmasını 
kurarak iş hayatına atıldı. 
Ney üflemeye 1970’li yıllarda Üstad Halil 
Can’dan dersler alarak başladı. Sabahad-
din Volkan’ın evinde uzun yıllar musiki 
meşk etti. Bir süre Üsküdar Musiki 
Cemiyeti’nde ney üfledi. 1978 yılında 
Mevlevi olup İstanbul Mevlevi Âşıklar 
Derneği’ne üye oldu. Bu derneğin yurtiçi 
ve yurtdışındaki Mevlevi ayinlerinde ney 
üfledi. Neyzen, Konservatuar hocası Ni-
yazi Sayın ile birlikte çalışmalarda bulun-
du. Galata Mevlevihanesi’ndeki Mevlevi 
ayinlerine naathan Kani Karaca ile bir-
likte neyzenbaşı olarak katıldı. Bestekâr 
sanatçı Cahit Atasoy’un çalışmalarına 
Ney üfleyerek katkıda bulundu. Evli ve 
iki çocuk babasıydı.

CEM KAĞITÇI

KAĞNI PAZARI
Kayseri’de şehir merkezinde Hunat Kül-
liyesi*, Zeynelâbidin Türbesi* ve Kale* 
arasında bulunan tarihî meydan. Eski 
kayıtlarda Araba Pazarı olarak da geçen 
ve bakkalların olduğu belirtilen bu mey-
danda at arabası ve kağnıların pazarlan-
dığı, isminden anlaşılmaktadır. Kayseri’-
nin eski resimlerinde burasının kalabalık 
bir alışveriş alanı ve pazaryerinin olduğu 
görülmektedir. Zeynelâbidin Türbesi gü-
neyinde bulunan Feyzioğulları’na* ait 
dört katlı uzunca binanın zemin katı, za-
hireciler ve çeşitli işyerleri ile dolu idi. 
Alanın kuzeydoğusunda Kayseri’nin eski 
sebze hâli bulunuyordu ve hâl binasının 
dış cephesinde yine bakkal, uncu, berber, 
kasap, eczane gibi işyerleri vardı. Her iki 
bina da yakın zamanlarda yıkılarak orta-
dan kalkmış, hâlin yerinde çeşitli iş hanı 
ve PTT binası yer almıştır. Eski hâlin 
önünde bulunan ve Kağnı Pazarı’na cep-
hesi olan turizm binası da yakın zaman-
larda yıkılmış ve burası, meydan ve yeşil 
alan olmuştur. Meydana tam cephe Hu-
nat Medresesi’nin önünde, medreseye 
bitişik sıralı şadırvan çeşmeler bulunu-

Ruhi Kafesçioğlu   

Cemal Kağıtcı 
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yordu. Medresenin Kayseri Müzesi ola-
rak kullanıldığı yıllarda bu çeşmeler, mü-
zenin önünden yıktırılarak kaldırılmıştır. 
Yine meydana bakan Hunat Hamamı’nın 
da erkekler soyunmalık kısmı değiştiril-
miştir. 
XX. yüzyıl ortalarında meydanın bir bö-
lümü, Hunat Camii önü ve Zeynelâbidin 
(İmam Sultan) etrafındaki mezarlarla do-
lu idi. Kayseri’nin tarihindeki önemli 
zatların medfun olduğu bu mezarlık, şe-
hirdeki diğer birçok mezarlık gibi imar 
faaliyetleri içinde, kaldırılıp düzenlenmiş 
ve meydana katılmıştır.
Meydanın batısında, İç Kale’nin tarihî 
Fatih (doğu) Kapısı bulunmaktadır. Bu 
kapı, ismini, iç kapıdaki Fatih’in isminin 
geçtiği kitabeden almıştır. Bunun güne-
yinde Kale Önü ve Millet Caddelerinin 
birleştiği Dış Kale surlarında Yeni Kapı 
bulunuyordu. Yeni Kapı’nın II. Selim za-
manında genişletildiğine dair kitabesi, 
müze deposunda bulunmaktadır. Kapı 

da, buradaki surlarda yıkılarak yollara 
geniş bir çıkış açılmıştır. Kalenin meyda-
na doğru karşısında, Zeynelâbidin Tür-
besi’nin batısında Yeni Kapı Medresesi 
bulunuyordu. O da yıkılıp yok olmuştur. 
Bu medrese alanı üzerine yapıldığı anla-
şılan Tekel binası ve bunun meydana 
doğru kuzeyindeki PTT binası da, yakın 
zamanda Belediye tarafından yıkılıp ar-
saları meydana katılmıştır. Aynı şekilde 
bunların doğusunda bulunan Alemdar İş 
Merkezi ve Sineması ile sonradan yapı-
lan İl Halk Kütüphanesi de yıkılarak, Ok 
Burcu* ve Zeynelâbidin Türbesi’nin etrafı 
açılmıştır.
Halk arasında ismini hâlâ muhafaza eden 
bu meydan, bugün Belediye’nin düzenle-
meleri ile modern hâle getirilmiştir.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

KAHRAMAN, SEYİT ALİ
Yazar, arşiv uzmanı  (Kayseri/Tomarza/
Persek Köyü, 15 Mayıs 1953-).  İlkokulu 
köyünde okuduktan sonra Kayseri İmam 
Hatip Okulu’nu (1973) ve Kayseri 
Lisesi’ni (1973) bitirdi.1977 yılında İstan-
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fel-
sefe Bölümünden mezun oldu. Aynı bö-
lümde 1980 yılında master çalışmasını 
tamamladı. Doktora çalışmasına İ.Ü. İle-
tişim Fakültesinde devam etti.  1973-1975 
yıllarında Millî Türk Talebe Birliğinde 
yöneticilik yaptı. 1973-1983 yılları arasın-
da Necip Fazıl Kısakürek’in yakın çevre-
sinde bulundu. 1978 yılında Kayseri/To-
marza Lisesi’nde felsefe öğretmenliği 
yaptı. 1983-1985 yıllarında M. Ü. İlahiyat 
Fakültesinde sözleşmeli öğretim görevli-
si olarak Felsefe Tarihi dersleri verdi.
1987-1992 yılları arasında Başbakanlık 
Vakıflar Genel Müdürlüğünde arşiv uz-
manı olarak çalıştı.  1992 yılında Başba-
kanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında gö-
reve başladı.  1993 yılında Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığında Tasnif Talimatna-
mesi ve İmlâ Esasları komisyonları baş-
kanlığını yaptı. 1993-2004 yılları arasın-
da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında 
Analitik Tasnif Şube Müdürlüğü görevin-
de bulundu.  1993 yılında Bulgaristan’daki 
Osmanlı belgelerini incelemek üzere 

Seyit Ali Kahraman   

XX. yüzyılın başlarında Kağnı Pazarı (Karakaya Anımsamalar)

Yeni meydan düzenlemesi sırasında yıkılan PTT ve Tekel binaları -1990’lı yıllar
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Bulgaristan’a gitti.  1998 yılında Kıbrıs 
Adası’ndaki Türk vakıf mal varlıklarının 
tespit çalışmalarını yürütmek üzere  (ko-
misyon başkanı olarak) KKTC’ye gitti. 
Kıbrıs’taki Türk vakıf mal varlıklarının 
envanterini çıkardı. 1999 yılında Ceza-
yir’deki Osmanlı belgelerini incelemek 
üzere Cezayir’e gitti. 2004 yılında Har-
vard Üniversitesi, Dumbarton Oaks Ens-
titüsü Middle East Garden Traditions 
çalışma grubunda İslam coğrafyası bah-
çecilik tarihi ile ilgili çalışmalara katıldı. 
Bu çerçevede Ekim 2005 tarihinde 
İspanya’nın Granada şehrinde komisyon 
çalışmalarında bulundu. 2006 yılında 
Türk Dil Kurumuna komisyon üyesi se-
çildi. 05 Şubat 2010-15 Ekim 2010 tarih-
leri arasında TC Cumhurbaşkanlığı’nda 
uzman olarak görev yaptı. 2011’de Evliya 
Çelebi’nin doğumunun 400. doğum yılı 
dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurulunca oluşturulan yürütme 
kuruluna seçildi.   Yayınlamış olduğu ki-
tapların sayısı 60 cildi geçmiştir. Ayrıca 
100 civarında bilimsel kitaba katkıda 
bulundu, çeşitli dergi ve koleksiyonlarda 
makaleler yayınladı. Uluslararası Türkçe 
Olimpiyatları Evliya Çelebi Türk Dili 
Özel Ödülü’nü aldı (2011). Hâlen Başba-
kanlık Devlet Arşivleri’nde uzman-
araştırmacı olarak görevine devam et-
mektedir.
Eserleri (yayınlanmış kitaplardan bir 
kısmı): Charles Mismer, İslâm Dünya-
sından Hatıralar  (çev. 1976); Muallim 
Naci’nin Mektupları, (1979); Mustafa 
Nuri Paşa, Netâyicü’l-Vukuat; (hzl. 1-4. 
ciltler,  1978-1979); Aynî Ali Efendi, 
Kavânîn-i Âl-i Osman der Mezâmîn-i 
Defter-i Dîvân, (hzl. 1979); Muallim 
Naci, Hayatı ve Eserleri (5 eseri ile bir-
likte) (1992); Ahmed Cevdet Paşa, Ha-
yatı ve Eserleri (2 eseri ile birlikte)  
(1992); Ziya Paşa, Hayatı ve Eserleri 
(1992); Fuzulî, Hayatı ve Eserleri 
(1992); Bulgaristan’daki Osmanlı Ev-
rakı (1994); Sicill-i Osmanî (hzl. 1-6. cilt, 
1996); Ahmet Rasim, Resimli Osmanlı 
Tarihi,  (hzl. 1-4. cilt)  (1996); İlmiye 
Sâlnâmesi (hzl.Cevdet Dadaş ve A. Ne-
zih Galitekin ile birlikte)  (1998); Evliyâ 

Çelebi Seyahatnamesi,  1., 7., 8., 9. ve 10. 
Kitap, (hzl. Robert Dankoff ve Yücel 
Dağlı ile birlikte)  (2003, 2005, 2006, 
2007);  Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi,  
2. Kitap, (hzl. Zekeriya Kurşun ve Yücel 
Dağlı ile birlikte)  (1999); Evliyâ Çelebi 
Seyahatnamesi,  3., 4. ve 6. Kitap, (hzl.
Yücel Dağlı ile birlikte)  (1999, 2001, 
2002); Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi,  
5. Kitap, (hzl. Yücel Dağlı ve İbrahim 
Sezgin ile birlikte),   (2001); Günümüz 
Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatna-
mesi: İstanbul, 1. cilt (2 kitap), 2. cilt (2 
kitap), 3. cilt (2 kitap), 4. cilt (2 kitap) 
(hzl. Yücel Dağlı ile birlikte)   (2003, 
2005, 2006, 2010); Günümüz Türkçe-
siyle Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi: 5. 
cilt (2 kitap), 6. cilt (2 kitap), 7. cilt (2 
kitap), 8. cilt (2 kitap), 9. cilt (2 kitap), 
10. cilt (2 kitap)    (hzl.), 2010, 2010, 
2011, 2011, 2011, 2011); Tercüme-i 
Kenzü’l-İştiha: (hzl. Mary Işın ile birlik-
te)   (2006); Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti, 
Tarih ve Teşkilât, (2006); Şehzâdelerin 
Sünnet Düğünü/Sûr-ı Hümâyûn, (çeviri 
ve özgün metin) (2008); Karaman 
Vilâyeti Vakıfları (hzl.C 1, metin, C 2 
tıpkıbasım)  (2009); Kayseri Sancağı 
Timarları ( hzl. C 1, metin, C 2 tıpkıba-
sım)  (2009); Evliyâ Çelebi Seyahatnâ-
mesi’nden Seçmeler (2010); Evliya Çe-
lebi ile Devr-i Âlem, (2012);  Evliyâ 
Çelebi  Seyahatnâmesi’nin tıpkıbasımı 
+dizin: (10 cilt, 5 kitap) (2012);    Evliyâ  
Çelebi Seyahatnâmesi’nin toplu dizini, 
(1 cilt)  (2012); Şükûfenâmeler, Osmanlı’-
da Çiçekçilik Tarihi (Çiçekçilikle ilgili 8 
adet yazma), (Baskıda)

YAYIN KURULU

 
KALABALIK, AHMET MİTHAT 

Kayseri mutasarrıfı, milletvekili, avukat 
(İstanbul, 1878- 1953).  Hukuk Mektebi’ni 
bitirdi.  Avukat olarak Şurayı Devlet Mu-
hakemat Mülazımlığı yaptı. Daha sonra 
sırayla, Zihne (Zıfna) Ilçesi Bidâyet Mah-
kemesi Savcı Yardımcısı, Selanik, Koso-
va ve Yozgat Istinaf Mahkemesi Savcı 
Yardımcısı, Üsküdar Polis Meclisi Baş-
kanı, Üsküdar, Beyoğlu Polis Müdürü, 
Divâniye, Kayseri, Karesi Sancağı Muta-
sarrıfı, Emniyet-i Umûmîye Müdürü, A- Ahmet Mithat Kalabalık 
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dana, Van, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, 
Denizli, Kastamonu Valisi oldu.  Serbest 
avukatlık yaptı.  III. Dönem Diyarbakır 
Milletvekili oldu ve 22 Aralık 1927 tari-
hinde istifaen ayrıldı.   İstanbul Valisi ol-
du. 01 Kasım 1929 tarihinde yapılan ara 
seçimde III. Dönem Manisa Milletvekili 
oldu. Daha sonra Devlet Mülkiye Dairesi 
Başkanı ve Danıştay 2. Daire Başkanı ol-
du. 

Kaynakça: TBMM Albümü.  
YAYIN KURULU

KALAÇ, AHMET HİLMİ 
Kayseri Milletvekili,  yazar (Kayseri, 27 
Şubat 1888 - Ankara, 19 Haziran 1966). 
Serçeönü Mahallesi’nde*doğdu. Duyun-
u Umumiye adına görev yaptığı Hacıbek-
taş Memlehası (tuzlası) Müdürlüğünden 
emekli Hallaçoğlu Mehmet Faik’in oğlu-
dur. 1904 yılında Kayseri İdadisinin orta 
kısmında ortaöğrenimini tamamladıktan 
sonra lise öğrenimini İstanbul Lisesi’nde 
(Mercan İdadisi) tamamladı. 1906 yılın-
da Darülmuallimin-i Aliye’nin(Yüksek 
Öğretmen Okulu) “Fünun” bölümünü 
kazandı. Mekteb-i Mülkiye-i Şahane (Si-
yasal Bilgiler Okulu) sınavını da kazanan 
Kalaç, önce Yüksek Öğretmen Okulu’nu, 
ardından 1910 yılında Mülkiyeyi bitirdi.  
20 Mart 1910 tarihinde Kayseri İdadisi’n-
de* Tarih ve Coğrafya Öğretmenliğine, 
Eylül ayında ise Liva Maiyet Memurluğu-
na tayin edildi. Aynı yıl yayın hayatına 
başlayan Erciyes* gazetesinin başyazarı 
oldu. Başyazar olarak 29 Ağustos 1910 
tarihinde gazetenin gerçek anlamda ilk 
sayısını yayımladı. Gazete çıktığı müd-
detçe Millî Mücadeleyi destekleyen bir i-
çeriğe sahip oldu. Son Osmanlı Mebusan 
Meclisi vekili olarak seçilince gazetenin 
yayınına son verdi. İstanbul’da bulundu-
ğu süreçte İttihat ve Terakki Fırkasına 
dâhil oldu. Kayseri’de de Fırka’nın top-
lantılarına katıldı. 1912 yılı Ocak ayında 
Bahçe Kaymakam Vekilliğine getirildi. 
Bor, Bozkır Kaymakam Vekilliklerinin 
ardından Adana’ya geldi, burada Maiyet 
Memurluğu ve Adana Sultanisi’nde ho-
calık yapmaya devam etti. Kayseri eski 
Mutasarrıfı Muammer Bey’in* (Cankar-

deş) Sivas Valiliğine atanması üzerine, 
1913 yılı nisan ayında Sivas’a gelerek eylül 
ayında Kangal Kaymakamlığı Vekilliği 
görevine başladı. 2 Aralık 1913 tarihinde 
Suşehri Kaymakamlığına atanmış ve bu-
rada Ermeni faaliyetleri karşısında uğraş 
vermiştir.  Şarki Karahisar’da Ermeni o-
layları çığırından çıkınca buraya muta-
sarrıf olarak atandı ve 1916 yılı ocak ayına 
kadar burada kaldı. 29 Aralık 1916 tari-
hinde Sivas Mektupçuluğu görevine baş-
ladı. 1917 yılında; önce Karaağaç, ardın-
dan Karaman Kaymakamlıklarına atan-
dı. 30 Ocak 1919 tarihinde görevinden 
azledilen Kalaç, mart ayında Kayseri’ye 
geldi. 1919 yılında Havza Genelgesi ile 
başlayan işgal protestolarına Kayseri’den 
de destek gelmişti. Yapılması düşünülen 
açık hava mitinginin Kayseri Mutasarrıfı 
Ali Ulvi Bey tarafından engellenmesi üze-
rine halk, Aynalı Gazino olarak bilinen 
mekânda toplanmıştı. Ahmet Hilmi Bey 
toplanan halka heyecan dolu bir konuş-
ma yaparak; “Türklerin esaret kabul ede-
meyeceğini, tek çare olarak düşman yurt-
tan atılıncaya kadar mücadele etmenin 
gerektiğini vurgulamıştır.” Millî Mücade-
le Döneminde* Sivas Kongresi’ne İmam-
zade Ömer Mümtaz Bey*, Kâtipzade 
Nuh Naci (Yazgan*) Bey’le birlikte Kay-
seri’den giden üç delegeden biri oldu. 
Kayseri delegeleri kongreye zamanında 
yetişemedi, ama Mustafa Kemal ile özel 
bir görüşme yaptılar. Mustafa Kemal’in, 
Kayseri Heyeti’nin Sivas Kongresi’ne geç 
katılmalarının nedeninin, Kayseri Muta-
sarrıfı olup olmadığı yönündeki sorusu 
karşısında Ahmet Hilmi Bey özetle:  Mu-
tasarrıfın böyle bir engelleme girişiminde 
bulunacak güce sahip olmadığını, sadece 
Kayseri halkının önemli meselelerde iyi 
ve detaylı düşünme taraftarı oldukları 
için kararın geciktiğini söylemiştir.  Kay-
seri’nin bundan sonraki süreçte Millî 
Mücadele safında olacağını da Mustafa 
Kemal’e iletmiştir. Sivas’tan döndükten 
sonra Kayseri’de Müdafaa-ı Hukuk 
Cemiyeti’nin* kuruluşunda yer aldı. Son 
Osmanlı Mebusan Meclisi için seçilen 
Ahmet Remzi Efendi’nin istifası üzerine 
Kayseri Mebusu olarak İstanbul’a gitti. 

Ahmet Hilmi Kalaç  
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Meclisin kapatılması sonrasında ise, 
Temsil Heyeti’nin teklifi ile Ankara’ya 
gelerek 31 Temmuz 1920 tarihinde Kay-
seri Milletvekili olarak meclise dâhil oldu 
ve bu görevi yedi dönem kesintisiz de-
vam etti.   Meclis’te çeşitli komisyonlarda 
ve tetkik kurullarında görev aldı. 1938 
-1942 yılları arasında CHP Trabzon, Gi-
resun, Ordu vilayetleri parti müfettişlik-
lerinde bulundu. Meclis içerisindeki pek 
çok faaliyetlerinden birkaçı şöyledir: Bo-
ğazlayan Kaymakamı Şehit Kemal Bey’in 
ailesine “Vatani Hizmet Aylığı Bağlan-
masına Dair Kanun” önerisi 14 Ekim 
1922’de 271 sayılı kanun olarak kabul 
gördü. 3 Kasım 1922 tarihinde Lozan 
Konferansı ile ilgili olarak toplanan Mec-
lis üçüncü oturumunda Riyaset-i 
Celile’ye sunduğu bir teklifte: Misak-ı 
Millî tespiti sırasında; İskenderun, Antak-
ya ve Halep’in de bu sınırlar içerisine a-
lınmasını talep etti. Bu isteğine delil ola-
rak da Anadolu’da yaşamış olan Hititle-
rin “Turan” soyundan oluğunu, bahsi ge-
çen mevkilerin de bu devletin sınırları i-
çerisinde olmasından dolayı Türk mem-
leketi sayılması gerektiğini iddia etti. Bu 
iddiasını Profesör Jorj Gating’in İsken-
derun civarında bulunan Sakçagözü 
Höyüğü’nde yaptığı çalışmalarla destek-
lemeye çalıştı. Ağustos 1946 yılında ken-
di isteği ile emekliye ayrıldı. Hayatının 
geri kalanını Ankara’da geçirdi. Birinci 
eşinin ölümü üzere ikinci evliliğini yaptı 
bu evliliklerden beş çocuk babası oldu.  
Kendi Kitabım adlı hatırat kitabı 1904 ile 
1920 yılları arasını kapsamaktadır. Kita-
bında; öğrenim hayatı, II. Meşrutiyet Dö-
neminde yaşananlar ile Osmanlı Devle-
ti’nin siyasi, ekonomik ve askerî gelişme-
lerinden bahsedilmektedir. Eserinde 
kaymakamlık görevi için bulunduğu yer-
ler hakkında da bilgi verir. Ayrıca Tehcir 
Kanunu’nun uygulanışı noktasında yaşa-
dığı tanıklıklarını anlatmıştır. Büyük Mil-
let Meclisi’ne mebus olarak katıldığı dö-
neme kadarki süreci anlattığı eserin içeri-
sinde Millî Mücadele anıları da yer al-
maktadır. Hatıralarının devamı “ Birinci 
devre hatıralar” başlığı ile Ulus gazete-
sinde 20 Nisan 1970 tarihinden itibaren 
yayımlandı. Kayseri Maiyet Memuru i-

ken yazmış olduğu Kayseri’yi Bilmek 
İster misiniz Yahut Kayseri’nin Mevki-i 
İktisadisi adlı kitap 1911 tarihinde Erciyes 
Matbaası’nda basılmıştır. 58 sayfadan o-
luşan bu eser;  Kayseri’de Pastırmacılık, 
Kasap Hayvanlarından Daha Nasıl İstifa-
de Edilebilir?, Yün, Halıcılık, Hayvan 
Derileri, Diğer Satılan Ürünler, Yağ ve 
Hububat, Yumurta, Bir Kısım Ticari Mal-
lar, Güherçile ve Bahçecilik  alt başlıkla-
rına sahiptir. Bu kitap 2007 yılında Kay-
seri’nin Ekonomik Durumu adıyla yeni-
den basılmıştır. Kayseri Halkevi Erciyes 
Dergisi olarak 1 Mart 1938 tarihinden iti-
baren yayımlanan dergide de makaleleri 
yayımlanmıştır. “Erciyes Kelimesi Üs-
tünde Atatürk’ün Bir Tahlili”, “Kızılcaha-
mam’dan Kayseri’ye Bakış”, “Kurban 
Bayramı, Demokrasi”, “30 Ağustos Zafer 
Bayramı”, “Atatürk’ün Ankara’dan Son 
Ayrılışı” yayımlanan makalelerinden bir-
kaçıdır.
Eserleri:   Kendi Kitabım (1960);  Kay-
seri’yi Bilmek İster misiniz Yahut Kay-
seri’nin Mevki-i İktisadisi (1911). 

Kaynakça: Ahmet Hilmi Kalaç, Kayseri’nin 
Ekonomik Durumu, Kayseri 2007, s. 8-9;   Ka-
laç,  Kitabım; Ahmet Nedim Kilci, Ahmet Hilmi 
Kalaç, EÜSBE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Kayseri 2005, s. 109-190, 1960; Ali Aktan 
ve Özen Tok, Kayseri’nin 1910’lu Yıllarda 
Yayınlanan İlk Gazetesi Erciyes, Kayseri 
2009, s. 1-2,7; Mücellidoğlu,   Mülkiyeliler,C. 
IV, s. 1291-1292 ;   Önder, KBT,  s. 15-17, 36, 127-
131, 147-151;   Çoker, TPT (1919-1923), C. II, s. 
154-172, 323-368, C III, s. 634; Ramazan Tosun, 
“Millî Mücadele Döneminde Kayseri’de Kuru-
lan Millî Cemiyetler ve Faaliyetleri”, KYTSB¹, s. 
339; Rifat Önsoy, “Millî Mücadele’de Kayseri”, 
KYTSB¹, s. 232; Sabit Dokuyan, “Büyük Millet 
Meclisi’nde Kayseri Mebusları ve Millî Mücade-
ledeki Etkinlikleri”, Erciyes Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 30, Kayseri 
2011, s. 327-349; TBMM Albümü; C I (1920-
1950), Ankara 2010, s. 42.; TBMM GCZ, Cilt: 
III, 18.09.1922, s. 784-798;   Kars, M.M.Kayseri, 
s. 31-32.

SABİT DOKUYAN

KALAÇ, MUSTAFA
Öğretim üyesi, Sümerolog (Develi/Zile, 
1914-30 Kasım 2008). İlköğretimini 
İzmir’deki İstiklal İlkokulu’nda, ortaöğre-
timini İzmir Öğretmen Okulu’nda ta-
mamladı.  Ankara DTC Fakültesine girdi 



[1362] 402 / KAL  KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹

(1935).   1940’ta aynı Fakültenin Sümero-
loji bölümünden mezun oldu.   Bir süre 
Ankara Arkeoloji Müzesinde Asistan ola-
rak çalıştı ve sonraları İstanbul Arkeoloji 
Müzesine naklen tayin edildi.   1950 yılın-
da açılan sınavı kazanarak İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Eski Önasya 
Dilleri ve Kültürleri Kürsüsü Asistanlığına 
atandı.  1952 yılında  “Babil Kitabeleri”  
adlı tezi ile doktor,   1957’de de “Hitit Hie-
roglif Dilinde Pronomlar” adlı tezi ile do-
çent ünvanını kazandı. 1959-1961 yılların-
da Batı Almanya’nın Fireiburg i.Br. Şehri 
Üniversitesine bilgi ve görgüsünü arttır-
mak üzere gitti. Bu üniversitenin Şarkiyat 
Seminerinde misafir doçent sıfatı ile çivi 
yazısı Hititçesi derslerini de okuttu ve aynı 
zamanda üniversitede Türkçe dersi verdi.  
24 Mart 1966 tarihinde İstanbul Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi Eski Önasya Kül-
türleri Kürsüsünde profesörlüğe atandı ve 
1983 tarihinde yaş haddinden emekliye 
ayrıldı. 

YAYIN KURULU

KALAÇ, NECMİ (HALAÇOĞLU) 
Belediye Başkan Vekili (Kayseri, 1906- 
Kayseri, ?).   Kayseri eşrafından Hallaçoğ-
lu ailesindendir. Babasının adı Mahmud 
annesinin adı Hatice’dir. Belediye Başkanı 
Sait Koçak’ın* görevinden istifa etmesiyle 
boşalan Belediye Başkanlığına Kayseri 
Valiliği’nin aldığı kararla 28 Aralık 1946 
tarihinde başkan yardımcılığı görevinde i-
ken vekâleten atandı. 1 Şubat 1947 tarihine 
kadar otuz üç gün Belediye Başkan vekil-
liği yaptı. İbrahim Ergüven’in* Belediye 
Başkanlığına atanması nedeniyle yeniden 
başkan yardımcılığı görevine döndü.  

Kaynakça: Çalışkan, Kayseri Belediyesi, s. 137.
ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

KALAYCI, SÜLEYMAN
Şair (Kayseri, Hacılar 1962 -). Liseyi ce-
zaevinde bitirdi. Cezaevindeyken Anado-
lu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine 
devam etti. Dokuz yılı aşkın bir süre ha-
pis yattı.
Eserleri: (Şiir); Sehpalarda Zafer Var 
(1990), Zindan Şehirler (1992?).

Kaynakça: Işık, TEKAA., C 4.
YAYIN KURULU

KALAYCIOĞLU MESCİDİ
Kocasinan ilçesi, Gevher Nesibe Mahalle-
si’nde bulunan mescid ibadete açık du-
rumdadır. Yapı kuzey-güney doğrultuda 
enlemesine dikdörtgen bir plana sahiptir. 
Kuzey cephesinde dikdörtgen bir avlu ve 
son cemaat yeri bulunur. Moloz taş duvar-
la çevrilmiş avluya giriş doğu cepheye açı-
lan dikdörtgen kapıdan sağlanmakta ve 
avluya üç basamakla inilmektedir. Avlu-
nun batı cephesinde bulunan basık ke-
merli kapı ise kapatılmıştır. Üç bölümlü 
son cemaat yeri, ikisi serbest ikisi duvara 
gömülü dört beton ayakla taşınan düz ta-
vanla örtülüdür. Son cemaat yeri orijinal 
değildir. Kuzey cephe ortasında yer alan 
ahşap kapıdan harime girilmektedir, ah-
şap kapı yenilenmiştir.  Harim; iki serbest 
taş sütun üzerine kuzey-güney doğrultuda 
atılan yuvarlak kemerlerle mihraba dik üç 
sahınlı olarak düzenlenmiştir. Kemerler 
kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. 
Taş sütunların başlıkları da düz kaide şek-
linde tasarlanmış ve taş malzemeden inşa 
edilmişlerdir. Harim; güney, batı ve kuzey 
cephelere açılan ikişer adet pencere ile 
aydınlatılmaktadır. Güney ve batı cephe-
lere açılan mazgal pencereler aynı yüksek-
likte ve aynı ebattadır. Kuzey cephede yer 
alan pencereler güney ve batı cephede 
bulunan pencerelerden daha aşağıdadır. 
Doğu cephe ise sağır bırakılmıştır. Güney 
cephe ortasında bulunan orijinal taş mih-
rap beş sıra mukarnas kavsaralıdır. Kıs-
men tahrip olmuş mihrap, dikdörtgen bir 
çerçeve içine alınmıştır. Mihrabın her iki 
yanında güney cephe boyunca uzanan 40 
cm yüksekliğinde ve 42 cm derinliğinde 
taş seki yer almaktadır. Güney-batı köşe-
de yer alan ahşap minber orijinal değildir. 
Harimin üstü düz beton damla örtülmüş-
tür. Moloz taş malzeme ile inşa edilen ya-
pıda son cemaat yeri ve harim beyaz 
renkli kalın bir sıva tabakası ile kaplanmış-
tır.   Avlunun kuzeybatı köşesinde yer alan 
minber minareye 10 basamakla çıkılmak-
tadır. 3.39 m yüksekliğindeki minare kır-
mızı renkli kesme taş malzemeden inşa 
edilmiştir. Sekizgen gövdeli dört sütun 
baklava dilimli prizmal başlıklarla sonlan-
dırılmıştır. Sütunların üzerine dilimli ke-

Necmi (Halaçoğlu) Kalaç
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merler atılmıştır. Minarenin kare biçimli 
petek bölümünden sonra kare kaide üze-
rine oturan sekizgen formlu külah bölü-
mü yer alır. Külahın dört cephesine birer 
adet küçük pencere açılmıştır. Minber 
minarede külahın bir kısmı ile alem bu-
lunmamaktadır. 
Kitabesi bulunmayan yapı, mimari özel-
likleri göz önünde bulundurularak XVIII. 
Yüzyıla tarihlendirilmektedir.

Kaynakça: Esma Güleç,  Kayseri Minareleri 
(Cumhuriyet Dönemine Kadar), (EÜSBE Ya-
yınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 
2006; Özbek - Arslan, KTKVE, C I.; Özkeçeci,  
Cami ve Mescidler; Özkeçeci, KCMM.
 AYŞE BUDAK    

                                                                               
KALAYCIOĞULLARI

XVII ve XVIII. yüzyıllarda Kayseri’de öne 
çıkan mütegallibe ailelerden birisi. Bu a-
sırlarda ayanlık iddiasında bulunan ve 
birbirleri ile de mücadele eden üç aile 
bulunmakta idi. Bunlar Zennecioğulları*,   
Emir Ağaoğulları* ve Kalaycıoğulları’dır.

1694 yılında Kalaycıoğlu Mustafa Muslu 
Ağa’nın ismine, şehirde bir isyan hareke-
tine iştirak edenler arasında rastlanmak-
tadır. Osmanlı Devleti’nin bu tarihte A-
vusturya seferi için Kayseri’den de varlık-
lı kimselerden asker tedarik etmelerini is-
temesi üzerine, birçok isyancı aile reisine 
katılan Kalaycıoğlu Mustafa Muslu Ağa, 
asker yazımına muhalefet ederek bir ta-
kım silahlı avene ile mahkemeye hücum 
edip orayı yağmalamaya teşebbüs edince 
durum İstanbul’a, padişah’a arz edildi.   
Alınan 1694 tarihli fermanla bunlar hap-
sedilerek sükûnet sağlandı. Bütün bunla-
ra rağmen Kalaycıoğlu Mustafa Ağa’nın 
1720’den sonra şehre vali vekili (mütesel-
lim) olduğunu görmekteyiz. Bu görevinde 
de o valiler (mutasarrıf paşalarla) anlaşa-
rak halka baskı uygulayıp topladığı aşırı 
vergilerle hem kendisine ve hem de devri-
nin valisine menfaat sağlıyordu. Mustafa 
Ağa bu işleri Kayseri’ye vali olarak tayi-
ninde rolü olduğu Memalu oğlu Ömer 
Paşa ile birlikte yürütüyordu. Nihayet du-
rumu zamanın kadısı Mustafa Efendi, 
Mütesellim Kalaycı-oğlu’nun doğru yol-
da olmadığını, zulümlerinin had safhaya 
ulaştığını İstanbul’a aksettirdi.  Zulümle-

rine devam eden Kalaycıoğlu, kendilerin-
den şikâyetçi olan şehir ayanından (eşraf) 
kimini sürdürmüş, kimini de evinde göz 
hapsine aldırmıştı. Başına topladığı eşkı-
ya güruhu ile köylerden istediğini alıyor-
du. Kadının şikâyeti üzerine nihayet 
Kalaycıoğlu’nun bir daha bu mevkide ol-
mamak kaydı ile mütesellimlikten uzak-
laştırılması ve yerine diğer ağalardan biri-
sinin tayini emri geldi.

Buna rağmen Kalaycıoğlu 1730 da tekrar 
mütesellim vekili ve mütesellim oldu. 
1733 te Sultan Hanı* yakınında bazı eşkı-
yanın yakalanıp idam edilmesi ile görev-
lendirilip bu görevi yerine getiren Kalay-
cıoğlu bir müddet sonra Kayseri Sancağı 
mutasarrıfı tarafından görevden alındı ise 
de halkın itirazı üzerine yeniden görevine 
iade edildi.

1741 yılında Kalaycıoğlu Mustafa Ağa ile 
Kığlamazoğlu* Seyit Mahmud Ağa, Emir 
Ağa diye bilinen Seyit Mehmed Ağa, Köy 
Kethüdası Sığırcıoğlu Mehmet’in ayanlık 
iddiasıyla halka zulmetmelerinden dolayı 
mahkeme edilmeleri kararı alındı. Kalay-
cıoğlu Mustafa’nın hesabı görülerek hak-
sız olarak zimmetine geçirdiği vergileri, 
Erzurum’da bulunan Kayseri mutasarrıfı 
paşaya göndermesi istendi. Buna rağmen 
bu tarihte yeniden mütesellim tayin edi-
len Kalaycıoğlunun, yavaş yavaş itibarı 
sönmeye başladığından yerine bir müd-
det sonra Zennecioğlu mütesellim oldu.  
Kalaycıoğlu ve Emir Ağa, Zennecioğlu 
ile mücadeleye girdi ise de bir netice ala

Kalaycıoğlu Mescidi (Özbek - Arslan, KTKVE)

Kalaycıoğlu Mescidi plan 
(çizim: A. Budak)
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madılar. Kalaycıoğlu’nun yanındaki güç-
ler bu mücadelede yetersiz kaldı ve bir 
daha mütesellimliği elde edemedi.
1774 yılında Kayseri ve çevresindeki eş-
kıyalık hareketlerini bastırmak üzere 
Kayseri’ye gelen Çerkez Hasan Paşa, 
şehre sokulan eşkıyayı haber vermeleri 
için taahhüt aldığı Kayseri eşrafı arasın-
da bu defa Kalaycıoğlu Ahmed Ağa’yı  
(herhâlde Mustafa Ağa’nın oğlu) gör-
mekteyiz.
Gavremoğlu (Gavremzade) Vakfiyesine 
göre Kalaycıoğlu birçok mülkün ve aynı 
zamanda bir vakfın sahibidir. Nitekim 
bugün Gevher Nesibe Mahallesi’nde, 
Şifaiye-Gıyasiye Medreseleri arkasında 
bulunan, ahşap damlı kule minareli mes-
cit bu aileye aittir. Herhâlde asıl mahalle-
leri de burada idi.
Kayseri’nin 1872 Tarihli Vergi Kayıt 
Defteri’nde Kalaycıoğlu ailesinden Eski 
Bedesten (şimdi Gülük*) Mahallesi’nde 
Kalaycıoğlu Süleyman Efendi’nin oğlu 
Şükrü, Hasbek Mahallesi’nin* Kümbet 
Bölgesinde Kalaycıoğlu Hacı Mehmed, 
Gebe İlyas* Danacılar Mahallesi’nde Ka-
laycıoğlu Ahmed, Cürcürük Mahallesi’-
nde* Kalaycıoğlu Hacı Ali hane sahibi 
olarak kaydedilmiştir.
Kalaycıoğulları sülalesinden şahıslar bu-
gün Kayseri ve Ankara’da oturmaktadır-
lar.    

Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu), 
s.142,146;  Yücel Özkaya, “XVIII. Yüzyılın İlk 
Yarısında Yerli Ailelerin Ayanlıkları Ele Geçiriş-
leri ve Büyük Hanedanlıkların Kuruluşu”, Belle-
ten 186, s. 675- 683; Cömert, 19. Y.Kayseri, s. 
96, 111, 121, 127; Mehmet Çayırdağ, Kayseri’de 
Gavrem-Zâde Abdülkadir Ağa Vakfı, Kayseri 
2011, s. 37-44,74.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

KALDIRIMCI, NURETTİN
Rekabet Kurulu Başkanı, Kayseri Milletve-
kili, öğretim üyesi, ekonomist (Kayseri/
Yahyalı, 3 Ekim 1953-). Atatürk İlkokulu’-
ndan sonra Kayseri İmam Hatip Lisesi’ni 
yatılı olarak okudu. 1976’da Atatürk Üni-
versitesi İşletme Fakültesinden mezun ol-
du. Mecburi hizmeti gereği Millî Eğitim 
Bakanlığı Finansman ve Proje Müdürlü-
ğünde bir süre çalıştıktan sonra, 1977 yılın-

da, mezun olduğu Atatürk Üniversitesi İş-
letme Fakültesinde İşletme Ekonomisi A-
sistanı olarak göreve başladı. 1981’de İstan-
bul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Cumhur Ferman nezare-
tinde doktorasını tamamladı. Akabinde, 
1982 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesine yardımcı do-
çent doktor olarak intisap etti. Aynı üniver-
sitede, Yönetim ve Organizasyon Ana Bi-
lim Dalında 1987’de doçent, 1994 yılı itiba-
riyle de profesör unvanını aldı. Erciyes 
Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Baş-
kanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümü Yönetim ve Organizas-
yon Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevlerin-
de bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye-
si ile bazı sivil toplum organizasyonları ve 
işletmelerde danışmanlık yaptı. Uzun yıllar 
Erciyes Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanlığı 
görevini yürüttü. 1995 yılında 20. Dönem 
Kayseri Milletvekili olarak TBMM’ye girdi. 
Milletvekilliği boyunca Plan ve Bütçe Ko-
misyonu Üyesi olarak çalıştı. 2003 yılında 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kontenjanın-
dan Rekabet Kurulu Üyeliğine atandı. 2 
Kasım 2007 yılında Bakanlar Kurulu tara-
fından Rekabet Kurulu Başkanı olarak gö-
revlendirildi. 7 Nisan 2009 yılında Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği kontenjanın-
dan Rekabet Kurulu Üyeliğine ikinci defa 
atandı ve Başkan Vekili oldu. 31 Aralık 
2009 yılında Bakanlar Kurulu tarafından 
Rekabet Kurulu Başkanı olarak yeniden 
görevlendirildi. 
İşletme Politikası, İşletme Yönetimi, Yö-
netime Katılma, Örgütsel Davranış ve 
Yönetici Eğitimi alanlarında makaleleri, 
araştırma ve incelemeleri vardır. Evli, üç 
çocuk babasıdır.

YAYIN KURULU

KALE
Bugünkü şehir merkezinde bulunan Kay-
seri’nin Kalesi;  Roma Döneminde* inşa 
edilen, Bizans Döneminde* daraltılarak 
İç Kale de oluşturulan, Türkler zamanın-
da da yeni ilaveler yapılan bir yapı komp-
leksidir.
Mevcut İç Kale ve Dış Kale kalıntıların-
dan başka; MÖ 1000 yılından itibaren, 
Pers Satraplıkları, Kapadokya Krallığı* ve Nurettin Kaldırımcı 
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Roma Döneminin* ilk yıllarında idari bi-
nalarının bulunduğu ve şehrin ilk yerle-
şim yeri olan Eskişehir* yöresinde bir 
başka kale yer almaktaydı. Bu kaleden 
şimdiki Beştepeler piknik alanından ge-
cekondu önleme bölgesine kadar tepeler 
üzerinde devam eden kale kalıntıları kal-
mıştır. Yine bu bölgenin batısında “Taşlı 
Burun” denilen yerde, şimdi kalıntıları 
bulunan bu kale ile bunun batı karşısında 
Yılanlı Dağ önünde Seykalan Dağı üze-
rinde, bugün kalıntıları kalmış olan Sey-
kalan Kalesi’nin, şehre bu yönden giren 
umumi yolu kontrol eden eski iki kale 
daha olduğu anlaşılmaktadır.
Roma İmparatoru II. Gordianus ve karısı 
Trankullina devrinde, MS 242 yılında 
Kayseri’de ovadaki şehir etrafına surlar 
inşa edildiğini, bu dönemde surlar hatıra-
sına basılan paralardan anlamaktayız. 
Seyyah Strabon, milat sıralarında Kayseri 
şehrinin bir surunun bulunmadığını hay-
retle kaydeder. Kendisi de doğuda Pers-
lerle mücadele eden Gordianus, bu tehli-
keye karşı surları yaptırmış olmalıdır. 
Kayseri’nin bu ilk surları, önde sur duva-
rı, arkasında bunu takviye eden ve nöbet-
çilerin gezinme alanını (yürüdüm hattı) 
oluşturan, üst üste çift sıra iki yuvarlak 
kemerden ve yaklaşık 100 metrede bir 
dışarı çıkıntılı dikdörtgen burçtan mey-
dana gelen eski surlardır ki bunlardan 
kalan örnek sur kalıntıları da bol miktar-
da bulunmaktadır. Tabii ki büyük bölü-
mü de yıkılıp yok olmuştur. Kayseri’de 
yapılan çifte kemerli bu ilk surlar, eski 
şehrin sınırı olan şimdiki Kartal semtin-
den itibaren kuzeye doğru, Döner 
Kümbet’in* yanından, Ahi Evran 
Zaviyesi’nin* altından geçip, Han 
Camii*nin batı duvarını oluşturduktan 
sonra (Selçuklular zamanında aslı Han 
olan Han Camiinin yapılışı esnasında es-
ki surların bu bölümünün de mevcut ol-
duğu anlaşılmaktadır) Yoğun Burç’a (Yo-
ğun Burç çok sonraki bir Selçuklu eseri-
dir) kadar geldiğini görmekteyiz. Ahi Ev-
ran Zaviyesi’nin restorasyonu yapılırken 
binanın altından geçen surun izlerine 
rastlanmıştı. Yine Han Camii’nin batı du-
varında, sonradan yapılan minare kaide-

si bu surun kemer ayaklarından birisidir. 
Yoğun Burçtan itibaren Cumhuriyet 
Meydanı’na doğru devam eden Roma 
Surları, Cumhuriyet Meydanı’ndan batı-
ya dönerek Düvenönü’ne gelmektedir. 
Bundan sonra yıkılıp kaybolan surların 
aynı istikamette, Bozatlıpaşa Mahallesi* 
sonunda, eski şehir evlerinin bitiş nokta-
sına kadar devam ettiği buradan güneye 
dönerek Battal yakınında Bizans döne-
minde yapılmış Aziz Basileos yapılarının 
önüne kadar geldiği, buradan da doğuya 
dönerek Kartal’daki uca birleştiği tahmin 
edilebilir. Böylece Roma döneminde sur-
lar görüldüğü gibi büyük bir dikdörtgeni 
içine alıyordu.
Bizans İmparatoru Jüstinianus Döne-
mi’nde (527-565), küçülen şehirde bağla-

İç Kale’nin Bizans Dönemi tahminî görüntüsü (Çizim: M. Akok)    

İç ve Dış Kale planı (çizim: A. Gabriel’den Ahmet Akif Tütenk) 

Roma Dönemi’nde surların ilk 
defa yapımı hatırası için 
İmparator  Gordianus III 
adına bastırılmış bakır sikke 
(M. Çayıdağ  Arşivi)
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rı, bahçeleri içine alan bu surun, bakımı-
nın zor olması sebebi ile daraltılması 
planlandı. Yoğun Burç’un yerinden Dü-

venönü’ne*, bu devre ait üçgen kesitli 
burçların yer aldığı yay şeklinde bir sur 
çekilerek iç şehrin (Türkler döneminde 
İçeri Şar) oluşması sağlandı.  Yine surla-
rın Cumhuriyet Meydanı’ndaki köşesine, 
Hunat Camii* karşısından meydanda Bü-
rüngüz Camii* önüne kadar bir yay daha 
çekilerek, Bizans garnizonunun yerleşti-
rildiği bir iç kale meydana getirilmiştir. İç 
Kale’nin bu dönemde yapılan Kale Önü 
Caddesi kuzeyindeki küçük boydaki bi-
rinci müdafaa hattı arkasında Bizans’ın 
üçgen burçlarının kalıntılarını görmek 
mümkündür. Burası daha sonra Türkler 
zamanında dikdörtgen kesitli burçlarla 
yeniden yapıldı.
Dış Kale’de, Bizans surlarının başlamış 
bulunduğu yerde Anadolu Selçuklu Sul-
tanı I. İzzeddin Keykavus’un yaptırmış 
bulunduğu iki katlı Yoğun Burç bulun-
maktadır. Burasını ve Ok (Meydan) 
Burcu’nu, kale burcu görevi yanında, 

Kale’de Karamanoğlu Valisi Şeyh Çelebi’nin 
kitabesi

Dulkadıroğlu Hasan Bey’in Kale’yi tamir 
kitabesi 

Kalenin restitüsyonu (çizim: A. Gabriel)

Kale’de Karamanoğulları’nın Fatih Sultan Mehmed adına koydurduğu kitabe

Kale’yi Karamanoğlu Pir Ahmed’in Fatih Sultan Mehmed adına tamir ettirdiğine dair kitabe
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zarif mimarisi ve büyük pencereleri ile 
aynı zamanda şehirde Selçukluların 
köşk olarak kullanmış olabilecekleri 
kuvvetle muhtemeldir. Selçuklular’ın 
büyük sultanı I. Alâeddin Keykubad*   
Moğol tehlikesine karşı Konya ve 
Sivas’ta yaptığı gibi saltanatının ilk yılla-
rında Kayseri Kalesi’ni de yeni baştan 
onardı ve takviyeler yaptı. Buna ait kita-
be, Zeynelâbidin Türbesi’ne bakan İç 
Kale burcunda bulunmaktadır. İç Kale’-
deki burçların tamamına yakını Selçuk-
lu eseridir. Selçuklular içten Roma sur-
larının kemer boşluklarını da doldura-
rak takviye ettiler. Buna ait izler bugün 
hâla görülmektedir. Sultan Keykubad, 
bugünkü Cumhuriyet Meydanı’nda (At 
Pazarı*) surlara yakın konumda olan 
meşhur Selçuklu sarayı Devlethâne’yi 
de ek bir surla koruma altına aldı. Bu 
surdan bugün sadece Zeynelâbidin Tür-
besi* yanındaki, aynı zamanda konsollu, 
çifte pencereleri ile bir köşk vasfında 
olan Ok (Meydan) Burcu kaldı.
İç Kale’nin iki orijinal kapısı vardır. Birisi 
güneye açılan Selçuklu orijinal Arslan 
heykellerinin bulunduğu Güney Kapısı, 
diğeri Hunat Külliyesi* tarafındaki Doğu 
(Fatih)  Kapısı’dır. Her iki kapının iç kıs-
mında Karamanoğlu Pir Ahmed Bey’in 
kaleyi Fatih Sultan Mehmed namına ta-
mir ettirdiğine dair kitabeleri bulunmak-
tadır. Kalede Dulkadıroğulları’nın da ta-

mir kitabesi vardır.
Dış Kale’nin de çeşitli devirlerde inşa edil-
miş büyüklü küçüklü birçok kapısı bulun-
makta idi. Bunlardan zamanımıza kadar 
gelmiş orijinal Bizans kapısı olan ve Türk-
lerin Boyacı Kapısı* ismi verdikleri kapı 
maalesef altmışlı yıllarda hiç sebep yok-
ken Belediye tarafından yıkılıp ortadan 
kaldırıldı. Bunun hemen doğusunda çok 
daha önce, etrafındaki surlarla beraber 
yıkılmış, bu semte ismini veren Türklerin 
Kiçi (Küçük) Kapı* dedikleri kapı bulunu-
yordu. Doğu tarafta Yoğun Burç’a yakın 
Sivas Kapısı, Hunat Külliyesi karşısındaki 
Yeni Kapı, meydana açılan, Bürüngüz 
Camii yanındaki Meydan (At Pazarı) Ka-

Kale XIX. yüzyıl sonu (Karakaya, Anımsamalar)

Kale içi XX. yüzyıl başı (A. Gabriel)
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pıları da yıkılıp ortadan kalktı.  Kalenin 
hem İç Kale’yi, birinci müdafaa hattı biti-
şiğinde ve hem de dış kaleyi çevreleyen bir 
hendeği de bulunmakta idi. Kale önü cad-
desi bu hendeğin doldurulması ile ortaya 
çıktı. Yine Yoğun Burç’un zemindeki “L” 
tonozlu geçidi, Dış Kale’de hendeğin de-
vamı için yapıldı.
Bizanslılar Döneminde VI. yüzyılda oluş-
turulan İç Kale, bu dönemde herhâlde 
metropol sarayı ve askerî garnizon bina-
ları için düzenlenmişti. Selçuklular Dö-

nemi’nde şehir sarayı (Devlethane) kale 
dışına, burasının kuzeyine inşa edilmiş, 
İç Kale’nin ümeranın ve ileri gelenlerin 
konaklarına tahsis edilmiş olduğu görül-
mektedir. Nitekim daha sonra XIV. yüz-
yılın sonunda Kadı Burhaneddin*’e isyan 
eden şehrin valisi, kaldığı Selçuklu sarayı 
muhasara edilince buradan kaçarak kale 
içindeki köşklere sığınmıştır. Osmanlı 
Dönemi’nde burada evleri bulunan aha-
linin “Kaleliler” ismini aldığı bir mahalle 
bulunmaktaydı.  1915’ te bu mahalle bo-
şaltılıp buradaki evler yıkılarak cezaevi 
hâline getirilmiştir.  Buranın ahalisi Er-
menilerden boşalan evlere nakledildi. 
Kısa süre sonra da Rumların da mübade-
le ile gitmeleri üzerine onlardan kalan 
büyük kiliseye cezaevi nakledilince kale 
içi boş kalmıştır. 1950’li yıllarda Belediye 
Başkanı Osman Kavuncu* zamanında bu 
boş alan sabit pazar yeri hâline getirilmiş, 
bir müddet sonra da burası, mal sahibi 
Maliye Hazinesi tarafından Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile Kayseri Belediyesine tah-
sis edilmiştir. Gayrimenkul Eski Eserler 
Yüksek Kurulu kararı ile 1980 yılında 
kale içindeki çarşı yıkılarak boşaltıldı ise 
de 1984 yılında yine Yüksek Kurul kararı 
ile Belediye tarafından inşaat karşılığı 
Sarraflar Derneğine yeni ve daha yerleşik 
bir çarşı inşa ettirilmiştir. Bugün Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 
ulusal yarışma neticesi kazanan proje ile 
kale İçi tekrar yıkılıp boşaltılacak ve içe-
risine sosyal tesisler ve arkeoloji müzesi 
inşa edilecektir.  

Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu), 
s.68,69;  Kemal Göde, Halil Edhem (Eldem) 
ve Kayseri Şehri,   Kayseri Büyükşehir Beledi-
yesi Kültür Yayınları   Kayseri 2011, s. 48,49; 
Albert Gabriel, Kayseri Türk Anıtları, çev.A. 
Akif Tütenk, Yay. Faruk Yaman, Kayseri 2009, 
s.77-90; Mahmut Akok, “Kayseri Şehri Tarihi İç 
Kalesi”, Türk Arkeoloji Dergisi, 1976, 
S.XXIII-2, s. 5-38; M. Çayırdağ, “Kayseri 
Şehri’nin Kuruluş Yeri ve Kalesinin Tarihi Deği-
şimi”, Kayseri Müzesi Yıllığı, S. I; M. Çayırdağ, 
“Kayseri’de Kitabelerinden XV ve XVI. Yüzyıl-
larda Yapıldığı Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, 
Vakıflar Dergisi, 1981, S.XIII, s. 531-543;  M. 
Çayırdağ, “Kayseri’de Selçuklu Sarayları ve 
Köşkleri” Vakıflar Dergisi, S.28, s. 237,264 ; 
Strabon, Coğrafya, çev. Adnan Pekman, İst. Kale üstten görünümü 2000’li yıllar (Alpaslan)

Kale’nin Selçuklu arslan heykellerinin 
bulunduğu güney kapısı -1935 
(John D. Whiting ve G. Eric Matson, 
National Geographic) 
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1976, Kitap XII, Bölüm I, s. 10-13; Tanju Cantay, 
“Kayseri’de Talas Yolu Üzerindeki Bazı Kalıntı-
ların Değerlendirilmesi”, Tarih ve Toplum Der-
gisi, 1985, S. 22, s. 19-23; Günümüz Türkçesi 
İle Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, (hzl.Seyit Ali 
Kahraman-Yücel Dağlı), 3.Cilt 1.Kitap s. 232; 
Özbek - Arslan, KTKVE, C I, s. 10-13, 18-31.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

KALE MAHALLESİ
XV. ve XVI. yüzyıl tahrir defterlerinde 
Kale Mahallesi adını taşıyan bir mahalle 
yoktur. Keza XVII. yüzyıla ait avarız ve 
cizye defterlerinde de bu isimde bir ma-
halleye rastlanmamıştır. 1834 tarihli 
Temettuât Defteri kaydında Kale Mahal-
lesi ile ilgili çok önemli bir kayıt vardır: 
“Kayseri derûnûnda kâin kalede sakin 
zikr-i âli İslam müddet-i medideden beri 
kalede olan bazı köhne mühimmâtın 
muhafazasıyla meşgul olup vilayet teklifi-
ne karışmadıkları taraflarından ifade ve 
ihbar ve filhakika mühimmât muhafazası 
münasebetiyle kendilerinden bir nesne 
mütâlebe olunmadığı vücûh-ı memleket 
caniblerinden dahi beyan ve iş‘ar olun-
muş olub muhafaza-i mühimmât zımnın-
da tekalifden muafiyetlerini müşir 
merkûmlardan emr-i âli mütalebe olun-
muş ise de yedlerinde bir sened-i mu‘te-
ber olmayıb hemen ve cedden ve âbâen 
cevabını vermiş oldukları beyanıyla filha-
kika sükkân-ı merkûmenin ekseri girive 
sahiplerinden olub hane ve emlaklarında 
dahi mal olmadığı filhakika ifadeye icra 
kılındı.”   
Bu kayıttan XIX. yüzyılın başlarından iti-

baren kalede iskânın başladığı, bunların 
çok eskiden beri kalede kalan bazı eski 
askerî mühimmatın muhafazası ile ilgi-
lendikleri için kendilerinden örfi vergile-
rin talep edilmediği, şehrin ileri gelenleri-
nin de ifadesi ile görüldüğü anlaşılmakta-
dır. Nitekim Temettuat Defterleri hazırla-
nırken bunlardan da bazı vergiler talep 
edilmiş, ancak bunların ellerinde bir mu-
afiyet belgesi olmadığı, dedeleri ve baba-
ları döneminden beri bu şekilde vergi 
muafiyetine sahip olduklarını söylemele-
ri, aynı zamanda da bunların büyük ço-
ğunluğunun çıkmaz sokaklarda ikamet 
ettiği, evlerinden başka da malları olma-
dığının görülmesi üzerine eski muafiyet-
lerinin devamına karar verilmişti.
Görüldüğü üzere Kale Mahallesi sakinle-

Kale’nin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan gece aydınlatması-2011

Kale Mahallesi-1909 (G. Bell)
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Kalemkırdı Mescidi planı 
(çizim: İ. Özkeçeci) 

ri kalede bulunan bazı eski mühimmatı  
muhafaza ettikleri için vergi muafiyetleri 
devam etmişti. 1834 yılında Kale Mahal-
lesi’nde 50 hane ikamet etmekte olup 
tamamı Müslüman nüfustan ibaretti. Bu 
mahallede oturanlara “Kaleliler” den-
mekte ve şehrin önde gelen aileleri ola-
rak görülmekteydiler. 1872 tarihinde yine 
Kale Mahallesi adıyla kaydedilmiş olup 
Orta Sokak, Tennurcuoğlu Sokağı, Zan-
zak Sokağı ve Cami Sokağı isimli dört a-
det sokaktan meydana gelmekteydi. 70 
hanesi bulunan mahallede, Orta Sokak 
kale çeşmesinin olduğu yerden, Cami 
Sokağı kale mescidinden başlamaktaydı. 
Günümüzde Kale Mahallesi ismiyle anı-
lan  bir mahalle yoktur.  

Kaynakça: Temettuât Defteri (1250/1834 Ta-
rihli), hzl. İsmet Demir, Kayseri 1998, s. 410–
415; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 259-260.

 MEHMET İNBAŞI

KALEMKIRDI MESCİDİ
Kalpaklıoğlu Mahallesi*’nde kendi adıyla 
anılan sokakta bulunan mescid, 2007 
yılında Kayseri Kültür Varlıklarını Koru-
ma Kurulunun aldığı kararla Seyyid Bur-
haneddin Mezarlığı’nın doğusundaki ala-
na nakledildi. 
Kaba yonu ve kesme taş malzemeden H 
1212 (M 1797) yılında inşa edilen mescide 
giriş kuzey cephenin ortasında bulunan 

kapı açıklığından sağlanır. Etrafı silme-
lerle kuşatılan kapının üzerindeki kitabe-
de Tevbe Suresi’nin 18. ayeti ve tarih iba-
resi (H 1212) yazılıdır. Yapı enine dikdört-
gen bir harim ve kuzeyindeki son cemaat 
mahallinden müteşekkildir. Dikdörtgen 
planlı harimin üst örtüsü, ortadaki daire 
kesitli dört adet serbest ahşap ayak tara-
fından taşınmaktadır. Üst örtüyü oluştu-
ran doğu-batı doğrultusunda atılmış ah-
şap mertekler, ayaklar üzerindeki kuzey-
güney doğrultulu ahşap kirişe ve duvarlar 
üzerine oturtulmuştur. Güney cephenin 
ortasında yer alan mihrap, yarım daire 
planlı bir nişe sahiptir. Kayseri’deki alçı 
üzerine yapılmış kalemişi süslemeli nadir 
bir örnek olan mihrabı, geniş bir silme 
kuşağı, Ayete’l-Kürsi ve yanındaki bitki-
sel bezemeli bordür çevrelemektedir. 
Mihrap alınlığında Al-i İmran Suresi’nin 
37. ayeti yazılıdır. Güneybatı köşede yer 
alan ahşap minber ise orijinal değildir. 
Harimin kuzey cephesine ahşap mahfil 
yerleştirilmiştir. Harim, doğu ve batı cep-
hede iki adet, güney cephede üç adet ve 
kuzey cephede dört adet olmak üzere 
toplam on bir adet pencere ile aydınlatıl-
maktadır. Doğu, batı ve güney cephede 
yer alan pencereler yuvarlak kemerli, 
kuzey cephedeki pencereler ise dikdört-
gen formludur. Pencereler iç kısımda 
şevli olarak tasarlanmıştır. Mescidin ku-
zey cephesindeki üç bölümlü son cemaat 
mahallinin doğu ve batı cephelerini du-
varlar çevrelemektedir. Batı duvarı üzeri-
ne kare formlu bir pencere açılmıştır. 
Son cemaat mahallinin üst örtüsü üç a-
det serbest ahşap direk ve yanlardaki 
duvarlar tarafından taşınmaktadır. Son 
cemaat mahallinde giriş kapısının batısı-
na yerleştirilen yarım daire planlı mihra-
biye bulunmaktadır.
 İki satırlık inşa kitabesinin okunuşu:
 İnnema yagmuru mesacidallahi, men 
amene billahi ve’l-yevmi’l-  
ahir sene 1212   yazılıdır.  

Anlamı:

Mescidleri ancak Allah’a ve ahirete ina-
nanalar bina eder, sene 1212 (M 1797-
1798) . Kalemkırdı Mescidi-1992 (İ. Özkeçeci )

Kalemkırdı Mescidi’nin onarılarak taşınan diğer kitabesi

Kalemkırdı Mescidi inşa kitabesi 
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Bir kısmı eksik olarak yazılmış tek satır-
lık kitabenin okunuşu: 
Ed-dünya dar-ü karar ve mihn ve’l-
ahireti dar-ı firar ve sekn ed-dünya sicn 
e’l-mu’minin” yazılıdır. 

Anlamı:

Dünya kaçış ve mihnetler evidir. Ahiret 
de karar ve yerleşim yeridir. Dünya 
müminlerin hapishanesidir. 

REMZİ AYDIN

KALENDERHANE
Kalenderîlik
İslam kültür ve medeniyet tarihinin 
önemli tezahürlerinden biri mezhepler 
ise diğeri de tarikatlardır. İslam dininin 
inanç ve ibadet boyutunu mercek altına 
alan mezhepler ile ahlakî ve kalbî yönü-
nü meslek edinen tarikatlar bu kültürün 
olmazsa olmazları arasındadır.
İslam dininin gönül eğitimini esas alan 
sufîler zaman içinde konu ile ilgili yaptık-
ları sohbetler ve yazdıkları kitaplarla söz 
konusu anlayışın temelini atmışlardır. 
Tekke, zaviye, dergâh adını alan mekân-
larda geliştirilen bu düşünce ve yaşama 
biçimi zaman içinde tarikat adını alan 
gruplaşma ve ekolleşmelere zemin hazır-
lamıştır. Tarikatlar da mezhepler gibi asır-
lar içinde gelişip olgunlaşmış, aynı otoyol-
da bulunan farklı şeritler gibi kendilerine 
has özellikler oluşturmuşlardır. Bazı 
tasavvufî cemaatler sınırlarını kesin hatlar-
la belirlerlerken bir kısmı da her tarikata 
tesir ve nüfuz edebilecek bir özellik kazan-
mıştır. Melâmîlik ve Kalenderîlik bu 
“meşreb”lerin başında yer almaktadır.
Klasik eserlerde tarikat mensupları tarif 
ve tavsif edilirken dinî esaslara uyup uy-
madıkları, haram ve helal çizgisine dikkat 
edip etmedikleri esas alınır. Melâmîlik ve 
Kalenderîlik nasıl bir yoldur ve birbirleri-
ne göre durumu nedir? Avârifu’l-
ma’ârif  yazarı Şihabüddin Suhreverdî 
(Ö 1236) Melâmîliğin yüce bir makam 
olduğunu, ihlas ve sadakati gerçekleştir-
meyi esas aldığını, Kalenderîlerin ise 
farzların dışında ibadet yapmadıklarını 
kalp temizliğinin verdiği sarhoşlukla dinî 
sınırları bazen zorladıklarını, haram helal 

konusunda titiz davranmadıklarını söyle-
mektedir. Suhreverdî, Melâmîlerin iba-
detlerini gizli yapmaya önem verdikleri 
hâlde Kalenderîlerin gizli ve açık olması-
na dikkat etmediklerini, Melâmîlerin kı-
lık ve kıyafetleriyle topluma uyduklarını 
Kalenderîlerin ise farklı bir yol izledikle-
rini de ilave eder. Kalenderîlerde “çar 
darb” denen dört tıraş önemlidir: saç, 
sakal, bıyık, kaş. Suhreverdî’den iki asır 
sonra yaşayan Abdurrahman Camî, 
Nefahâtü’l-üns isimli meşhur eserinde 
Kalenderîleri, Melâmetîlerin samimi tak-
litçileri olarak değerlendirir.
Cemaleddin Savî’den sonra (Ö 1233) 
Kalenderîliği bir meşreb değil de bir tari-
kat olarak değerlendirenler de vardır. 
Gerek kılık kıyafetleriyle gerekse yaşama 
tarzlarıyla farklı bir çizgiyi takip eden 
Kalenderîliği, Baba Tahir Uryanî’nin şu 
dörtlüğü güzel tasvir etmektedir:
 
Ben o pîrim ki adım Kalender
Ne evim var ne barkım, ne manastırım ne 

tekkem
Gündüz olduğunda senin civarında 

döner dururum
Gece olduğunda da başımı kerpiçin üstü

ne koyar uyurum.
 
Hatib Farsî tarafından kaleme alınan 
Menâkıb-ı Cemaleddin Savi’ye göre, 
kalender kelimesindeki harflerden kaf: 
kanaati, lam: lütfu, nun: nedâmeti ve piş-
manlığı, dal: diyaneti, re: riyazeti temsil 
eder. (Nşr. Tahsin Yazıcı, Ankara, 1972)

Kalemkırdı Mescidi yeni yerinde-2011 (R. Aydın)
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Abdullah Herevî, Hakim Senaî, Feridüd-
din-i Attar, Fahreddin Irakî ve Mevlâna 
gibi sufîlerin eserlerinde “kalenderî” keli-
mesi kâmil bir insan anlamında kullanıl-
mıştır. Bazen de herhangi bir tarikata ait 
olan tekke Kalenderhane olarak kayda 
geçmiştir.
Vahidî 1523’te kaleme aldığı Menâkıb-ı 
Hace-i Cihân ve Netice-i Cân adlı ese-
rinde Abdalan-ı Rum, Haydarîler, 
Şemsîler, Camîler ve Kalenderîleri dış 
görünüşleriyle, iç âlemleriyle tasvir et-
miş ve kendine göre yanlış gördüğü ko-
nularda onları tenkid etmiştir. Dinî sı-
nırları muhafaza etmek hususunda onla-
rı eleştirirken, “Kalenderîyiz diyorsu-
nuz, ama kalenderîliğin ne olduğunu 
bilmiyorsunuz” demektedir. Hafız-ı 
Şirazî ,“Her saçını başını tıraş eden 
kalenderîliği bilmez.” derken aynı konu-
ya işaret etmişti.
Bazı tezahürlerine bakarak Kalenderîliği 
sünnî bir tarikat, bazı uzantılarına baka-
rak gayr-i sünnî bir yol olarak değerlen-
dirmek mümkündür. Sosyal hayatın örf 
ve âdetlerini dikkate almayan bu zümre-
nin isyana yönlendirilmesinin kolaylığı 
da göz önünde bulundurulmalıdır. Ama 
bu ele avuca gelmez cemaati tek bir kalı-
ba sokarak tarif etmenin mümkün olma-
dığını düşünüyoruz.

Kaynakça: Sühreverdî, Avarifu’l-Maarif, 
Tasavvuf’un Esasları, (trc. H. Kâmil Yılmaz-İ. 
Gündüz), İstanbul 1989; Ahmet Yaşar Ocak, 
Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik: 
Kalenderîler, Ankara 1992; Nihat Azamat, 
“Kalenderîye”, DİA, C 24

MUSTAFA KARA

Tarihçe ve Mekân
Kalenderîler Kalenderhane denilen bu 
tekkelerde toplanırlardı Kalenderhane’-
nin bulunduğu mahalle de Kalenderhane 
Mahallesi adını alırdı. Kayseri’de de bir 
Kalenderhane ve bundan adını alan bir 
Kalenderhane Mahallesi*   bulunmakta 
idi. Kalenderhane Camii (yıkılıp kaybol-
muş) ve Kalenderhane etrafında bulunan 
bu mahalle ortadan kalkmış olup bulun-
duğu alan, yeni oluşturulan Sahibiye Ma-
hallesi içinde yerini almıştır. 
Kayseri’de XVI. yüzyılda Osmanlı tahrir-
lerinde Kalenderhane Mahallesi’nden 
bahis bulunmaktadır. Bunlardan H 906 

(M 1500) tahririnde, Meydan Kapısı’na 
(Dış Kalenin kuzeyde, Meydana açılan 
kapısı) tâbi, yani o bölgede olduğu belir-
tilen mahallede, tamamen Müslümanla-
rın oturduğu kalabalık bir nüfus kayde-
dilmiştir. Bunlar arasında, burada bulu-
nan Kalenderhane Şeyhi’nin Hacı Fakih 
Bîrunî olduğu belirtilmiştir. Aynı mahal-
lede Bîrunî (dışarılı) namlı birçok şahıs 
daha bulunmaktadır. Yine tahrirde bu 
şahıslarda İbrahim Bey (Karamanoğlu) 
ve merhum Sultan Mustafa’nın 
muafnâmeleri (vergiden muafiyet) bu-
lunduğu kaydedilmiştir (Sultan Mustafa, 
Fatih’in oğlu Karaman valisi şehzâde 
Mustafa olmalıdır). O tarihte Kayseri 
Konya (Karaman) Vilayetine bağlı bir 
sancak idi.
Kalenderhane’nin vakıf olarak ilk kaydı, 
Yavuz Sultan Selim’in saltanatının so-
nunda veya Kanunî Sultan Süleyman’ın 
saltanatının ilk yıllarında yapıldığı tah-
min edilen vakıf tahririnde bulunmakta-
dır. Bulgaristan’a satılan Osmanlı arşiv 
evrakı içinde bulunan ve bugün hâlen 
Sofya’da Metodiis Kriminal Enstitü’de 
yer alan ve çok tahrip görmüş olduğun-
dan tarih kaydı yok olmuş olan bu tahrir-
de: “Vakf-ı Zaviye-i Kalenderhane” başlı-
ğı altında kayıtlı tekkenin Kayseri merke-
zinde olduğu, padişah fermanı ile tayin 
edilen Bedreddin isimli bir şahsın tasar-
rufunda bulunduğu kaydedilmiştir. Aynı 
tahrirde Kalenderhane Vakfının gelir 
kaynaklarının, “Şehir İni” veya “Şarin” 

Kalenderhane planı 
(Çizim: M. Çayırdağ’dan N. Tetik)
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isimli köyde bir, Salur Nahiyesi’nde iki 
arazinin olduğu belirtilmiştir.   
Daha sonra 1570 yılında yapılmış bir di-
ğer tahrirde ise nüfusu azalan Kalender-
hane Mahallesi yazılmış, ancak tekkeden 
herhangi bir şekilde bahsedilmemiştir.  
1584 yılında yapılmış Kayseri’nin mufas-
sal tahririnde ise nüfusu çok artmış olan 
Kalenderhane Mahallesi kaydedilmiş, yi-
ne Kalenderhane’den bahsedilmemiştir.  
Öyle anlaşılıyor ki XVI. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren Kalenderîlerin faali-
yetleri Osmanlı Devleti’nin diğer bölgele-
rinde olduğu gibi Kayseri’de de durdu-
rulmuş, tekkeleri kapatılmıştır. Nitekim 
1649 yılında Kayseri’ye gelen meşhur 
seyyah Evliya Çelebi’nin “ Eski Kayseri 
yakınında Kalenderhane Tekkesi, eski 
tekkedir. Hâlâ birkaç adet Bektaşî fuka-
ralarından fenafillâh canlar vardır. Ara 
sıra şehre gelip bir şeyler toplayıp onunla 
ihtiyaçlarını giderirler” ifadelerinden, 
Kalenderîlerin Kayseri’de kalmadığı, şe-
hir surları dışındaki eski tekke binasına 
birkaç Bektaşî dervişinin sığınmış oldu-
ğunu anlamaktayız. Zaten Bektaşîlerin 
Kalenderîlere yakınlığına çeşitli araştır-
malarda dikkat çekilmiştir. 
Kayseri merkezinin 1872 yılında yapılan 
özel idare kayıtlarında ise geniş alana 
yayıldığı görülen Kalenderhane Mahalle-
si’nde, tabiî ki Kalenderhane’den her-
hangi bir bahis bulunmamaktadır.
Bu tarihten yüz sene sonra, 1972 yılında 
orijinal hâlini muhafaza eden Kalender-
hane Camii’nin güneyinde, özel mülkiyete 
geçmiş olan tekkeyi bazı şahıslar ev olarak 
kullanılmaktaydı. Yüksekçe tonozlu iki 
bölümden ibaret olan bu tekke bazı mü-
dahalelere rağmen asılını korumakta idi. 
Kalenderhane (Cürcürler) Mescidi’nin 15 
m kadar güney batısında, burada bulunan 
Selçuklu Hâcip Kümbetinin* 20 m kuze-
yinde olan yapı, eski evler arasında gizlen-
miş olup mülkiyeti Karacalar sülalesinde 
idi ve o tarihte o sülaleden Abdullah Kutlu 
ailesi oturmakta idi.
Genellikle sıralı moloz taşlarla inşa edil-
miş olan tekkenin batısında, 5,70 m ge-
nişliğinde, 8,00 m derinliğindeki, üzeri 

5,60 m yüksekliğindeki sivri tonozla ör-
tülü eyvan tarzındaki giriş bölümü bu-
lunmakta idi. Kesme taşlarla inşa edilmiş 
eyvan ağzı kemerinin üst kısmı yıkılmış 
olup, burası sonradan bir duvarla kapatı-
larak ev hâline getirilmiştir. Eklenen bu 
duvarda ortada bir kapı ve bunun üzerin-
de bir pencere yapılmıştır. Sonradan ya-
pılan bu duvarın batı tarafına bir şömine 
ocak yerleştirilmiş, bunun da yanına, biti-
şikteki binaya bir geçit açılmıştır. Eyva-
nın doğu duvarının kuzey köşesine yakın 

Kalenderhane yıkılmadan hemen önce-1972 (M. Çayırdağ Arşivi)

Bir Kalenderi dervişi (A. Y. Ocak Arşivi)
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kısmında, ikinci odaya geçiş olan, üzeri 
ahşap hatıllı bir geçit bulunmaktadır. Do-
ğudaki bölüm eyvana göre daha küçük ve 
daha basık yapılmıştır. Üzeri 4,70 m yük-
sekliğinde tekne tonozlu olan bu kısım 
doğuya doğru daralmakta ve boyu 6,70 
m ye inmektedir. En, eyvanda olduğu gibi 
5,70 m dir. Bu çarpıklığın arsanın duru-
mundan veya dışarıdaki geçit ihtiyacın-
dan olduğu tahmin edilebilir. Bu kısmın 
kuzey duvarında sonradan yapıldığı belli 
olan bir kapı ve çok geniş bir pencere 
bulunmaktadır. Bu kapı ve pencerenin 
aslında iki pencere olması mümkündür. 
Bunların da üzerleri bu bölümde, bu se-
viyede duvar arasında dolaşan ahşap ha-
tılla örtülmüştür. Güney duvarında orta-
da, duvar içine yerleştirilmiş orijinal şö-
mine ocak, iki köşede, iki yan duvarda 
birer dolap nişi bulunmaktadır. Tonozun 
doğu tarafına sonradan bir ışıklık açıl-
mıştır. Bu bölümün tekkenin mutfağı ve 
aynı zamanda yatakhanesi, giriş eyvanı-
nın da toplantı yeri olduğu tahmin edil-
mektedir. Tekkenin duvar kalınlıkları or-
talama 1,60 m dir. 
Tekkede herhangi bir kitabe veya mezar 
taşı bulunmamaktadır. Ancak bu hâliyle 
yapının XIV. veya XV. yüzyılda yapılmış 
olduğu tahmin edilebilir.
Bu tekke 1974 yılında veya daha önce 
mahalledeki diğer evlerle birlikte beledi-
yece ortadan kaldırılıp yerleri arsa hâline 
getirilmiştir. 

Kaynakça: Mehmet İnbaşı, 1500 (Hicri 906) 
tarihli Kayseri Tapu Tahrir Defteri, Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri 
2009, s. 21,22; Seyit Ali Kahraman, XVI. Yüzyıl 
Başlarında Karaman Vilayeti Vakıfları, Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 
Kayseri 2009, s. 222; Mehmet İnbaşı, 1570 
(Hicri 976) Tarihli Kayseri Tapu Tahrir Def-
teri, Kayseri 2009, s. 17;   Refet Yinanç-Mesut 
Elibüyük, Kayseri Tahrir Defterleri (Hicri 
992, 971, 983/Milâdi 1584, 1563, 1575), Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 
Kayseri 2009, C I, s. 33,34; Seyit Ali Kahraman- 
Yücel Dağlı, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, 
YKY, İstanbul 2004, 3. C, I. Kitap, s. 238; Franz 
Babinger- C.Huart, “Kalenderîye”, İA., C.6, s. 
128-129  M.Baha Tanman, “Kalenderhane”, Dİ-
A, C 24, s. 249,250; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 
220-225.

MEHMET ÇAYIRDAĞ   

KALENDERHANE MAHALLESİ
İlk defa 1500 tarihli Tapu-Tahrir 
Defteri’nde “Mahalle-i Kalenderhane 
tâbi‘ Bâb-ı Meydân” şeklinde kaydedil-
miştir. Mahalle Meydan Kapısı’na bağlı 
idi. Bu mahalle, günümüzdeki Serçeönü 
Mahallesi* ile Cürcürler Mahallesi*’nin 
bulunduğu yerdeydi. Müslüman Türk nü-
fusun meskûn olduğu mahallede, 1500 
tarihinde 75 hane ile dışarıdan mahalleye 
iskân için gelen 14 hane ikamet etmektey-
di. 1520 tarihli defterde ise mahallede 66 
hanenin ikamet ettiği kaydedilmiştir. Bu 
mahalleye bağlı olarak bir de Mescid-i 
Dandin Mahallesi vardı ki burada da 42 
nefer nüfus oturmaktaydı. 1570 tarihli def-
terde yine aynı isimle kaydedilen mahalle-
de 60 hane nüfus ikamet etmekteydi. Da-
ha önceki kayıtlarda da olduğu gibi 1570 
tarihinde de “Mahalle-i Mescid-i Veled-i 
Muhter ? tabi mahalle-i m. Nâm-ı diger 
Mescid-i Dandin” şeklinde bu mahalleye 
bağlı başka bir mahalleden daha bahsedil-
mektedir. Bu mahallede meskûn olan ha-
ne sayısı ise 40 idi. 1584 tarihli defterde 
yine aynı isimle kaydedilen mahallede ta-
mamı Müslüman Türk olan kalabalık bir 
nüfus ikamet etmekteydi. Buradan da 
XVI. yüzyıl süresince mahallenin sürekli 
büyüyüp geliştiği anlaşılmaktadır.
1642 tarihli avarız defteri kaydına göre 
mahallede 100 hane nüfus ikamet etmek-
te olup bunların orta halli gelirleri olan 
insanlar olduğu ifade edilmiştir. 1834 ta-
rihli Temettuât kayıtlarına göre Kalender-
hane Mahallesi’ne bağlı olarak Serçeoğlu 
Cemaati, Ağa Cemaati, Şeyh Cemaati, 
Cürcür Cemaati olmak üzere dört cemaat 
ikamet etmekteydi. Bunlardan Serçeoğlu 
55, Ağa 31, Şeyh 35 ve Cürcür Cemaati 101 
haneden meydana gelmekteydi. Bu yö-
nüyle bakıldığında mahallede sakin top-
lam nüfus 222 haneden ibaretti. 
1872 tarihli nüfus kaydına göre Kalender-
hane Mahallesi’nin Serçeoğlu Bölgesinde 
63, Ağa Bölgesinde 37, Şeyh Bölgesinde 
38, Cürcürler Mahallesi’nde 109 hane 
olmak üzere toplam 247 hane nüfus ika-
met etmekteydi. Sonraki dönemlerde bu 
mahallenin ismi değişerek yeni adlar al-
tında yeni mahallelere bölünmüştür. Gü-
nümüzde bu isimde bir mahalle yoktur.
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Kaynakça: BOA. MAD. 20, vr. 17a-17b; TD. 
387, s. 199; TD. 33, s. 31; TD. 976, s. 13; MAD 
7063, s. 10; İnbaşı, 16.YBKayseri, 1992, s. 46; 
Kayseri Tapu-Tahrir Defteri /1500, hzl. Meh-
met İnbaşı, Kayseri 2009; Kayseri Tapu-
Tahrir Defteri /1570, hzl. Mehmet İnbaşı, Kay-
seri 2009; TK. KKA. TD. 136, vr.25a-25b; 17. 
Yüzyıl Kayseri Avârız ve Cizye Defterleri, hzl. 
Mehmet İnbaşı, Kayseri 2011, s. 16; Temettuât 
Defteri (1250/1834 Tarihli), hzl. İsmet Demir, 
Kayseri 1998, s. 66–84; Cömert, 19.Y.Kayseri, 
s. 220-227; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’nin Ma-
halleleri”, KTA, s. 370–371.

MEHMET İNBAŞI

KALKAN, EMİR
Yazar (Kayseri/Tomarza/Toklar Köyü, 
31 Aralık 1948). 1955 yılında ailesi şehir 
merkezine taşındı. Erciyes İlkokulu’nda 
başladığı ilköğrenimini 4. sınıftan itiba-
ren Mehmet Karamancı İlkokulu’nda ta-
mamladı (1959). Ortaokul ve liseyi Kay-
seri Lisesi’nde okudu (1960–1966). As-
kerlik dönüşü Kayseri İl Sağlık Müdürlü-
ğünde memur olarak göreve başladı ve 
buradan emekli oldu (1970–1999).
Edebî hayatına şiir ve halk edebiyatı üze-
rine araştırmaları ile başladı. Halk edebi-
yatının özellikle âşık tarzı üzerinde çalış-
malar yaptı. Biyografik makaleleri ile de 
önemli eserlere imza attı. Verimli bir a-
raştırma döneminden sonra Kayseri üze-
rine yazdığı deneme kitapları ile büyük 
ilgi uyandırdı. Denemelerinde yaşama 
tutunmaya çalışan sıradan insanları özel 
yapan anlatımıyla gerçeğe yeni bir biçim 
vermeyi başardı. Araştırmacı, denemeci 
ve hikâyeci olarak edebî bir yapı kurmak 
ve söz cevherine gerçek değerini kazan-
dırmak için emek verdi.  Edebî hayatının 
zirvesini de hikâyeleri ile pekiştirdi. 
Hikâyelerinde; modern dünyanın kirletti-
ği havayı, hızla değişen çağın belirsiz dö-
nemlerini, modern hayatın insanı ele ge-
çirişini, çağın ve toplumun gündemini, 
kişinin ve toplumun görünmeyen yanla-
rını, aşkı, dostluğu manevî değerler teme-
linde birleştirerek; duyuş, düşünüş ve ifa-
de uyumu içinde anlatır. Kişilerinin ca-
hil, sıradan, yanlışlıklar içinde olması ve-
ya asil, fedakâr, yaratıcı gibi özelliklere 
sahip olmasıyla değil; onların, insan ger-

çeğine sahip olmalarıyla anlam kazan-
dıklarını ustaca yansıtır.
Eserlerindeki dil; Türkçenin edebî ve kül-
türel anlamda bütün zenginliklerine sa-
hiptir. Kayseri ağzını ve yerel ağızları, 
yazı dilinin incelikleriyle kaynaştırır. Ke-
lime hazinesi zengin, sağlam, etkili ve 
canlıdır. Benzetmeleri, mecazları, deyim-
leri sıkça kullanarak anlatımını güçlendi-
rir. Kısa cümle yapıları, Türkçe’nin ana 
rengini koruyarak özgün iç tonlar sergi-
ler ve anlatımı daha da etkili kılar. Kendi-
ne has özelliklerle kullandığı dili ve bul-
duğu yeni anlatım imkânı ile üslubu; şii-
rimsi, akıcı ve samimidir. Masal anlatıcı-
larının sıcak havası ile Dede Korkut’un 
kültürel birikimini yansıtma anlayışına, 
şahsi tecrübesinin ışığında sorgulayıcı ve 
eleştirel yaklaşımını da katar.
Bütün eserlerinde Anadolu’yu berrak bir 
kaynak olarak değerlendirir. Bir kısım 
çalışmalarını ve makalelerini “Erkan Ka-
mil” imzasıyla yayımladı. Türk Dil Kuru-
mu ve Türk Folklor Araştırmaları Kuru-
mu adına alan çalışmaları yaptı. Türk 
Dünyası Araştırmaları, Türk Folklor 
Araştırmaları, Türk Edebiyatı ve Erci-
yes dergisi başta olmak üzere çeşitli der-
gilerde yazdı.
İş Bankası’nın (1977) ve Sabah gazetesi-
nin (1980)  açtığı hikâye yarışmalarında 
birincilik kazandı. Kayseri Gazeteciler 
Cemiyeti Araştırma Ödülü’ne (1986), 
Kanatsız Kuşlar Şehri kitabı ile Türkiye 
Yazarlar Birliği Ödülü’ne (2002) Aydın-
lar Ocağı Yılın En İyileri Ödülü’ne 
(2005) ve Türk Dünyasına Hizmet 
Ödülü’ne (2011) layık görüldü.
Eserleri 
Araştırma: Kayseri Şairleri (1986),  Af-
şar Ağıtları (1987), Çağlar Boyunca 
Kayseri Şairleri (1988), 20. YY. Türk 
Halk Şairleri Antolojisi (1991), Kayseri 
Meşhurları (İrfan Birol ve Murat Yerlik-
han ile birlikte, 2006).
Deneme: Kanatsız Kuşlar Şehri (2002), 
Hoşça Kal Şehir (2004).
Hikâye: Gül Ayinleri (2003),  Ha Bu 
Diyar (2007), Bu Taraf Anadolu 
(2008), Kayıp Yüzler  (2010), Türk Dü-
ğünü (2010).

NURKAL KUMSUZ

Emir Kalkan
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DOKUZ ÖMER EMMİ

Naylon terliğini şıpırdatarak, hızlı adımlarla cami çeşmesine doğru giderken esnaf takılır;

“Ömer emmi, gene mi abdest almaya?”

“Onu eskittik yiğenim, pahalanmadan tazesini alak.”

Pantolon paçası, çıplak ayağının üzerinde sürekli bükülü durur, kollarını dirseğe kadar çemrer. 

Zayıftır; elli kilo ya gelir ya gelmez, ufak tefektir. Kale esnafının en yaşlısıdır o. Ama hep canlı, 

hep umutlu, hep güler yüzlüdür. Sevgiyle bakar gözleri, hoşgörü doludur. Kimseye kızmaz. Her-

kesin sevdiği, hürmet gösterdiği, tüm Kale esnafının “Ömer Emmi”sidir.

Ayağının birini altına alır, tahta sandalyesine oturur. Kısa boyu peynir tenekelerinin arkasında 

büsbütün kaybolur.

Saçsız dazlak kafasını okşaya okşaya deyişler söyler:

 Elif Hakk’a giden yoldur
Cim ararsam dal bizdedir. 

Duruş kazan ye yedir
Bir gönül ele getir
Bin Kâbe’den yeğrektir
Bir gönül ziyareti 

Konukları hiç eksik olmaz. Kendi gibi yaşlı dostlarıyla bir araya gelince tatlı bir sohbet başlar. 

Konuları hep ‘tasavvuf’tur. Hikmetli sözler, hikemî deyişler, nefesler, nutuklar birbirini kovalar. 

Yol büyüklerinin anıları anlatılır. Çaycı Rafet Ağa sürekli çay taşır bu arada. ‘Basta’nın beton di-

reği Rafet Ağa’nın alt alta çizdiği tebeşir çentikleriyle dolar.

Sohbetlerinde hep cömertliğin faziletleri, iyiliğin önemi vurgulanır, âdemoğlu yüceltilir.

“Tanrı insanoğlunda tecelli etmiştir. İnsana hizmet Hakk’a hizmettir.” , “İyilik yapan unutsun, iyi-

lik gören unutmasın.” “En büyük şeytan kibirdir.” “Kusur aramayın, ayıp aramayın.”

“Gönül Tanrı mekânıdır, gönülleri imar edin.”,  “Ey efendi sen kendini ne sanırsan, el âlemi onu 

san.”

Camiye gittiği zaman bastasını ben beklerim. Bütün görevim; o, hemen elli metre ötedeki cami 

çeşmesinde abdest alırken gelen olursa ona haber vermek için bağırmaktır.

“Ömer Emmiiii!”

Çeşmeden ses yükselir:

“Duydu dee!”

Birkaç saniye sonra:

“Yola çıktı de!” Her üç adımda bir tekrarlar:

“Geliyor de!”

“Yaklaştı dee!”

“Geldi de!”

“Karşında de!”

 Olgunlaşması için direkler arasına astığı muşmula hevenkleriyle çit çekmiş gibi dolar bastaların 

arası. Serin bir gölgelik, hoş bir koku basar içeriyi. Bastanın tavanlarına asılmış hevenklere biz 

komşu basta çocukları dadanır, Ömer emminin olgunlaşmış, pestile dönmüş tatlı muşmulalarını 

çalar, yerdik. O, bundan haberi yokmuş gibi davranır, ama sipariş hevenkleri asarken de isim isim 

sayardı:
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“Bu Cıngıllıoğlu’nun!”

“Bu Bayazıtoğlu’nun!”

“Bu Halil Efendi’nin!”

“Bu Fikret Ağa’nın!”

“Bu da farelerin!”

Fareler bizdik ve farelere ait olanı kolayca ulaşabileceğimiz bir yere asardı. Konuklarının olmadı-

ğı boş zamanlarında peynir leğenlerinin başına oturur; dilimler, tuzlar, süzer, keser, çömleklere 

basar, artan peynir dilimlerini de toplayıp bir kaba doldurur, ağzını kapatır, tezgâhın altına saklar. 

Bu ona haftada bir iki kez uğrayan ‘ahbapların’ hakkıdır. Ahbaplarım dediği, yaşlı yoksul kadın-

lardı. Hazırladığı peynirleri kimseye göstermeden onlara takdim eder, onlarla hâlleşir, gönüllerini 

alırdı.

Bazen peynir leğenlerinin başında, bazen sandalyesinde otururken kendi kendine söylenirdi. Pek 

de sessiz olmayan bu söylenmeleri bizler de işitirdik. O da duymamızı, öğrenmemizi isterdi zaten. 

Hep uyaklı, kafiyeli sözlerdi bunlar:

Ne verirsen elin ilen o gider senin ilen
Âdemi Âdem yapan üç harfle beş noktadır.

Sultan Süleyman’a kalmayan dünya
Sana mı kalacak behey avanak!

Tanrı kuldan intikamı kulun eliyle alır
İlm-i Hakk’ı bilmeyenler onu kul yaptı sanır.

O da yalan bu da yalan, var biraz da sen oyalan

Çıktım erik dalına anda yedim üzümü!

Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan
Şerin evliyasıysa hakikatte asidir.

Eline diline sahip ol.
Kendini bil.

Akşamüstü oldu mu tezgâhın üstüne uzunca bir bez serer, tahta sandalyesini de bastanın kapısına 

koyar. Tekne kapanmıştır artık. Sonra ‘eyvallah’ eder:

“Bugün bu kadar yeter, Ömer emmi gider.” 

Sonra bana döner, başımı okşar:

“Ömer emmi gidiyor dee!”

“Yola çıktı dee!”

Kaynakça: Emir Kalkan, Kanatsız Kuşlar Şehri, Ötüken Neşriyat, 1. basım, İstanbul 2002, s. 52-55. 
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 KALKAN, YÜKSEL 
Yazar, gazeteci (Kayseri/Tomarza/Sosun 
Köyü, 1955-). İlköğretim okulu mezunu-
dur. Birlik Mensucat Fabrikası ve 
KASKİ’de görev yaptı. 1986 yılında Halk 
Şairleri Kültür Derneği kurucu üyeliğin-
de bulundu, 1995 yılında Elif TV daha 
sonra çeşitli gazetelerde görev aldı. 2001 
yılından bu yana Hâkimiyet gazetesinde 
aktif olarak Sosyal Hayat Kültür ve Sanat 
muhabirliği yapmaktadır. Hâkimiyet ga-
zetesinde yaptığı kültür haberlerinden 
dolayı Develi Belediyesi, Dadaloğlu Bele-
diyesi Zamantılılar Derneği ve 2008 yı-
lında ise   “Kültür-Sanat Haber” dalında 
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi 
tarafından ödüle layık görüldü. İl Kültür 
Müdürlüğü Erciyes Şiir Günlerinde ve 
Nevşehir, Ürgüp FM tarafından ödüller 
verildi.  Evli üç çocuk babasıdır.  
Eserleri: Sosun Köyü (2002); Erkiletli 
Murtaza Hoca (2008); Kayseri de Ge-
cekondu (2009); Yılanlı Dağın Son 
Efesi - Bozahmetin Osman (2011). 
Basıma hazır olan eserleri; Battal Gazi 
Kayseri de, Festivallerimiz,  Kurtuluş 
Savaşı’nda Kayseri,  Kendi Hikâyesini 
Kendi Yazanlar. 

MUSTAFA CENGİZ 

  
KALPAKLIOĞLU MAHALLESİ

XIX. yüzyıla kadar bu isimde bir mahal-
leye rastlanmamıştır. Mahalleye adını 
veren cemaati ile ilgili ilk kayıta 1834 ta-
rihli Temettuât Defteri’nde rastlanmıştır. 
Bu defterde Hunat Mahallesi*’ne bağlı 
Kalpaklı-zâde Hacı Ali Ağa Cemaati adı 
ile kayıtlı bir cemaat tespit edilmiştir. Bu 
tarihte cemaate bağlı 135 hane nüfus bu-
lunmaktaydı. Daha sonra bu cemaatin 
bulunduğu yer, müstakil mahalleye dö-
nüştürülmüş ve “Kalpaklıoğlu Mahalle-
si” adını almıştır. 1872 tarihli nüfus defte-
rinde Huvand Hatun Mahallesi’ne bağlı 
Kalpaklıoğlu Mahallesi adıyla kaydedil-
miş olup mahallenin Sivas Caddesi, Ço-
ban Meydanı, Kalpaklıoğlu Sokağı, Mey-
dan Çıkmazı, Avgınbaşı Sokağı, Cami 
Sokağı, Mektep Sokağı, Hacı Hasan 
Efendi Sokağı olmak üzere sekiz adet 
sokağı bulunmaktaydı. Bu tarihte mahal-
lede 149 hane nüfus ikamet ediyordu. 

Son zamanlara kadar mevcudiyetini de-
vam ettiren mahalle kaldırılarak, sokak 
isimleri değiştirildi ve modern bir yapıya 
kavuşan şehrin gelişmesi içerisinde tarihî 
misyonunu tamamladı.

Kaynakça: Temettuât Defteri (1250/1834 Ta-
rihli), hzl. İsmet Demir, Kayseri 1998, s. 37–43; 
Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 236–238.

MEHMET İNBAŞI

KALPAKLIOĞLU, HÜSEYİN
Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi, hu-
kukçu (Kayseri, 1919-). Abdülkadir Bey 
ve Methiye Hanım’ın oğludur. 1940’ta 
Kayseri Lisesi’ni bitirdi, 1944’te Ankara 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 26 
Haziran 1944’te stajyer olarak Ankara 
Hâkim Adaylığına atandı. 26 Ekim 
1945’te silah altına alınarak bu görevden 
ayrıldı. 22 Mart 1947’de terhis oldu ve 31 
Mart 1947’den itibaren Kayseri Adliye-
sinde hâkimlik stajına devam etti. 1 Ağus-
tos 1947’de Viranşehir C. Savcı Yardım-
cısı, 19 Ağustos 1948’de Darende Hâkim 
Yardımcısı, 31 Aralık 1948’de Darende 
Sorgu Hâkimi, 24 Nisan 1950’de Afşin, 3 
Mart 1951’de Bahçe C. Savcı Yardımcısı, 
22 Mayıs 1952’de Bünyan Ceza Hâkimi 
olarak görevlendirildi. 16 Kasım 1953’te, 
istifa ederek görevinden ayrıldı. Kayseri 
Barosuna kaydını yaptırarak avukatlık 
yapmaya başladı.
1961 Anayasası’nın yürürlüğe girmesin-
den sonra TBMM I. (XII.) Dönemi için 15 
Ekim 1961’de yapılan genel seçimlerde 
Adalet Partisi adayı olarak Cumhuriyet 
Senatosu Üyeliğine seçildi. 5 Haziran 
1966’daki üçte bir yenileme seçiminde 
tekrar seçilmek suretiyle üyeliğini 12 E-
kim 1975’e kadar korudu. 27 Şubat 
1971’de partisinden istifa ederek 11 Mayıs 
1971’de Demokratik Parti’ye girdi. 
1974’de bu partiden de ayrıldı. Üyeliğini 
bağımsız olarak sürdürdü. Senatoda ön-
ce Mali ve İktisadi İşler, sonra da Senato 
Hesaplarını İnceleme Komisyonlarında 
üye olarak çalıştı. 21 Aralık 1965’te bir 
dönem için Denetçi Üyeliğe seçildi.
1969’da Millî Savunma, 1972’de tekrar 
Senato Hesaplarını İnceleme Komisyo-
nunda görev aldı. 12 Ekim 1975’teki üçte 
bir yenileme seçiminde üyeliği sona erdi. 

Yüksel Kalkan

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
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Bu arada 1 Ekim 1970’te memurluktan e-
mekliye ayrıldı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynakça: Çoker, TPT (1961-1964), s. 325-
326.

YAYIN KURULU

KALUYAN  
Mimar. XIV. yüzyılda Kayseri’de üç yapı 
yapmış İlhanlı mimarı. Kitabelerde “Ka-
luyan”, “Kaluyun”, “Kalyon” gibi yazılan 
mimarın babasının ismi de “Kara Bula”, 
“Kara Bolu” ve “Kara Buda” olarak o-
kunmaktadır. “Kaluyan” belki de Anado-
lu Selçukluları’nın meşhur mimarı Kalu-
yan’ın ismini almıştır.
Kaluyan’ın Kayseri’de ilk yapmış olduğu 
bina şehir merkezinde Yanıkoğlu Parkın-
da bulunan türbelerden birisi olan Emir 
Şahap Türbesi’dir.*   Türbenin kitabesin-
de:
Bu türbe merhum mağfur Emir 
Şahab’ındır. Allah kabrini nurlandır-
sın. Yedi yüz yirmi sekiz yılı Safer’inde, 
Mimar kitabesinde ise Kara Buda (Bu-
va) oğlu Kalyun yaptı yazılıdır. Üst üste 
iki sivri kemerli tonozdan ibaret olan 
türbenin tek tezyinatlı bölümü çift merdi-
venle çıkılan kuzeydeki üst kat taç kapısı-
dır. Kitabeler bu kapı üzerindedir.
Türbe içerisinde lahit tarzında üç mezar 
taşı bulunmaktadır. Bunlardan birisi E-
mir Şahab’a, diğeri de H 733 (M 1332/33) 
yılında vefat eden hanımı Kutluğ Tekin 
Hatun*’a aittir. Aynı zamanda vakıf sahibi 
olan hatunun meşhur İlhanlı veziri Emir 
Çoban’ın torunu olduğu vakıf kayıtların-
dan anlaşılmaktadır. Burada şeceresi, E-
mir Çoban’ın oğlu, Demirtaş’ın oğlu 
Şeyh Hasan Büzürg’ün oğlu Emir Bay-
ramşah’ın kızı Kutluğ Tekin Hatun olarak 
verilmiştir. Devlet mimarı Kaluyan’ın ne-
den Emir Şahab’a türbe yapmış olduğu 
hanımının şeceresinden ortaya çıkmak-
tadır. Türbedeki üçüncü mezartaşı çok 
silinmiş veya özellikle tahrip edilmiştir. 
Türbe onarıldığından bugün sağlam vazi-
yettedir. Ancak kapı üzerinde kitabe ya-
nındaki tezyinatlı yarım küre şeklindeki 
iki mermer kabara buradan sökülerek 
çalınmıştır.
Kaluyan’ın Kayseri’de yapmış olduğu i-
kinci yapı Bünyan* (eski Sarımsaklı) Ulu 

Camii’dir*. Bu camii hakkında bilgiyi ilk 
defa neşreden sanat tarihi uzmanı, kita-
beyi tam olarak okuyup caminin yapılış 
tarihini ve yaptıranın tarihi şahsiyetini 
anlayamadığından, mimar ismine baka-
rak Kaluyan’ı Anadolu Selçuklu mimarı  
“Kaluyan” zannetmiş ve Camii bu şekil-
de tarihleyerek Selçuklu Kaluyan’ın yap-
tığı eserlerin arasına sokmuştur ve litera-
türe de böyle geçmiştir. Hâlbuki kitabe-
lerde her iki mimarın baba isimleri fark-
lıdır.
Cami İlhanlıların* Anadolu valilerinden 
Tacıkızıl (Esen Kutluğ) oğlu Emir Zahi-
reddin Mahmud tarafından H 734 senesi 
Muharrem ayının başında (M 1333 Eylül 
ortası) yaptırılmıştır. Mimarın ismi ana 
kitabenin sağ ucunda Kara Bula (Bolı) 
oğlu Kaluyan olarak yazılmıştır. Cami üç 
nefli, orijinal mihraplı ve geometrik ve 
bitkisel motiflerle süslü taç kapılıdır. Yi-
ne taç kapıda bir bordür camilerde pek 
rastlanmayacak şekilde motif içinde sağa 
sola yönlendirilmiş grifon (mitolojik yır-
tıcı kuş-halk dilinde kurt başı denmekte)  
başları dizisinden oluşmuştur. Yine por-
taldaki kitabe kuşağı çok dikkat çekicidir. 
Camiye sonradan minare ilave edilmiş 
olup caminin orijinal minaresi yoktur 
veya yıkılmıştır. Halk, camii yakın za-
manda onarıp minare ilave eden Salih 
Bey’in ismini vermiştir.
Kaluyan’ın Kayseri’deki üçüncü eseri ise 

Kaluyan’ın yaptığı Emir Şahab Türbesi (A. Aydın)
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şehir merkezinde Gültepe Mahallesi’nde 
Köşk Medrese* diye bilinen yapıdır. As-
lında Şeyh Evhadüddin-i Kirmanî* der-
vişlerine tekke olmak üzere, Eretnalı 
Devleti’nin kurucusu Alâeddin Eretna* 
tarafından, 1349 yılında vefat eden Hanı-
mı Suli Paşa için yaptırılmıştır. Bina orta-
sında bulunan yüksek kümbet-türbe, Suli 
Paşa Hatun*’dan (Doğa Hatun?) başka 
Alâeddin Eretna, oğlu Gıyaseddin Meh-
med ve torunu Alâeddin Ali*’nin medfun 
olduğu aile mezarıdır. Ancak sultanların 
kümbet içinde olan lahit tarzındaki mer-
mer mezartaşları XIX. yüzyılın başında 
Kayseri Mutasarrıfı tarafından buradan 
taşıtılıp taş gibi işlenerek konağının önü-
ne havuz yaptırılmıştır. Türbenin kapısı-
nın sağında bulunan sütunce başında 
mimarın,  Kara Balı oğlu Kaluyun yap-
tı şeklindeki kitabesi bulunmaktadır.
Sade bir kapının bulunduğu giriş cephe-
sinden binanın içine girildiğinde iki yan-
da ikişer katlı sivri tonozların oluşturdu-
ğu tekke (hangâh) yapısı, ortada kümbet 
ve etrafını revakların çevirdiği avlu bu-
lunmaktadır. Cümle kapısı ve türbe kapı-
sı üzerindeki Eretnayı anan kitabeler de 
kaybolmuştur. Bina genellikle Medrese 
olarak kullanılmış olup onarılmış ve sağ-
lam vaziyettedir. Mimar Kaluyan hakkın-
da bu binalarda geçen ismi dışında bir 
malumat elde edilememiştir.

Kaynakça: Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de XIV. 
ve XV. Yüzyıllarda İki Emir Ailesi, Emir Zahi-
reddin Mahmud ve Emir Şeyh Çelebi”, Vakıflar 
Dergisi, S. XXVII, s. 135-137; Mehmet Çayırdağ, 

“Kayseri Köşk Medresesinin Hangâh (Buk’a) 
Olduğu Hakkında 1657 Yılında Alınan Mahke-
me Kararları”, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi 
Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu 
(08-10 Nisan 2002) Bildiriler, Erciyes Üniver-
sitesi Sanat Tarihi Bölümü, Kayseri 2002, s. 
259-279; H. Edhem, Kayseriyye, s. 109; Gabri-
el, Türk Anıtları;  Mahmut Akok, “Kayseri’de 
Tuzhisarı Sultanhanı Köşk Medrese ve Alaca 
Mescit Diye Tanınan Üç Selçuklu Mimari Eseri-
nin Rölövesi”, Türk Arkeoloji Dergisi, S. XVI-
I-2, 1968;   Kemal Göde, Eretnalılar, s. 157; 
Nermin Şaman- Turgay Yazar, “Kayseri Köşk 
Hanıgâhı”, Vakıflar Dergisi, S. XXII, s. 311-304.

MEHMET ÇAYIRDAĞ    

KAMBER KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU  
Kamber köyü merkezinde yer alan okul, 
bodrum ve zemin kat olmak üzere iki 
katlı olarak inşa edilmiştir. Günümüzde 
kullanılmayan okulun bodrum katında 
kaba yonu taş, üst katında düzgün kesme 
taş malzeme tercih edilmiştir. Ustası veya 
mimarı hakkında bilgi olmayan okulun, 
kuzey cephesindeki giriş kapısının üzerin-
de saçağa yakın bölümde kartuş şeklinde 
düzenlenen kitabe ve batı cephede giriş 
revağının arkasındaki kapı üzerinde bulu-
nan kitabelerden H 1321(M 1903) yılında 
inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Eser doğu-batı doğrultuda dikdörtgen bir 
yapı olup, iki katlı olarak düzenlenmiştir. 
Köyün yaşlılarından derlediğimiz bilgile-
re göre okul, köylülerden biri tarafından 
konak olarak inşa edilmeye başlanmış, 
ancak konağın zemin katı inşa edilirken 
sahibinin köyden ayrılması üzerine ko-
nak Maarif Vekâletince satın alınmış, üst 
katı tamamlanıp okul yapılmıştır. Yine 
köylülerin anlattığına göre okul 1960 yılı 
başına kadar eğitim işleviyle kullanılmış, 
yeni okulun yapılmasıyla terkedilmiştir.  
Yapının biri kuzey diğeri batı cepheden 
olmak üzere iki giriş kapısı vardır. Batı-
daki kapıdan ikinci kata girilmektedir. 
Okulun zemin katına kuzey cephenin 
ortasına açılmış basık kemerli bir kapı-
dan girilmektedir. Söveleri yekpare blok 
taştan yapılan kapı kemerinin üzerinde 
oval biçimli bir pencere açıklığı yer al-
maktadır. Pencerenin kenarları birer pal-
metle süslenmiş, köşelere de vazoya yer-
leştirilmiş çiçek kabartmaları işlenmiştir. 
Zemin katın dört mekândan oluştuğu Kamber Köyü İlköğretim Okulu (Y. Özbek) 

Kamber Köyü İlköğretim 
Okulu bodrum kat planı 
(çizim: Y. Özbek) 

Kamber Köyü İlköğretim 
Okulu zemin kat planı 
(çizim: Y. Özbek)
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söylenebilir. Kuzeydeki kapıdan girilince 
güney-kuzey doğrultuda tasarlanmış dik-
dörtgen bir koridora geçilmektedir. Bu 
koridorun güneydoğu köşesinden başla-
yan merdivenle ikinci kata çıkılmaktadır. 
Koridorun doğu ve batı taraflarında birer 
büyük oda bulunmaktadır. Doğu tarafta-
ki odanın doğu ve güney duvarlarına bi-
rer pencere açılmıştır. Batı taraftaki oda-
nın kuzey duvarına iki, batı duvarına da 
bir pencere açılarak aydınlatılmaya çalı-
şılmıştır. Batı taraftaki odanın güney du-
varı bir kemerle boşaltılarak güney taraf-
taki dikdörtgen bir mekânla bağlantısı 
sağlanmıştır. Bu mekâna biri güneyden, 
diğeri doğudan olmak üzere iki kapıdan 
girilmektedir. Üst katta da alt kat plânı 
tekrar edilmiş olmakla birlikte doğudaki 
oda (sınıf) doğu batı doğrultuda atılmış, 
batı taraftaki oda ise güney-kuzey doğrul-
tuda atılmış bir duvarla ikiye bölünmüş-
tür. Doğudaki sınıfın doğu ve kuzey cep-
helerine ikişer, güney cephesine ise üç 
pencere açılmıştır. Ortadaki koridorun 
güney ve kuzey duvarlarına birer pencere 
açılmış, kuzey cephedeki pencerenin ü-
zerindeki kartuşa da Maşallah 1321 iba-
resi işlenmiştir. Batıdaki sınıfın ise batı ve 
kuzey duvarına ikişer pencere açılmıştır. 
Batıdaki sınıfın güneyindeki mekânın gü-
ney, doğu ve batı duvarında birer pencere 
yer almaktadır. Okulun batı cephesinde-
ki giriş kapısının önünde kare kesitli üç 
ayağa atılmış iki kemerin meydana getir-
diği bir giriş revağı yer almaktadır. Bu 
revağa zeminden 11 basamaklı bir merdi-
venle ulaşılmaktadır. Revak ayaklarından 
ortadakinin üzerinde akant yapraklı kar-
tuş içine “Maşallah” ibaresi yazılmıştır. 
Revağın arkasındaki kapı, duvardaki 
konsollara oturan yuvarlak kemerli bir 
niş içine alınmıştır. Kapı kemeri yuvarlak 
olup kemer yüzeyi dişli frizlerle hareket-
lendirilmiştir. Kapı söveleri iki yandan 
duvara gömülü sütuncelerle sınırlandırıl-
mıştır. Sütunceler kompozit başlıklarla 
süslenmiş, kapı kemeri üzerine de ke-
merde olduğu gibi dişlerle süslenmiş bir 
yatay friz eklenmiştir. Frizle tavan arasın-
da kalan yüzeye ortaya dikey dikdörtgen 
bir kartuş, kartuşun iki yanına da akantüs 

yapraklarından oluşan iri bir kıvrımdal 
kabartması işlenmiştir. Ortadaki kartu-
şun yazıları tahrip edildiği için yalnız aşa-
ğıda 1321/1903 tarihi okunabilmektedir. 
Pencerelerin tamamı dikdörtgen biçimli 
ve düz lentolu olarak düzenlenmiştir.  

YILDIRAY ÖZBEK  

KÂMÎ YAHYÂ EFENDİ
Şair, kadı, müderris (Kayseri, ? – 1715/1716). 
Sâlim’in Tezkiretü’ş-Şu’arâ isimli eserin-
de verilen bilgilere göre Kayserilidir. İsmi 
Yahyâ’dır. Kayseri bilginlerinden okuduk-
tan sonra İstanbul’a gidip, Şeyhü’l-İslam 
Mîrzâ Mustafa Efendi’ye bağlanarak on-
dan okudu ve hayatının sonuna kadar 
Mustafa Efendi’nin himâyesinde kaldı. 
Müderrislik mesleğini tercih etti ve Mîrzâ 
Efendi’nin yardımlarıyla tüm dereceleri 
katetti. 1695’te Lütfî Bey, daha sonra Mer-
dümiyye, Ferhad Paşa, Feyziyye, Piyâle 
Paşa, Sahn-ı Semân, Sinân Paşa gibi med-
reselerde müderrislik yaptı. 1712’de Diyar-
bakır kadılığına getirildi.  1714’te azledil-
dikten sonra Şeyhü’l-İslam Mîrzâ Mustafa 
Efendi’nin fetvâ emîni oldu. Bu görevden 
de azledildikten sonra Edirne’de Musâhip 
Mustafa Paşa yanında bulundu.  Musâhip 
Mustafa Paşa’nın kaptân-ı deryâlığı esna-
sında ise Donanma-yı Hümâyûn ordu ka-
dılığı yaptı. 1715-16 tarihinde İstanbul’da 
vefat etti. 
Türkçe, Arapça, Farsça dillerini ileri de-
recede bilen, münevver, nüktedân, edip, 
zarif birisidir. Gazel, kaside, rubâî vb. 
nazım şekillerinde kaleme aldığı birçok 
şiiri vardır. Şiirleri sadedir. Şiirlerinden 
birkaç beyti aşağıya alıyoruz:

Zâl-i dehrin burûc-ı eflâke
Düzdügi tôpdur bu şems ü kamer
Bozmağiçün nizâm-ı eflâki
Birin ahşam atar birini seher
  *  *
Nola dûr oldu ise dîdeden genc-i nihânız 

biz
Anuñçün sâha-yı âlemde bînâm u nişânız 

biz

Sâlim Efendi, tezkiresinde, Kâmî için 
söylediği şu beyti de kaydetmiştir:
Hayf o nâkâm-ı cihâna şâd u handân 

olmadı
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Dâneçîn-i hırmen-i maksûd-ı devrân 
olmadı

Kaynakça: Ahmet Emin Güven, “Kayseri Yakın 
Tarihinden Kültürel Araştırmalar VII”, Kayse-
ri’de Yazma Mecmualar ve Muhtevalarından 
Seçmeler, ERÜ Yay., Kayseri 1994, s. 20-23.; 
Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ, hzl. Adnan 
İnce, AKM Yay., Ankara 2005, s. 586-591.; 
Köksal, KDŞ, s. 84-87.; “Kâmî”, TDEA ,  C. 5, s. 
131.

ATABEY KILIÇ

KAMPÜS TELEVİZYONU
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi 
bünyesinde 1995 yılında Kayseri Büyük-
şehir Belediyesi’nden temin edilen ilk 
teknik malzemelerle kuruldu. Kampüs 
Televizyonu teknik alt yapının tamam-
lanmasının ardından 2002 yılı içinde 
UHF 45. Kanaldan yerel bazda test ya-
yınlarına başladı. Erciyes Üniversitesinin 
2002-2003 eğitim ve öğretim yılı açılış 
törenini canlı yayınlayarak normal yayı-
nına başlayan Kampus Televizyonu 
09.00 – 23.00 saatleri arasında günlük 
14 saat kesintisiz yayınlarını sürdürmek-
tedir. Kampus Televizyonu 500 wattlık 
bir vericiyle yayınlarını Kayseri’nin tama-
mına ulaştırmaktadır. Tamamıyla öğren-
ciler tarafından yürütülebilecek bir yapı-
ya sahip olan Kampüs Televizyonu, özel-
likle Radyo Sinema ve Televizyon Bölü-
mü öğrencileri için çalışma ortamı sun-
maktadır. Televizyon stüdyosunda son 
teknolojik gelişmelerle sürekli yenilenen 
dijital kurgu üniteleri, görüntü, ses ve ışık 
sistemleri bulunmaktadır

S. BURHANETTİN AKBAŞ

KAMU DÜZENİ VE HUKUK
Kayseri şehir tarihinde kamu düzeni ve 
hukuku için daha detaylı bilgi ve belgele-
re ancak Osmanlı Dönemi’nde* rastlan-
maktadır.   Kayseri, bu dönemde Cum-
huriyet’e kadar Karaman, Yozgat ve An-
kara vilayetlerine bağlanmış daha sonra 
müstakil olmuş bir sancaktı.  Diğer idarî 
birimler gibi Osmanlı Devlet düzeninin 
genel hükümlerine tabii idi. Ancak XVI. 
yüzyıl sonlarından itibaren Kayseri eşra-
fının mahallî yönetim üzerinde son dere-
ce etkili oldukları görülür.  Eşrafın toplu 
olarak şehrin menfaatlerini temsil ettikle-

ri,  rızaları olmadan yöneticilerin vazife-
lerini tam yapamadıkları, hoşlanmadık-
ları yöneticileri şikâyetle ayrılmaya zorla-
dıkları bilinmektedir. Bu şekilde bazı 
vergilerden muaf olma ve şehre asker gi-
rişinin yasaklanması gibi önemli ayrıca-
lıklar elde ettiler. Bu ayrıcalıklar o denli 
genişti ki bazı Batılı seyyahlar,  benzer 
ayrıcalıklara sahip Saraybosna gibi Kay-
seri’yi de “özgür kentler”, “Kent-Cumhu-
riyetleri” olarak gördüler.   
Osmanlı Devleti’nin en küçük yönetim 
birimi mahalledir. Mahalleden başlaya-
rak birbirinin daha üst birimi olan köy, 
şehir, nahiye, kaza, sancak ve eyalet siste-
minde düzenin sağlanması ve hukuk sis-
teminin uygulanması devletin temel 
prensibi idi. Mahallede sağlanan düzen 
diğer birimlerin de daha düzenli çalışma-
sına zemin hazırlıyordu. Klasik Osmanlı 
şehir idaresinde, mahallî ve mülkî idare 
fonksiyonları birbirinden ayrılmamıştır. 

Kamu düzenini sağlayan yöneticiler
Kadı: Şehrin yargı mercii olduğu kadar, 
asayişin amiri, vakıfların denetçisi, 
mahallî hizmet ve mahallî kolluk görevle-
rinin de amiridir. Kadı, kanunu uygula-
yan bir yargı hâkimi idi; ama aynı zaman-
da sultanın idari ve mali emirlerinin yeri-
ne getirilmesi ile de görevliydi. Bu niteli-
ğiyle malî işler denetleyicisi olarak yöne-
ticilerin yasadışı etkinliklerini derhâl hü-
kümete bildirmek yetkisine sahipti.   Ka-
zalarda en yüksek adli mercii kadılar, 
merkezi hükümet tarafından tayin edilir-
di.   Kadılar, şer’i ve hukukî meselelerin 
yanında bulundukları idarî bölgede, şehir 
ve kasabaların beledî hizmetlerini bu-
günkü manada bir noter gibi vekâletname 
ve alım-satım işleri de yürütürlerdi. Or-
dunun sefer sırasında iaşe işlerinin halle-
dilmesi, kadının askerî görevleri arasında 
idi. Kadılar, ayrıca şehirdeki imar işlerin-
deki hukuksuzlukla da ilgilenirlerdi. Os-
manlı şehirlerinde resmî tamirat ve inşa-
at çalışmaları mimarbaşının başında bu-
lunduğu hassa mimarları teşkilatı aracılı-
ğı ile yürütülürdü. Mimarlar özel inşaat-
ları kontrol etme ve bunlardan nizama 
uygun olmayanları yıktırmak yetkisine de 
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sahiptiler. Bu konuda en büyük yardım-
cıları kadılardı. Mesela Kayseri merkez-
de Yuvan ve Murad adlı zimmîler, Mal-
koç Bey’in kendi duvarlarının dibinde 
kazdığı çukurun, duvarlarına zarar verdi-
ği iddiasıyla davacı olmaları üzerine kadı 
durumun keşfi için Mimarbaşı Dede’yi 
mahalline göndermiş ve zararın tespiti 
üzerine Malkoç Bey çukur kazmaktan 
men edilmiştir. 
Kayseri’de görevde bulunan Kadılardan 
bazıları şunlardı; Mevlana Mehmed 
Efendi ibn-i Mustafa Efendi (1645), Mev-
lana Abdülbaki (1652), Mevlana Salih 
(1652), Eski Kütahya Kadısı Mevlana Ab-
dullah  (1655), Mevlana Muhtar-zade 
Mustafa Efendi (1657), Bosna Kadısı 
Bağdadî Mevlana Ahmed (1657), Mevla-
na Seyyid Abdurrahman (1660), Mevla-
na Mehmed (1663).
Subaşılar, Asesler ve Kale görevlileri: 
Kadının görevlerini yerine getirmesi için 
kendisine yardımcı olan bazı başka gö-
revliler, kurumlar ve toplumsal gruplar 
vardı. Subaşılar, kadının hükümlerinin ve 
merkezden gelen emirlerin uygulamasını 
sağlamak, suçları önlemek ve suç işle-
yenleri takip edip yakalamak, kovuştur-
mak ve kadının suçlu görüp hüküm ver-
diklerini cezalandırmakla görevli idiler. 
Kadının hükmü olmaksızın kimseyi ce-
zalandıramazdı. Yasakçılar (Asesler) Su-
başının yanında bulunurlar ve geceleri 
çarşı ve pazar yerlerini beklerlerdi.  Kale 
dizdarları kadının denetimi altında şeh-
rin iç kalesinin (ki hazine ve mühim ev-
rak buradadır) müdafaa ve inzibatından 
sorumlu idiler.  Kayseri’deki şehir yöne-
ticileri de umumiyetle kalelerde otur-
maktaydılar. Kayseri Kalesi’ne İç Kale’-
nin doğuya açılan Sivas Kapı’dan girildi-
ğinde sağlı sollu olmak üzere kapının iki 
tarafında “Dizdar Ağası” dairesi, yanında 
da “Kapıcıbaşı Konağı” bulunurdu. Gü-
ney cihetinde “Hükümet Dairesi” ve ku-
zey cihetinde de “Şer’iyye Mahkemesi” 
ile “Nakibu’l-Eşraf Makamı” yer alırdı. 
Kale*, devlete ait hazine (para) ve eşyala-
rın korunduğu mekânlardan biri idi. As-
kerî teçhizatın yani top, tüfek, güherçile 
ve barut gibi malzemelerin saklandığı ve 

muhafaza edildiği bir mekân olan 
Kale’de aynı zamanda zindan da mevcut-
tu. Özellikle iç kale Osmanlı şehirlerinde 
devlete ait resmî kayıtların, vergi olarak 
toplanan para ve zahirenin, tacirlerin 
kıymetli mallarının saklandığı bir yer idi. 
Kapu kulu askerlerinin ikamet ettiği iç 
kale, şehir sakinlerinin herhangi bir tehli-
ke anında sığındıkları mekândı. Bu ne-
denle isyancıların en önemli hedeflerin-
den biri devleti temsil eden sancak ve 
kaza merkezlerindeki kaleler oluyordu. 
Devletin hazinesi, ordusu, resmî vesika-
larının muhafaza edildiği kale isyancılar 
tarafından sıklıkla kuşatılmakta idi. Kay-
seri Kalesi 1651 yılında İbşir Paşa’nın 
önemli adamlarından biri olan Kürd 
Mehmed Ağa’nın kuşatmasına maruz 
kalmıştı. Türkmenlerden toplanılan ve 
Valide Sultan evkafına ait vergi isyanların 
had safhaya ulaştığı dönemlerde Türk-
men Voyvodasına (Abaza Hasan’a) veril-
meyip, Kayseri kalesinde muhafaza edil-
mişti. Abaza Hasan kendisine Türkmen 
Voyvodalığı verildiği için bu hazinenin 
kendilerine verilmesi gerektiği düşünce-
sinde idi. Bu düşünceden hareketle İbşir 
Paşa ve Abaza tarafından Kürd Mehmed 
Ağa Kayseri’ye gönderilerek kalede mu-
hafaza edilen hazinenin kendilerine tesli-
mi hususunda mücadele etmişlerdi. 
Kürd Mehmed Ağa etrafına topladığı iki 
binden fazla sarıca ve sekban ile Kayse-
ri’ye gelmiş ve hazinenin kendisine tesli-
mini istemiştir. Kayseri’de o sırada san-

Askeri Birlik-1881 (Karakaya, Anımsamalar)
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cağın mutasarrıfı olarak Dilaver Paşa bu-
lunmakta idi. Dilaver Paşa, diğer devlet 
görevlileri, yeniçeri serdarı, ayan-ı mem-
leket ve diğer iş erleri kalede bulunan ha-
zineyi muhafaza için canla başla müca-
dele etmişlerdi. Kayseri kadılığına gön-
derilen H 25 Şevval 1061 (M 11 Ekim 1651) 
tarihli fermanda Kayseri’de bulunan dev-
let görevlilerinin hazineyi teslim etme-
mek için mücadele ettikleri ve Kale’nin 
kapatılarak savunma yapıldığına dair 
mektupları alındığı ifade edilmiştir. İstan-
bul’dan gönderilen diğer fermanlarda 
Kayseri Sancağı’nda bulunan devlet gö-
revlilerine kaleyi gece-gündüz muhafaza 
edip, hazineyi kale içinde güvenli bir yer-
de saklamaları istenmektedir. Bu zamana 
kadar gösterdikleri mücadele konusunda 
“hazineyi teslim etmemişsiniz, berhudar 
olasınız, canla başla mücadele ediniz” 
denilerek asilere karşı yapılan mücadele 
takdir edilmektedir.
Şehir, mahalle ve köy kethüdası: Os-
manlı şehirlerinde şehir halkı ile hükü-
met arasındaki ilişkileri düzenleyen ve 
yerine getiren bir şehir “kethüdasının” 
bulunduğu bilinmektedir. Şehir kethüda-
ları,  şehir ileri gelenlerinin içlerinden 
mahkemece seçiliyordu. Şehir kethüda-
ları birçok görev yürütüyorlardı. Dışarı-
dan şehre gelen mübaşir, ulak vb. görev-
liler ile sefere çıkan ve eşkıya takibi ya-
pan askeri kuvvetlerle birlikte vali, müte-
sellim vb. devlet görevlilerinin iaşesini 
sağlanması en önemli görevleri arasın-
daydı. Vergilerin halka dağılımını düzen-
leyen en baştaki görevlilerden birisi de 
şehir kethüdası idi. Yani, şehir kethüdası 
vergilerin halka tevzi edilmesinde ve sal-
yane (yıllık maaş defteri) defterlerinin ha-
zırlanmasında etkin konumda olan bir 
memurdur. Aynı zamanda savaş zama-
nında iaşenin, askerî teçhizatın toplan-
ması konusunda da birinci derecede so-
rumlu idi. Kayseri Sancağı’nda aynı za-
man dilimi içerisinde görev yapan kethü-
daların bulunduğu görülmektedir. “Şehir 
Kethüdası”, “Köy Kethüdası”, “Mahalle 
Kethüdası”, sıfatını taşıyan kethüdalar 
kendi mahalle ve köylerinden birinci de-
recede sorumlu idiler. Gayrimüslimlerin 

yaşadıkları köy ve mahallelerde görev ya-
pan kethüdalar zaman zaman kethüda a-
dıyla anılmakla birlikte çoğunlukla “yiğit-
başı” adı altında zikredilmektedirler. Bu 
kişiler genellikle mahalle veya köyden 
toplanacak vergilerde görevli idiler. Ket-
hüdaların görevleri konusunda elde bu-
lunan belgelerden birinde de Vekse* kar-
yesinin bütün işlerini görmeye memur 
olan kethüda olarak Bolos veled-i Ger-
miya ‘ın adı geçmektedir. Neticede köyle 
alakalı bütün meselelerde kethüdalar bi-
rinci derece sorumlu kişilerdir. Köy ket-
hüdaları olarak, Venk köyü kethüdası 
Kavanis, Talas* köyü Kethüdası İbrahim, 
Ağırnas* köyü kethüdası mühtedi Receb 
bin Abdullah isimleri geçmektedir. Şehir 
kethüdaları mahkeme tarafından şehrin 
ileri gelenleri arasından seçilirken, Ma-
halle ve köy kethüdaları, mahalle ve köy-
de bulunan kişiler tarafından seçilmekte 
idiler. Gerektiği zaman yine mahalle sa-
kinleri tarafından görevden alınabiliyor-
dular. Nitekim gayrimüslim ahali 1657 yı-
lında kethüdalarının görevine son ver-
mişlerdir. Aynı şekilde Kayseri’nin çeşitli 
mahalleleri kethüdalarını azledip yerine 
kendi istedikleri birini tayin etmişlerdir. 
Kethüdalar görevlerine karşılık olarak tı-
marların mahsulünü toplamakta idiler. 
Kayseri Kalesi Kethüdasına berat-ı şerif 
ile kethüdalık tevcih edilmiş ve bunun 
karşılığında tımar mahsulünü tasarruf et-
me hakkı verilmiştir H 27 Şevval 1073 (M 
4 Haziran 1663).

Hukuk
Nişan, evliliğin kurulması, boşanma, me-
hir, nafaka, miras, vasi tayini gibi konu-
larda karşılaşılan sıkıntılar kadının huzu-
runda çözümlenmekte idi. Bu nedenle 
bu tür davalara şer’iyye sicillerinde ol-
dukça fazla rastlamaktayız. Sadece Müs-
lümanlar değil gayrimüslimler de Os-
manlı mahkemelerini kullanmakta idiler. 
Evlilik akdinin kadı huzurunda gerçek-
leştirilmesi ve bunun kayıt edilmesi zo-
runlu değildi. Aynı şekilde bu durum bo-
şanma işi için de geçerli idi. Ama bazı 
durumlarda mahkemenin onayının ol-
ması gerekmekte idi. Boşanma istenme-

MİR’AT-I 
KAYSERİYYE’DEN

H 1230 (M 1814) tari-
hinde Kayseri Muta-
sarrıflığı (valilikle 
kaymakamlık arası bir 
makam) na tayin edi-
len Memiş Paşa tara-
fından Talas köyü 
Voyvodalığı (vergi 
toplama memurluğu) 
na bir kimse tayin ve 
terfi ettirilmiş ise de 
köy ahalisi bu konu-
daki, Padişahın ferma-
nının ifadesinden ba-
hisle voyvodayı kabul 
etmeyip iade etmişler-
dir. Bu yüzden bir 
kısım dedikodu ortaya 
çıkmış, Talas ahalisi-
nin bu şekilde hükü-
met emirlerine uyma-
ma ve karşı koymaları 
memleketin asayişine 
aykırı görülmüştür. 
Bununla ilgili önce-
den yapılan müracaat 
ve bilgilendirme üze-
rine, bu işin tetkiki ve 
asayişin temini için 
Dergâh-ı Âli Kapıcı-
başıları’ndan (İstan-
bul’da sarayın üst de-
rece emniyet görevli-
lerinden) Kavanozzâde 
Hüseyin Bey Padişah 
fermanı ile 23 Recep 
1231 (21 Mayıs 1816) 
tarihinde Kayseri’ye 
gelerek vergilendirme 
miktarlarını değiştirip 
bahsi geçen ahaliyi 
ikna ederek itaat altı-
na almıştır. 
Bu esnada Tuna sahil-
lerindeki devletin 
kalelerinin tamiratı 
için Kayseri Sancağına 
on bin kuruş yardım 
takdir edilmiş, bir an 
evvel toplanıp gön-
derilmesi lüzumuna 
dair şerefle alınan 11 
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yen bir durum olmasına rağmen karı ve 
koca evliliği sürdüremeyecekleri kanaati-
ne vardıkları takdirde boşanma işlemi 
gerçekleşmekte idi.  İslam hukukuna gö-
re üç şekilde boşanma bulunmakta idi. 
Birincisi kocanın tek taraflı bir irade be-
yanıyla karısını boşaması (talak) ki bu du-
rumda koca karısının mehirini ödemek 
zorundadır, ikincisi, eşlerin anlaşarak 
boşanması (muhâlea veya hul’) durumu-
dur ki muhâleada çoğu zaman kadın bo-
şanmayı talep ettiğinden mehirinden vaz-
geçmektedir, üçüncüsü ise evlilik hayatı-
nı sürdürmenin imkânsız olduğu durum-
lardır ki genellikle kadının mahkemeye 
müracaatı ve şer’i hükümlere göre karar 
veren sancak veya kaza kadısının kararı 
ile gerçekleşen boşanmadır (tefrik). Ko-
cada hastalık ve kusur olduğu zaman ka-
dın boşanabiliyordu. Mesela; H 1078 (M 
1667-1668) tarihinde Kayseri’de iki cü-
zamlı erkek hastanın eşleri mahkemeye 
başvurarak boşanmışlardı. Hamurcu 
Mahallesi’nden Ömer bin Ahmed’in eşi 
Hatice bint-i Abdurrahman kocasının 
cüzam hastası olması sebebiyle mehir ve 
nafaka ücretinden vazgeçerek ve kocası-
na üç kuruş nafaka vererek boşanmak is-
tediğini belirterek mahkemeye müracaat 
etmiştir. Burada dikkat çeken husus kadı-
nın kendi nafaka ve mehirinden vazgeç-
mesinin yanı sıra, eşine nafaka vererek 
boşanmasıdır. Aynı tarihteki diğer bir bo-
şanma işi de, Musa Gazi Mahallesi’nde 
Abide bint-i Hüseyin isimli kadının koca-
sı Mustafa bin İbrahim’e dava açarak, 
Mustafa’nın cüzam hastası olması sebe-
biyle hâli ve sıhhatinin olmadığını ve zev-
ciyet muamelesine iktidarı olmadığını i-
fade ederek, iki bin akçelik mehirinden 
feragat ettiği ve küçük kızı Haticeyi nafa-
kasız olarak kabul edip bu şartlarla bo-
şanmak istediğini belirtmiştir.
Osmanlı merkezinin önemle üzerinde 
durduğu konuların başında, genel gü-
venliğin sağlanması hususu gelmiştir. Bu 
çerçevede Osmanlı’da en küçük idarî bi-
rim olan mahalle veya köy sakinleri ara-
sında ortak sorumluluğun oluşturulması 
ön plâna çıkmıştır. Şehir içi güvenlik söz 
konusu olduğunda, bunu sağlamak ama-

cı ile alınan önlemlerin başında şüphesiz 
mahallelerde veya köylerde ikamet e-
denlerin birbirlerine karşılıklı olarak ke-
fil tutulmaları hususu olmuştur. Bunun 
bir sonucu olarak da sosyal kontrol 
mekânizması gelişmiştir. Osmanlı toplu-
munda, bireyler yaşadıkları mahalleye 
göre tanımlanmıştır. Ayrıca mahalle 
merkez tarafından malî bir birim olarak 
vasıflandırılmış ve orada yaşayan kişiler 
toplu olarak belli bir meblağdan sorum-
lu tutulmuştur. Bu da kişilerin birbirleri-
ni karşılıklı olarak denetlemesini pekişti-
ren bir unsur olmuştur. Merkeze karşı 
mahalle sakinlerinin ortaklaşa sorumlu 
oldukları alan sadece vergi konusuyla sı-
nırlı kalmamıştır. Burada, Osmanlı ceza 
hukuku bakımından birtakım sorumlu-
lukların söz konusu olduğunu belirtmek 
gerekir. Bilindiği üzere İslam hukuku ve 
Osmanlı tatbikatı açısından suç ve ceza-
lar temelde üç grupta mütalâa edilmiştir. 
Birincisi: had cezaları (iffete iftira, hırsız-
lık, zina, yol kesme gibi), ikincisi: şahsa 
karşı işlenen cürümlerdir. Üçüncüsü de 
bunların dışında kalan ta’zîr ve siyaset 
cezalarıdır. İşte ta’zîr ve siyaset cezaları-
nın takdiri hâkime ve zamanın sınırlı yet-
kili yasama organı olan ülü’l-emre bıra-
kılmıştır. Cezaları takdir eden kadılar, 
şeriatı tedvîn etmekle mükellef, ictihad-
larında tamamen serbest birer devlet 
memuru idiler. Hüküm ve kararlarında 
hiç kimseye danışmak mecburiyetinde 
değildirler. Bununla beraber belirtilmesi 
gereken diğer bir husus da, Osmanlı hu-
kukunda ceza yargılamasının, kişi hak ve 
hürriyetlerini korumanın yanında, niza-
mı da korumaya yönelik olduğu gerçeği-
dir. Nitekim bir mahalle veya köyde 
yahut bir kervansarayda faili meçhul 
bir cinayet işlendiği takdirde, o yerin 
halkı ya suçluyu bulur veya özel olarak 
yapılan yargılama sonucunda ölünün 
kan bedelini ödemek zorunda kalırdı. 
Bu ve benzeri durumlar mahalle sakin-
lerinin, birbirlerini denetlemeyi ve bir-
birlerinden haberdar olmayı gerekti-
ren bir ilişkiyi sürdürmelerini zorunlu 
hâle getirmiştir. Diğer taraftan da Os-
manlı Devrinde, ahlak kitaplarında kla-   

Rebiülevvel 1231 (10 
Şubat 1816) tarihli 
yüce ferman üzerine 
silah sahiplerinden 
(inzibatta görevli) 
Kara Mehmet Ağazâde 
Hacı Ali Ağa bu işe 
memur tayin edilip, 
memleketin ulemasın-
dan Hacı Vahdi Salih 
Efendi ve Müftü Hacı 
Halil Efendi ve  
G ö z ü b ü y ü k z â d e 
İbrahim ve Bahçe-
cizâde Mehmed Efen-
diler ile memleketin 
ileri gelenlerinden 
Güpgüpzâde Hacı 
Bekir Ağa ve Fevzi 
Efendizâde Fethullah 
ve Osman Efendioğlu 
Molla Zâhid Efendiler 
ve Abbasizâde Salih 
Ağa ve Kığlamazzâde 
Derviş Mustafa Ağa ve 
Zıllızâde Abdullah 
Efendi ve Mevlevi 
Dergâh-ı Şerifi’nin 
şeyh ve postnişini 
Şeyh Abdülkadir 
Efendi gibi şahsiyetle-
rinden oluşan bir 
heyet teşkil edilerek 
bahsi geçen meblağın 
elde edilmesi ve 
toplanmasına gayret 
gösterilmiştir. 
Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât 
(Palamutoğlu), s. 169
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sikleşmiş farklı bir söylem dikkati çek-
mektedir. Kişiler devlete karşı değil, her-
kes yekdiğerine yani çevresindeki kişile-
re karşı sorumlu tutulurdu. Kişilere, 
komşularının hatalarına tahammül et-
meleri öğütlenirdi. Bilindiği üzere İslam 
hukukunda kişinin suçsuzluğu ve borç-
suzluğu esastır. Eğer suç aleniyet kazan-
mamışsa, suçun ortaya çıkması arzu e-
dilmez; kişi ile Allah arasındaki alana 
terk edilir ki; artık suçtan değil, dinî bir 
kavram olan günahtan bahsedilir. Bu 
bakımdan incelediğimiz konu, daha çok 
kamuyu ilgilendiren suçlarla ilgili olan 
ve Osmanlı ceza hukukunda ta’zîr cezası 
kapsamında verilen kararlarla ilgilidir.
Mahalleden ihraç: Kadı sicillerindeki 
belgelerde geçen kişilerin kimlik tespi-
tinde bireylerin ad ve baba adlarının yanı 
sıra, sakin oldukları mahalle veya köyün 
adı da yer almaktadır. Bu durum, kişinin 
sakin bulunduğu yerleşim yeriyle de ta-
nınması keyfiyetini ön plana çıkarmak-
tadır. Bu yönüyle bireyin aidiyeti, sakin 
olduğu mahalleyle bir anlam kazanmak-
ta ve bir değer ifade etmektedir. Dolayı-
sıyla kimlik tespiti yapılırken kişinin, sa-
dece kim olduğunun ya da diğer bir ifa-
deyle adresinin öğrenilmesi yeterli ol-
mayıp, aynı zamanda nasıl biri olduğu-
nun da bilinmesine ihtiyaç vardır. Bire-
yin oturduğu mahalleye göre tanınması 
ve mahallelinin kendisi hakkında verece-
ği bilgilere bağlılığı, mahallenin ortak bir 
kimliğe sahip olduğunu göstermektedir. 
Bu aynı zamanda yaptırım ve denetim 
mekanizmasının varlığına da işaret et-
mektedir. Osmanlı döneminde mahalle 
bu bakımdan idarî ve malî birimin öte-
sinde kendi iç örgütlenmesine sahip bir 
yapı olma özelliğini de göstermiştir. Ma-
halleli birbirini yakından tanıdığı için 
herhangi bir olayda, bir kişinin durumu 
hakkında bilgiye ihtiyaç duyulursa, o kişi 
hakkında komşularının ve mahalle ima-
mının tanıklığı büyük önem taşımaktay-
dı. Bu yüzden, mahkemede kanıtlar ve 
görgü tanıklarının sözleri değerlendiri-
lirken bir de sanığın mahallesinde nasıl 
tanındığı araştırılırdı. Mesela; 21 Tem-
muz 1657 tarihli belgede, Kayseri’de 

Mumcu Halil Mahallesi’nden el-Hac Ali 
Çelebi bin Süleyman, aynı mahalleden 
Mehmed Bey bin Abdullah ve onun da-
madı olan Yusuf bin Osman Çavuş’un i-
hanet kastıyla evine geldikleri ve eşi Atiy-
ye bint-i el-Hac Ferhad Bey’e ve oğlunun 
eşi olan Fahriye bint-i Mustafa Çavuş’a 
taş ile vurup azalarını yara bere içinde 
bıraktıkları ve ayrıca kölesi Kemal’i de 
bıçak ile yaraladıkları iddiasıyla davacı 
olmuş ve davasına delil olarak udûl-i 
ricâlden bir erkek ve iki kadın olmak ü-
zere şahit getirmişti. Mahkeme, davalıla-
rın keyfiyetlerinin mahalle ahalisinden 
de sorulmasını istemiş ve neticede ma-
halleli bunların sû-i hâl (kötü hâl) sahibi 
olduklarına şahitlik etmişlerdi. Ortak so-
rumluluk taşıyan mahalle sakinlerinin, 
hukukun uygulanmasında önemli bir rol 
üstlendikleri görülmektedir. Bu önemin 
sicillere yansıyan ilk görünümü, suçla-
nan davalının lehinde veya aleyhinde ta-
nıklık yapmak şeklinde ortaya çıkmakta-
dır. Mahallesinde iyi ya da kötü olarak 
tanınıyor olmak kişinin suçlu veya ma-
sum olduğunun kanıtlanmasında çok 
önemli işleve sahipti. Bu bakımdan ma-
halleli kişinin sû-i hâli veya hüsn-i 
hâlinde  (iyi hâl) referans olmaktaydı. 
Sû-i hâle gerekçe teşkil eden suçlamalar 
arasında: kendi hâlinde olmama, bed li-
san, nâ-mahrem ile muhalâta, fitne ve 
fesad ehli olma, şirret ve şekavet üzre 
olma, ef’al-i şeni’a ve evzâ-i kabîhada 
bulunma, şürb-i hamr, hevâ ve hevesine 
tabi olma, ehl ve ıyâle taarruzdan halî 
olmama vb. hususlar yer almaktadır. Bu-
rada kişinin sû-i hâli ile ilgili olarak ma-
hallelinin şikâyetlerinin sicillere yukarı-
daki ifadelerle veya bunların değişik bi-
çimleriyle yansıdığını görmekteyiz. Bu-
nunla birlikte davacının, sû-i hâlinin 
tescilini istediği ve davalıya isnat ettiği 
suçların daha somut gerekçeler ihtiva 
ettiği hususunu da gözden kaçırmamak 
gerekir. Zira muhakeme sürecinde dava-
lının sû-i hâlinin tescilinde davalıya karşı 
yöneltilen suçlamalar, davacının mağdu-
riyetine sebebiyet verdiği şeklindedir. 
Mesela, 19 Mayıs 1741 tarihli belgede Hi-
sayunlu Mahallesi’nden İsmail ibn-i el-
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Hac Ömer, Mehmed bin Ahmed ile an-
nesinden şikâyetle, Mehmed’in gecele-
yin kapısına katran sürdüğü, küfür sözler 
sarf ettiği, taşla hücum ettiği iddiasıyla 
davacı olup, keyfiyetlerinin bî-garaz 
müslimînden sorulmasını talep etmiş ve 
bunun üzerine mahalleli davalıların sû-i 
hâl sahibi olduklarına şahitlik etmişlerdi. 
Bununla birlikte sû-i hâlde olduğu gibi, 
kişinin hüsn-i hâlinin tespit ve tescilinde 
de mahallelinin referans olduğuna dair 
kayıtlar sicillerde yer almaktadır. Nor-
malde kişinin hüsn-i hâl sahibi olduğu-
nun tescil edilmesinin hukukî bakımdan 
bir zorunluluğu yoktur. Ancak bu husus, 
hakkında sû-i hâl sahibi olduğu şeklinde 
bir suçlama söz konusu olunca, iddianın 
aksinin ispatlanmasıyla ortaya çıkan bir 
durumun neticesi olarak karşımıza çık-
maktadır. Nitekim Haziran 1676 tarihli 
belgede, şehir subaşısı Mustafa Bey, Ye-
nice Mahallesinden Saliha bint-i 
Ömer’in ecnebilerden olan kimselerle 
görüştüğü ve fiil-i şenî’ eylediği şeklinde, 
hakkında vuku bulan şikâyetler olduğu 
gerekçesiyle mahkemeden tahkikini ta-
lep etmiş, mahkeme durumu mahalleli-
den sorduğunda, mahalle ahalisi 
Saliha’nın şimdiye kadar sû-i hâlini ve 
zemm-i ef’âlini görmediklerini ve işitme-
diklerini, kendi hâlinde, ırzı ile mukayyet 
iyi bir hatun olduğu şeklinde hüsn-i 
hâline şahitlik etmişlerdi. Bununla bir-
likte, kişinin hüsn-i hâl sahibi olduğunun 
mahkemece tescil edilmesinin gerektiği 
durumlar da olmaktaydı. Hakkında sû-i 
hâl sahibi olduğu iddiasıyla kendisinden 
davacı olunan kimsenin aksi durumu-
nun yani hüsn-i hâlinin mahkemede ma-
hallelinin şahitlik etmesiyle sonuçlan-
ması bir dava sürecinde neticelenirken, 
bazen de mağdur olan kimsenin hüsn-i 
hâlinin tescili de gerekli görülmekteydi. 
Böyle bir işlem, onun gerçekte mağdur 
olduğu bir konuda sonradan herhangi 
bir suçlamayla karşı karşıya kalmasının 
ve töhmet altında bırakılmasının önlen-
mesine yönelik olduğu görülmektedir. 
Mesela; 6 Ekim 1651 tarihli belgede, Has-
bek Mahallesi’nden* Osman bin Meh-
med, aynı mahalleden olan Mahmud bin 

Ali hakkında, eşine hıyanet kastıyla evine 
girdiği iddiasıyla davacı olup, davasını 
şahitlerin şahitlikleriyle ispat etmiş ve 
ayrıca Mahmud’un sû-i hâl sahibi oldu-
ğu ve hatta hakkından gelinmesi gerekti-
ğini mahallelinin şehadetiyle tescil ettir-
mişti. Akabinde, Osman mağdur olan e-
şinin keyfiyetinin dahi mahalle ahalisin-
den sorulması ve durumunun tescilini 
talep etmişti. Mahalleli, Osman’ın eşi 
hakkında kendi hâlinde olduğu, hilâf-ı 
şer’ evzâ ve etvârının işitilmediği, sû-i 
hâlini görmedikleri, saliha ve mestûre 
bir hatun olduğu şeklinde hüsn-i hâline 
şahitlik etmişlerdi.
Aydoğdu Mahallesi’nden Narhatun bint-
i Sibin adlı  zimmî kadın, Kayseri subaşı-
sı Şahin Ağa ibn-i Abdullah huzurunda 
büyük kızı Sultan bint-i Bogas’ın kendi 
hâlinde olup kimseyle alakası olmadığı 
hâlde, ona iftira atıldığını  ve kızının 
hüsn-i hâlinin mahkemede kendi mahal-
lesinde bulunan zimmî kişilerin şahitliği 
ile tescillendirmiştir. H Cemaziyelahir 
1061 (M Mayıs-Haziran 1651). Müslü-
manlar gibi zimmîler de eğer suçlayan 
kişi bunu ispat edemezse suçsuz olduğu-
na dair yemin etme izni verilmekteydi. 
Suçsuzluk yemini ile resmî olarak temize 
çıkabilmekte idi. Zimmîlerin yeminleri 
kendi inançlarına göre şöyle idi:  
“Bil’llâhi’llezî enzele’l-İncîle alâ aheyhi’s-
selam”.
Kayseri ahalisinden Veli Çelebi bin Dur-
muş, Hüseyin bin Emrah adlı kişinin 
Boyacı Kapısındaki dükkânına hırsızlık 
için girip büyük bir kazanı aldığını belir-
tince Hüseyin mahkemede bu durumu 
inkâr etmiş ve teklif olunduğunda bu 
kazanı almadığına dair yemin etmiştir. H 
11 Cemaziyelevvel 1066 (M 7 Mart 1656).
İhraç talebinde bulunan mahalleli, doğ-
rudan doğruya mahkemeye gelerek, da-
vacı olduğu şahıs veya şahısların mahal-
leden ihracını, işledikleri suçlar yani sû-i 
hâlleri karşılığında bir ceza olarak veril-
mesini talep etmişlerdir. Böyle bir talep-
te, mahalle ahalisi, özellikle davalıya is-
nat ettiği suçlamaları yukarıda örneklen-
dirdiğimiz sû-i hâlin tespitinde olduğu 
gibi ortaya koyar ve mahkemeden ihraç 
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talebinde bulunurdu. Mahalle veya köy 
ahalisi, mahkemede başta imam, müez-
zin, müderris gibi mahallenin önde ge-
lenlerinden oluşan kimselerin yer aldığı 
geniş bir grup tarafından temsil edilirdi. 
Sicillerdeki bilgilerden hareketle, bunla-
rın sayılarını net bir şekilde ortaya koy-
mak mümkün değildir. Zira şahitlerin 
tamamının isimlerinin yazılmadığı ve ço-
ğunlukla birkaç isimden sonra ve sâirleri 
şeklinde kaydedildiği görülmektedir. 
Mesela; 22 Ağustos 1657 tarihli bir belge-
de, Kebe İlyas Mahallesi’nden* İmam 
Yusuf Halife bin Derviş Ali, Seyyid Meh-
med Çelebi bin Seyyid Abdi, Seyyid Ali 
Çelebi bin Seyyid, el-Hac Ali bin el-Hac 
Ömer, Sarac Mustafa, Hamza bin Abdul-
lah ve sairden oluşan mahalleli, Saliha 
bint-i Hamza ile kızları hakkında evlerine 
levent taifesi getirdikleri, fuhuş ve fücur 
ile meşgul oldukları iddiasıyla davacı ol-
muşlar ve bunların mahalleden çıkarıl-
malarını talep etmişlerdir. Gerekçe ola-
rak da levent eşkıyası korkusundan ak-
şam namazından sonra dışarı çıkamaz 
oldukları ve çaresiz kaldıklarını beyan 
etmişlerdir. İncelediğimiz sicillerdeki ba-
zı belgelerde, şahit olarak 60’tan fazla 
kimsenin mahkemede hazır bulunduğu-
na işaret edilmiştir. Ayrıca mahalleden 
ihraç talebiyle gelen ve davalının aleyhin-
de şahitlik eden mahalle ahalisi arasında, 
kadınların da yer aldığı görülmektedir. 
Mesela; 22 Temmuz 1657 tarihli bir bel-
gede, Mumcu Halil Mahallesi’nden el-
Hac Ali Çelebi bin Süleyman, aynı ma-
halleden Mehmed bin Abdullah, eşi Atiy-
ye ve damadı Yusuf bin Osman Çavuş’un 
ihânet ve fesat kastıyla evine gelip, eşine 
ve gelinine taşla saldırdıkları, kölelerini 
yaraladıkları iddiasıyla davacı olmuş, da-
valıların durumu inkâr etmeleri üzerine 
şahitlerle davasını ispat etmiştir. Ayrıca 
mahkemeden, davalıların keyfiyetinin 
mahalleliden sorulmasını talep etmesi ü-
zerine, mahalleli bunların fitne ve fesada 
mübâşeret ettikleri, eşinin de evlerine nâ-
mahrem aldığı, hamamda ve çarşıda ka-
dınlara rahat vermediğinden bahisle, 
Mehmed’in ve eşinin şehirden ihracının 

gerekliliğini beyan etmiştir. Mahallelinin 
ihraç talebini, vekâlet yoluyla mahkeme-
ye intikal ettirdiği de olurdu. Bu durumda 
mahalle veya köyü temsilen kethüda, yi-
ğitbaşı gibi görevliler mahkemeye gele-
rek dava açarlardı. Mesela; 7 Kasım 1738 
tarihli belgede, Sisliyan ve Rumyan Ma-
hallelerinin kethüdası olan Serkiz veled-i 
Arzman, Rumyan Mahallesinden Uzun 
Mustafa Beşe ibn-i Ali ve Sisliyan Mahal-
lesi’nden Ahmed Beşe ibn-i Abdullah’ın, 
bu mahallelerin ahalisine zulûm ve 
ta’addîlerinin nihâyeti olmadığından ve 
bed lisanlarından zarar gördükleri iddia-
sıyla davacı olmuşlardı.  Burada dikkati-
mizi çeken bir husus da Müslim gayri-
müslim arasında fark gözetilmediğidir. 
Mahalleden ihraç kararlarının alınmasın-
da gerekçe teşkil eden hususların başın-
da, şüphesiz mahallelinin emniyet ve hu-
zurunun temini gelmektedir. Böyle bir 
cezanın verilmesi, mahalleli açısından, 
şirretinin mahalleli üzerinden def’i, din u 
devlete evlâ u elyak, ümmet-i Muham-
med’e nâfi’, mahalleye zararlarının def’i, 
kalması halinde zararının devam edeceği, 
şerrinin def’ u ezâsının kat’ı, fukaraya 
enfa’ olduğu için önem arz etmekteydi. 
Yukarıda açıkladığımız bazı sû-i hâl ile 
sabıkalı suçlulara uygulanan cezalar ara-
sında kalebendlik ve kürek cezası yer al-
maktadır. Usul yönünden ceza hukuku 
uygulamasına göre, kadılık bölgesi içinde 
cereyan eden suçların tespitini kadılar 
yapar, ceza ise yerel yöneticiler (subaşı, 
muhtesip) tarafından infaz edilirdi. Mer-
keze arz edilmesi gereken önemde bir 
durum söz konusu ise, o zaman Divân-ı 
Hümâyun’da cezanın ne olduğuna karar 
verilerek bir buyruldu veya ferman dü-
zenlenirdi.  Mesela; 31 Ekim 1787 tarihli 
Kayseri kadısına, Magosa Kalesi dizdarı-
na ve mübaşir tayin edilen Dersaadet A-
ğası Süleyman’a hitaben gönderilen fer-
manda, Talas köyünden Kör Abraham, 
Kiyoris ve Gorgi adlı şahısların kendi 
hâllerinde olmadıkları, tarz u tavırların-
dan ve kendilerinden emniyette olunma-
dığı, fukara u reayayı perişan ettiklerin-
den bahisle bunların ıslâh-ı nefs oluncaya 
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kadar Magosa Kalesi’ne kalebend edil-
meleri ve ikinci bir ferman sadır olma-
dıkça da serbest bırakılmamaları emre-
dilmiştir. Uygulama açısından, mahke-
menin ihraca dair kararının yerine getiri-
lip getirilmemesinde mahalle ahalisinin 
önemli rol oynadığı görülmektedir. Me-
sela; 1 Şubat 1679 tarihli belgede, Cırla-
vuk köyünün kethüdası ve ahalisi, Ah-
med adlı kişinin köylerinden ihracına 
dair kendilerine hüccet verilmiş iken bel-
ki ıslah-ı nefs olur düşüncesiyle ihraç et-
memişler, ancak Ahmed’in fitne ve fesa-
dının devam etmesi üzerine, önceki hüc-
cete binaen yeniden ihraç için talepte 
bulunmuşlardı. Mahalleden ihraç karar-
ları, Osmanlı toplum hayatının işleyişini 
ve bu bağlamda fert-toplum ilişkisinin 
hukukî boyutunu ortaya koyması yönüy-
le önem arz etmektedir. Meselenin mah-
kemeye intikal süreci ve şekli değişse de 
mahalleden ihraç kararlarında asıl etken 
mahalle ahalisi olmaktadır. Mahalleden 
ihraç kararının temelinde yatan nedenle-
rin başında, mahalle sakinlerinin sahip 
oldukları ahlakî kurallara aykırılık ve gü-
venlik nedenleri gelmektedir. Toplumda 
genel kabul görmüş kural ve kaidelerin 
dışına çıkılması ve bu durumun toplu-
mun güvenliğini ve huzurunu tehdit ede-
cek boyutlara varması, alenilik kazanma-
sı ve nihayet sürekli bir hâl alması da, 
ortak bir kimliğe sahip mahalleliyi hare-
kete sevk eden en önemli etkenler olarak 
görülmektedir. Bu bakımdan mahalle a-
halisi, ideal tipin dışında gördükleri ve 
ahlâk, güvenlik vb. gerekçelerle bünye-
sinde barındırmayı sakıncalı buldukları 
kişileri dışlamada önemli bir kurum ol-
ma özelliğini arz etmektedir. Bu dışlama 
ise hukukî bir çerçeve dâhilinde yürütül-
mektedir. Ayrıca, mahalleden ihraç ka-
rarları Osmanlı ceza hukukuyla ilgili 
olarak kadı sicillerine yansıyan en bariz 
hükümlerdendir. Zira Osmanlı mahke-
melerinde verilen mahkûmiyet hükümle-
rinin neredeyse tamamında cezanın be-
lirtilmemiş olmasına karşılık mahalleden 
ihraç, sû-i hâl ve benzeri suçların, mahal-
leli tarafından kararlaştırılmış bir karşılığı 
olarak mahkemeye intikal etmekte ve 

mahkeme tarafından da tescil edilmekte-
dir.
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KÂMÛSU’L-A‘LÂM’DA KAYSERİ
Kayseri, Kâmûsu’l-A’lâm’ın H 1314 (M 
1898/1899) tarihinde basılan beşinci cil-
dinde yer almaktadır. Dolayısıyla Kayse-
ri’nin 1800’lü yılların (XIX. yüzyıl) sonla-
rındaki fotoğrafını verir. Şemseddin 
Sami’nin bu ansiklopedik eserinde “Kay-
seriyye (Merkez)” ve “Kayseriyye Sanca-
ğı” olmak üzere peşpeşe iki ayrı madde 
yer alır. Buradan, şehrin adının Osmanlı 
kaynaklarında “Kayseriyye” şeklinde kul-
lanıldığı da anlaşılır.
Kâmûsu’l-A’lâm’ın kaleme alındığı yıl-
lardaki verilere göre Kayseri Merkezi, 
Ankara vilâyetine bağlı ve Ankara’nın 
256 kilometre güneydoğusunda, Erciyes 
Dağı’nın kuzey eteğinde ve Kızılırmak’a 
tâbi Karasu nehrine dökülen bir küçük 
çayın üzerinde, 1095 metrelik yükseklik-
te 52”, 43’, 38° güney arz ile 36”, 2’, 33° 
doğu tûl derecelerinde bulunan sancak 
merkezi bir şehirdir. Ş. Sami, şehrin mer-
kezle birlikte XIX. yüzyıl sonlarındaki 
nüfusunu 72.000 olarak kaydeder. Ver-
diği bilgilere göre Kayseri o zamanlar 
150 cami ve mescit, 39 medrese, bir rüş-
tiye, 58 ilkokul ve sıbyan mektebi, toplam 
1290 cilt kitabı bulunduran bir kütüpha-
ne, 31 tekke ve zaviye, 8 kilise, bir gureba 
hastanesi, bir güherçile fabrikası, 3710 
dükkân ve mağaza, 115 fırın, 30 han, 11 
hamam, çokça türbe ve ziyaretgâh, güzel 
bağ ve bahçeler ve sayfiyelere sahip bir 
şehirdir.
Kayseri 1800 sonlarında büyük bir çarşı-
ya sahip, iskelelerden uzaklığına ve yolla-
rının bozuk olmasına rağmen ticari po-
tansiyeli çok yüksek bir şehirdir. Şehrin 
ticari potansiyelini besleyen unsurlar, bir 
taraftan Ankara ve Konya yollarının ora-
ya kadar uzanması, diğer taraftan da 
Mersin ve Samsun iskelelerinin birer de-
miryolu hattıyla şehre bağlanmasıdır. Bü-
tün bunlar ticaret yoluyla şehrin bayın-
dırlığını ve ekonomisinin ilerlemesini 
sağlar.
Havası kışın pek soğuk, yazın mutedil ve 
sağlamdır. Ancak evlerinin çoğunun 
yerle beraber ve hıfzıssıhha kurallarına 
aykırı olması  sebebiyle ahalisinde ro-
matizma vb. rutubetin yol açtığı hasta-

lıklara rastlanır. Erciyes Dağı’ndan inen 
suları bol ve içimi kolaydır. Şehirde yo-
ğun bir biçimde pastırma, cicim, yazma 
yemeni, oda döşemeleri, yorgan yüzleri, 
çarşaf, havlu vb. dokuma ile ceviz ağa-
cından marangozluk ürünü eşyalar üre-
tilir.
Kâmûsu’l-A’lâm, 1800 sonlarında Kay-
seri şehir merkezinde 45.000 Müslü-
man, 9000 Ermeni, 14.400 Rum, 800 
Ermeni Katoliği ve 1300 Protestan yaşa-
dığını ve hepsinin Türkçe konuştuğunu 
kaydeder. Kitapta belirgin Kayserili tipi 
“Üstün zekâ ve istidadıyla öne çıkan, ö-
zellikle ticaret ve sanata büyük oranda 
kabiliyetli” sıfatlarıyla anılmıştır. Bir kı-
sım Kayserililer 1800’lerin sonlarında 
gurbete çıkmayı seçerek İstanbul’da bo-
yacılık, nakkaşlık, sıvacılık vs. işlerle meş-
gul olmuşlardır.
Bu bilgileri veren Ş. Sami, daha sonra 
Kayseri’nin tarihî geçmişini anlatmaya 
başlar. Buna göre Kayseri çok eski bir 
şehir olup, eski devirlerde “Mazaka” is-
miyle, geniş Kapadokya bölgesinin mer-
keziydi. Roma İmparatorlarından Tiber-
yus Kapadokya’yı ele geçirdiğinde şehir 
merkezini genişletip imar etmiş ve Kay-
ser Ougust’ün adına nisbetle bu şehre 
“Cæsaréa” ismini vermiştir. Bu sebeple 
Osmanlı dönemi boyunca şehir “Kayse-
riyye” adıyla anılmıştır. O dönemde şehir 
merkezi, şehrin XIX. yüzyıl sonlarındaki 
mevkiinin yirmi dakika güney batısında 
bulunan tepelerin (Eskişehir) üzerinde 
kurulmuştu.
M 260 tarihinde İran hükümdarlarından 
Şâpûr, Kapadokya’yı ele geçirip şehri 
bütünüyle yıktı ve ahalisini de katliama 
uğrattı. Bu olayın peşinden şehir, söz ko-
nusu tepelerin altında yeniden kuruldu. 
Fakat sık sık meydana gelen depremler 
sebebiyle şehir, Selçuklular zamanında 
şimdiki yerine nakledilmiştir. Bu hâliyle 
Kayseri sırf İslam şehridir. Nitekim bu 
sebeple harap olan eski kalesinin yıkıntı-
larında ve bugüne gelmiş bulunan iç ka-
lede Arap yazısının dışında bir yazıya ve 
İslam eserlerinin dışında hiçbir esere 
rastlanmaz. Şehrin kurulduğu eski mev-
kilerde ise, şehir yenilendikçe eskisinin 
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enkazı yeni binalarda kullanıldığından 
çok tarihî eser kalmamışsa da, Hristiyan-
lığın başlangıcından kalma birtakım kili-
se temelleriyle, birçok Hristiyan mezarla-
rı ve Romalılar devrinden kalma bir can-
bazhane ve diğer bazı eserler XIX. yüzyıl 
sonlarında mevcuttu.
Bugünkü Kayseri’de Selçuklulardan kal-
ma birçok tarihî eser mevcuttur. Kayseri 
camilerinin en eskisi olup Selçuklular 
tarafından bina edilmiş olan Arap tarzın-
daki büyük bir cami ile bitişiğindeki 
medresesi XIX. yüzyıl sonlarında kereste 
deposu olarak kullanılmıştır. Ayakta olan 
camilerinin en büyüğü (?)  İç Kale’de 
olup Fatih Sultan Mehmed tarafından 
inşa ettirilmiştir.
Kayseri kazası, livanın merkez kazasıdır 
ve kuzeyinde yer alır. Kaza kuzeyinde 
Yozgat Sancağı, batısında Kırşehri San-
cağı ve Konya vilâyeti, güneyinde İncesu 
ve Develi kazaları ve doğusunda Sivas 
vilayetiyle çevrilidir. Kazaya bağlı 102 
köy vardır. Köyleriyle birlikte kaza mer-
kezinin nüfusu 131.976’dır. Bunların 
85.600’ü Müslüman, 28.767’si Ermeni, 
1323’ü Ermeni Protestan, 744’ü Ermeni 
Katolik ve 15.543’ü Rum denilirse de 
cümlesi Türkçe konuşurlar. Bu bilgiler-
den XIX yüzyıl sonlarında Kayseri’de 
Türkçenin konuşma dili olarak hâkim 
olduğu anlaşılır.
Kazanın güney kısmı  Erciyes Dağı’nın 
eteklerinden ibaret olup kuzeye doğru 
alçalır. Karasu ve Kızılırmak vadilerine 
doğru geniş ovalar uzanır. Kızılırmak 
doğudan batıya doğru akmakla kazanın 
kuzey kısmını ikiye ayırdığı gibi Sarım-
saklı suyu da buna paralel olarak Kaza-
nın ortasından akıp Erciyes Dağı’ndan i-
nen birçok çayları aldıktan sonra kuzey-
batıya doğru dönerek Kızılırmak’a dökü-
lür. Kayseri şehrinin güneybatı yönünde 
Sazgölü (karasaz/bataklık) ismiyle geniş-
çe bir göl bulunur ve batı yönünden ge-
len İncesu bu göle dökülür. Kaza 
dâhilinde Kızılırmak’ın üzerinde Tekgöz 
ve Çokgöz isimleriyle kâgir ve kuvvetli iki 
köprü vardır.
Toprağı başlıca volkanik toprak olup ol-
dukça münbit ve mahsuldardır. Yetişen 

ürünler çeşitli hububat ile cehri, kitre, ü-
züm, diğer meyveler ve çeşitli sebzeler-
den ibarettir. Güherçile ile alçı, sünger 
taşı ve sair taşlar ve toprak çeşitleri çokça 
bulunur.
Kâmûsu’l-A’lâm’da 1880 sonlarına ka-
dar Kayseri topraklarından henüz her-
hangi bir maden çıkartılmadığı kayıtlıdır.
Kayseri’den iki saatlik mesafede bulunan 
Hasanarpa* köyünde cilt hastalıklarına 
faydalı bir maden suyu bulunduğu gibi 
altı saatlik mesafede Yalnızgöz (Tek Göz) 
ismiyle kükürtlü bir ılıca ve yine o mesa-
fede bulunan Sazlık mahallinde müshil 
gibi kullanılır bir maden suyu bulunur. 
Kaza dâhilinde 81.769 koyun, 26.224 adi 
keçi, 2049 tiftik keçisi ve deve vs. ehlî 
hayvan bulunur.
XIX. yüzyıl sonlarında kazanın senelik 
geliri 42.000 lira raddelerindedir.
Kazaya bağlı  olarak Talas kasabası ve 
Germir,  Erkilet, Zincidere vs. isimlerle 
birkaç büyük köyü ve bir hayli Ermeni ve 
Rum manastırlarıyla eski eserler kapsa-
mında bazı tarihî yapılar ve garip mağa-
ralar vardır.
Kâmûsu’l-A’lâm’da şehir merkeziyle il-
gili bilgiler bunlardan ibarettir. Müstakil 
bir maddede işlenen bu bilgilerden sonra 
ayrı bir madde açılarak “Kayseriyye San-
cağı” hakkındaki bilgilere geçilir. Buna 
göre Kayseri Merkez kazasının dışında 
XIX. yüzyıl sonlarında bir sancak olarak 
Kayseri hakkında şu bilgiler verilmiştir:
Kayseri, 1800 sonlarında Ankara 
vilâyetini oluşturan beş sancaktan biridir. 
Ankara vilâyetinin güneydoğu ucunda 
yer alır. Kuzeyinde Yozgat Sancağı, batı-
sında Kırşehri Sancağı ve Konya vilâyeti, 
güneyinde yine Konya, güneydoğusunda 
Adana, doğusunda da Sivas vilâyetleriyle 
çevrilidir. Sancak, muntazam olmayan 
bir dikdörtgen şeklinde olup hemen orta-
sında 3971 metre yüksekliği olan Erciyes 
Dağı yükselir ve her tarafa eteklerini uza-
tır. Bu eteklerin etrafında 1000 metreden 
fazla yüksekliği olan bir yayla bulunur. 
Bu yönden sancağın coğrafî konumu 
yüksektir.
Erciyes Dağı sönmüş bir volkan olduğun-
dan bütün sancağın arazisi volkaniktir. 

Kâmûsu’l-A’lâm yazarı 
Şemseddin Sami  
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Her tarafında birçok kayalar bulunur. 
Köylerinin çoğu bu kayaların altında ve 
kayalarla çevrili mahallerde bulunduğun-
dan uzaktan boş gibi görünür. Eski çağlar-
dan beri Erciyes Dağı patlama belirtisi 
göstermemiş ise de pek çok defa şiddetli 
depremlere sebebiyet vermiştir. Bu dağın 
etekleri vaktiyle ormanlarla kaplı iken, il-
gisizlik sebebiyle ağaçlar telef olunmuştur 
ve şimdi her tarafı çıplaktır. Sancağın ku-
zey kısmı Kızılırmak havzasında yani Ka-
radeniz eğiminde olup bu ırmak sözü edi-
len yönü doğudan batıya ikiye bölerek 
Erciyes Dağı’ndan inen sulardan müte-
şekkil Karasu’yu kendine katar. Güneydo-
ğu kısmı Seyhan havzasında ve Akdeniz e-
ğiminde olup Seyhan’a tâbi Zamantı Çayı, 
Sancağın güneydoğu sınırını ayırır ve o 
yöndeki bazı çayları alır. Güneybatı kısmı-
nın ise mahreci olmayıp burada akarsular, 
bazı göller ve bataklıklar bulunur.
Sancak, Kayseriyye, İncesu ve Develi i-
simleriyle üç kaza ve Köstere (Tomarza) 
ve Karahisar (Yeşilhisar) isimleriyle iki 
nahiyeye bölünmüş olup 181 köyden iba-
ret, 210.732 nüfusu vardır. Bunların 
136.590’ı Müslüman, 45318’i Ermeni, 
1575’i Ermeni Katoliği, 1800’ü Ermeni 
Protestanı, 25.449’u da Rum olup hepsi 
Türkçe konuşurlar. Yaşantı, örf ve âdetçe 
de bir farkları yoktur. Arazisi oldukça 
münbit olup çeşitli hububat ile cehri vs. 
yetişir. Meyveli ağaçlarla kaplı bağları 
çok olup kuruyemiş, pestil, pekmez vs. 
yapılır. Ehli hayvanları koyun, keçi, tiftik 
keçisi, sığır, hergele, deve vs.’den ibaret 
olup ortalama kalitededir. Yerel sanayi 
başlıca halı, kilim, seccade vs. bazı yün 
dokumadan ibarettir.
Kâmûsu’l-A’lâm, yazıldığı dönemin 
(XIX. yüzyıl sonları) Kayserisi hakkında-
ki bu bilgiler, Kayseri’nin bugünkü duru-
muyla 1800 sonlarındaki durumunu kı-
yaslama imkânı verir ve geçmişte Kayse-
ri’nin coğrafî, idari, ticari-ekonomik, de-
mografik, etnik ve tarihî durumu hakkın-
da araştırmacılara birtakım veriler sunar.

Kaynakça: Şemseddin Sami, Kâmûsu’l-A’lâm, 
C V, İstanbul 1314, s. 3801-3804. 

YUSUF TURAN GÜNAYDIN

KANAL 38  
Çağan 38 Radyo Televizyon Yayıncılık 
San. Tic. A.Ş.’  ye aittir. Bir aile kuruluşu 
olan şirketin ortakları Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Çağan, Selçuk Çağan, İs-
mail Çağan ve Deniz Mustafa Çağan’dır.*  
Kanal 38, Çağan Medya’ya geçmeden ön-
ce, TV 38, Pınar Radyo Televizyon Yayın-
cılık Anonim Şirketi olarak 1995 yılının 
Nisan ayında kuruldu.  Kanalın yüzde yüz 
hissesi 1999 yılında Eras Medya Grup 
bünyesine geçti.  2003 yılına kadar TV 38 
olarak yayın yapan kanal, 2003 tarihinde 
Çağan Grup tarafından satın alındı ve isim 
değiştirilerek “Kanal 38” ismiyle yayına 
başladı. Mülkiyeti de Çağan Grup’a ait 
olan 1700 m2’lik hizmet binasında, 13’ü 
sabit olmak üzere 20 adet stüdyo mevcut-
tur. Karasal yayının yanı sıra kablolu 
TV’de ve internette de yayını olan Kanal 
38 televizyonunun Genel Yayın Yönet-
menliğini Deniz Mustafa Çağan yapmak-
tadır. Kanalda, dokuzu ‘’sarı basın kartı’’na 
sahip olan 32 personel görev yapmakta-
dır.  İlkeli, tarafsız, objektif yayın anlayışı 
misyonunu üstlenen Kanal 38 televizyo-
nun,   ilkeleri arasında Kayseri’nin genel 
menfaatlerini üstün tutmak, yöresel de-
ğerleri sahiplenmek vardır. 
Mustafa Çağan, 1945 yılında Yozgat / Ye-
nifakılı ilçesinde doğdu.  İlkokulu Yenifa-
kılı, ortaokulu ise Boğazlıyan ilçesinde 
okudu. 1967 yılında vatani görevini ta-
mamladıktan sonra işçi olarak Almanya’ya 
gitti. 13 yıl Almanya’da yaşadı.  1980 yılın-
da Türkiye’ye kesin dönüş yaparak ticaret-
le uğraştı.  Kayseri’de Yozgatlılar Kültür 
ve Dayanışma Derneğini kurdu ve 15 yıl 
süreyle Başkanlık görevini yürüttü.   Hâlen 
bu derneğin Onursal Başkanlığını yap-
maktadır. Aile şirketi olan Çağan Grup’un 
Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmakta-
dır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

SELDA POLAT  

KANSU, GÜLAY
Öğretim üyesi, diş hekimi (Ankara, 29 E-
kim 1963-). Baba tarafından Talaslıdır. İl-
kokul, ortaokul ve lise öğrenimini Anka-
ra’da tamamladı. Ankara Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesini ikinci olarak 
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bitirdi (1985). “Ağızda Kullanılan Muhte-
lif Metal Alaşımlarının Biyolojik Uyum-
luluklarının Toksik ve Allerjenik Potansi-
yeller Yönünden Değerlendirilmesi” adlı 
doktora çalışmasını tamamladı (1991). 
A.Ü.D.H.F. Protetik Diş Tedavisi Anabi-
lim Dalında önce doçent (1995), sonra 
profesör (2001) oldu. Aynı fakültede aka-
demik ve klinik çalışmalarını sürdürmek-
tedir. Evli ve iki çocuk annesidir. 

YAYIN KURULU

KAPADOKYA KRALLIĞI 
Erciyes* ve Hasan Dağı nedeniyle volka-
nik bir yapıya sahip olan Kapadokya 
önemli bir yerleşim bölgesi olup,  sınırla-
rı batıda Galatya ve Lykaonia, kuzeyde 
Pontus, güneyde Commagene, doğuda i-
se Armenia ile sınırlanır. Bugün Kırşehir, 
Nevşehir,  Aksaray, Niğde,  Kayseri ve 
Malatya illerinin tümünü; Ankara’nın 
doğu, Yozgat ve Sivas’ın güney, Adana’nın 
ise kuzey bölümlerini kapsar. Aksaray 
(Kolonea), Nevşehir (Muşkara), Kayseri 
(Kaisareia) ve Niğde (Nahida)’nin coğra-
fi, jeolojik ve tarihî özellikleri ile  “Çekir-
dek Kapadokya”yı oluşturduğu bilin-
mektedir.  MS I. yüzyılda yaşayan Stra-
bon*, bölgeyi tanıtırken “ateş kuyuların-
dan ve geniş volkanik arazi” den bahse-
der.  
Küçük Asya’nın batısında bulunan ve 
Kızılırmak’tan (Halys) Fırat’a, Karade-
niz’den Toroslara kadar uzanan bölgeye 
“Kapadokya Satraplığı” adı verildiği bi-
linmektedir.  Medlerden sonra MÖ 546 
yılında Pers Kralı Kyros’un Lydia Kralı 
Kroisos’u Sardes savaşı ile yenmesi ve 
hazinelerini ele geçirmesi ile birlikte bü-
tün Anadolu Pers hâkimiyetine girdi.  
Büyük Darius’un MÖ 513 yılındaki İskit 
seferi sırasında,  satrap olarak Ariaram-
nes tayin edildi.  I. Darius’dan sonra im-
paratorluğun sınırları korunamadı.  Ka-
padokya Satrabı gücünü kaybetti. Pers 
kralı II. Artahşatra  (404-359)  zamanın-
da Kapadokya Satrabı olan Datames ba-
ğımsız bir Kapadokya Krallığı kurmak 
için bu bölgede faaliyet gösterdi, ancak 
Kiyos (Gemlikli) II. Mitridat tarafından 
MÖ 362 yılında öldürüldü. MÖ 360 ta-
rihinde Kapadokya  “Pontus” ve “Büyük 

Kapadokya” isimleri ile ikiye ayrıldı. 
İskender’in seferi ile Kapadokya tarihin-
de yeni bir evre başladı. Büyük İskender 
Perslere karşı giriştiği seferde, Ege bölge-
sini kuzeyden güneye katederek 
Halikarnasos’a geldi ve buradan doğuya 
yönelip, Likya şehirlerinden geçerek A-
pamea (Dinar) üzerinden Gordion’a u-
laştı. Bazı tarihçiler İskender’in Kilikya’ya 
inerken Kapadokya’ya dokunmadan geç-
tiğini yazar. Gordion’dan hareketle An-
kara üzerinden Kapadokya’ya ilerlemiş 
ve Kızılırmak’ın güneyini ele geçirip, 
Pers asıllı Sabiktası Kapadokya Valisi 
olarak atadı. Ancak Kuzey Kapadokya’da 
egemen olan I. Ariarathes buna karşı çı-
karak MÖ 332’de kendisini bağımsız Ka-
padokya Satrabı ilan etti. Ariarathes’in 
Pers kralı Kyros’un soyundan geldiği id-
dia edilmektedir. İskender’in ölümünden 
sonra (MÖ 323) Anadolu toprakları Dia-
dohlar arasında bölüşülürken,  Kapa-
dokya Perdikkas’ın payına düşünce, I. A-
riarathes de Makedonyalılara karşı koy-
du. Bunun üzerine Perdikkas, kral Phillip 
ile birlikte Ariarathes’i öldürüp Kapa-
dokya’yı ele geçirdi. Perdikkas buradaki 
işleri düzene koyduktan sonra Eumenes’i 
satraplığa getirdi.  Makedonyalılar ile I. 
Ariarathes arasındaki savaşın sonunda, 
I.Ariarathes’in yeğeni ve manevi oğlu 
olan II. Ariarathes Ermenistan’a kaçtı. II. 
Ariarathes, MÖ 321 yılında Perdikkas, 
316 yılında da Eumenes ölünce,  
İskender’in haleflerinden Antigonos ile 
Seleukos’un anlaşmazlık içinde bulun-
malarından yararlanarak,  Ermenistan 
kralı Ardoates’in yardımı ile ülkesine 
döndü ve güney Kapadokya’yı yeniden 
ele geçirdi. Ayrıca Kapadokya’nın yöne-
timini Kardialı Eumenes’e verdi.   
Kapadokya’ya hâkim olan II. Ariarathes 
yine de Seleukos krallarına bağlıdır. II. 
Ariarathes’in büyük oğlu Ariaramnes ba-
ğımsız Kapadokya krallığının gerçek ku-
rucusu sayılmaktadır. Suriye Kralı II. An-
tiokhos Teos bu bağımsızlığı tanıdı ve kızı 
Stratonike’yi Ariaramnes’in oğlu III. Ari-
arathes ile evlendirdi. Ariaramnes sikke-
lerinde Arami alfabesi yerine Yunan alfa-
besini kullandı.  Bronz olarak bastırdığı 

I. Ariarathes’in bastırdığı 
bronz sikkenin ön yüzü 
(B. Sımonetta, Typos II)

I. Ariarathes’in bastırdığı 
bronz sikkenin arka yüzü 
(B. Sımonetta, Typos II)

Ariaramnes’in bastırdığı 
bronz sikkenin ön yüzü 
(B. Sımonetta, Typos II)

III. Ariarathes’in “Basileaus” 
(kral) unvanını kullandığı sik-
kenin ön yüzü (B. Sımonetta, 
Typos II)
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sikkelerde ön yüzünde kendi portresi, 
arka yüzünde ise bazen bir at, bazen de 
bir atlı yer aldı. III. Ariarathes bir süre 
babası Ariaramnes ile hüküm sürdü.  III. 
Ariarathes’in bazı bilim adamlarınca ilk 
bağımsız Kapadokya kralı kabul edilme-
sinin nedeni ilk defa sikkelerinde “Basile-
aus” (kral) unvanını kullanmış olmasıdır. 
III. Ariarathes’in bu unvanı kullandığı 
MÖ 255 yılı Kapadokya Krallığı’nın ku-
ruluş tarihi olarak kabul edilir.  III. Aria-
rathes, Helenistik kralları örnek alarak 
kendi adına Ariarathe şehrini kurdu ve 
bu şehri başkent ilan etti.
MÖ 220 yılında ölen III. Ariarathes’ten 
sonra oğlu IV. Ariarathes Eusebes  (MÖ 
220–163) Kapadokya Kralı olur. Romalı-
ların Pontus Krallığı ve Galatlara karşı 
mücadelesinde onların müttefiki olur. 
IV. Ariarathes’in bastırdığı gümüş tetrad-
rahmi ve drahmilerin ön yüzünde kralın 
portresi, arka yüzünde ise elinde Nike 
tutan Athena ile kralın iktidar yılı yer al-
maktadır. MÖ 163 yılına kadar krallıkta 
kalan IV. Ariarathes’in ölümünden sonra 
çıkan taht kavgasında galip gelerek bir 
süre hâkim olan Orophernes Kapadok-
yalıların gelenek ve göreneklerini kü-
çümseyerek Yunan geleneklerini benim-
setmeye çalıştı. Daha sonra IV. Ariarat-
hes’in oğlu Mithridates, “V. Ariarathes 
Eusebes Philopator” adıyla tahta geçti. 
Kaynaklardan, bu kralın Yunan eğitimi 
gördüğünü, onun zamanında Kapadok-
ya’nın kültür merkezi olduğunu ve Roma 
ile dostluk ilişkilerinin kurulduğunu öğ-
reniyoruz. Filozof Karneades’in öğrenci-
si olan ve Atina vatandaşlığına geçmeye 
hak kazanmış bu kral, Hellenizmin kendi 
krallığında gelişmesi için çalışmıştır. 
Kharondas yasalarının Mazaka’da uygu-
lanması için bir anayasa heyeti oluşturul-
du. Bu yasalar Kapadokyalı çocukların 
eğitimi, öksüzlerin bakımı ve ailenin ko-
runmasıyla ilgilidir. Buna rağmen Kapa-
dokya bölgesi tam olarak Hellenize ola-
madı. Yerel âdetler ve köy ekonomisi 
varlığını sürdürdü ve Yunan dili yerel 
diller yanında zayıf kaldı. Kapadokya 
krallarının en güçlüsü olan V. Ariarathes 
Döneminde, Kapadokya etkisi doğuda 

Fırat, batıda Marmara bölgesine kadar 
yayılmış olmakla birlikte, Ermenistan, 
Kommagene, Suriye ve Bergama mesele-
lerine de müdahalede bulunuldu. Stra-
bon, V. Ariarathes’in Mazaka’ya 40 sta-
dia mesafede bulunan Melas’ın (Sarım-
saklı) dar bir geçitle Karasu’ya bağlandığı 
yerde bir baraj inşa ettirdiğini, fakat bir 
süre sonra barajın çökmesi sonucunda 
Kapadokya ve Galatia topraklarının su-
lar altında kaldığını ve Romalıların halkın 
zararını ödemek amacıyla kraldan 300 
talent tazminat aldıklarını yazmaktadır.
V. Ariarathes’in Eusebeia isimli iki şehir-
le Nyssia ve Anisa isimli birkaç şehir 
kurdu.  Eusebeia’dan biri Mazaka diğeri 
ise, Tyana olup, “Toroslar yanındaki Eu-
sebeia” olarak anılmıştır. Mazaka’nın 
kuzey-doğusundaki Anisa’nın adı, MÖ II. 
yüzyıl sonlarına ait yazıtta geçer. Buna 
göre Anisalılar kendilerini bir “politeu-
ma” olarak tanımlarlar ki bu onların 
kendi kendilerini yöneten bir toplum ol-
duğuna fakat bir kent olmaktan uzak ol-
duğuna işaret eder. Buna rağmen geliş-
miş bir anayasaları vardır. Anisa’nın 
Kültepe’deki şehrin o zamanki ismi oldu-
ğu ve “Kanis-Anisa-Nesa” olarak, Külte-
pe metinlerinde geçen Kanis ile Boğaz-
köy tabletlerindeki Nesa’nın aynı olduğu 
bilinir. Böylece eski Kanis şehri bu dö-
nemde Anisa adıyla önemini devam ettir-
di.
V. Ariarathes MÖ 160 yılı başında 
Roma’ya altın taç gönderdi ve Roma’nın 
güvenini kazanarak çok iyi ilişkiler kur-
du. Roma Senatosu da kendisine kılıç ve 
fildişi koltuk hediye etti. Bergama Kralı 
II. Eumenes’in topraklarını Roma’ya va-
siyet etmesi sonucunda yaşanan Aristo-
nikos İsyanı’nın bastırılmasında Roma’-
nın yanında yer alan V. Ariarathes bu sa-
vaşta öldü (MÖ 130) ve bu ittifakın sonu-
cu olarak, Lykaonia Bergama’ya ait olan 
Kilikia’nın bir bölümü Kapadokya Kral-
lığına verildi. 
V. Ariarathes kendi adını taşıyan gümüş 
tetradrahmiler ve drahmiler bastırdı.   
Sikkelerin ön yüzünde klasik Kapadokya 
Krallığı sikkelerinde olduğu gibi kralın 
portresi, arka yüzünde ise, bir elinde Ni-

IV. Ariarathes’in bastırdığı 
gümüş tetradrahmin ön yüzü 
(B. Sımonetta, Typos II)

IV. Ariarathes’in bastırdığı 
gümüş tetradrahmin arka 
yüzü-elinde Nike tutan 
Athena 
(B. Sımonetta, Typos II)

V. Ariarathes’in bastırdığı 
gümüş tetradrahmin ön yüzü 
(B. Sımonetta, Typos II)

VI. Ariarathes bastırdığı  
sikkenin ön yüzü 
(B. Sımonetta, Typos II)
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ke diğer elinde mızrak ve kalkan tutan a-
yakta Athena resmedilmiştir. 
V. Ariarathes’in ölümünden sonra taht 
kavgası baş gösterdi. Eşi Nysa oğulları a-
dına hüküm sürdü  (MÖ 130-128). Nysa, 
oğullarından beşini de kral olmamaları 
için arka arkaya zehirleyerek öldürdü. 
Annesinin diğer kardeşlerini öldürdüğü 
sırada dadı ve lalaları tarafından kaçırıla-
rak kurtarılan altıncı çocuk; VI. Ariarat-
hes Epiphanes adıyla tahta çıkıp 15 yıl 
hüküm sürdü (MÖ 125-111) ve Kapadok-
yalı bir soylu olan Gordias tarafından 
öldürüldü  (MÖ 112).   VI. Ariarathes’in 
bastırdığı sikkelerde “Kral Epiphanes” 
unvanıyla görülmekle birlikte, sikkelerin 
ön yüzünde başında bir taç ile kralın 
portresi yer alırken arka yüzünde Athena 
tasvirleri bulunur. 
VI. Ariarathes’in ölümünden sonra karı-
sı Laodike, oğlu VII. Ariarathes Philome-
teros’un çok genç olmasından dolayı 
onun adına krallığı idare etti (MÖ 116-
101). Pontus ile Kapadokya arasındaki 
dil, din, ırk ilgisi bu iki bölgenin birleşti-
rilerek bir idare altında toplanması fikri-
nin gelişmesine sebep oldu. Kapadokya 
üzerinde komşu Bithynia kralı III. 
Nikomedes’in de gözü vardı. Laodike, 
Bithynia kralı III. Nikomedes ile evlenin-
ce, Nikomedes Kapadokya’ya el koydu.  
III. Nikomedes Kapadokya’yı işgal edin-
ce Pontus kralı VI. Mithridates,   Kapa-
dokya’yı ele geçirip tahta yeğeni VII. 
Ariarathes’i çıkardı ve VII. Ariarathes’den 
babasının katili Gordios’u yanına alma-
sını istedi.  Babasının akibetini bilen VII. 

Ariarathes, dayısının teklifini red ederek 
komşu prenslerden yardım istedi.  Bith-
ynia kralı II. Nikomedes ve Paflagonya 
prensi Artames ile birlikte bir ordu kur-
du. Kapadokya’ya giren Mithridates, bu 
ordu ile savaşmayı tehlikeli görerek ye-
ğenini görüşmeye çağırdı ancak VII. 
Ariarathes’i hile ile öldürerek sağlam bir 
kalesi olmayan Eusebia’yı kolayca zapt 
etti. Kapadokyalılar ayaklanıp VII. Aria-
rathes’in kardeşi VIII. Ariarathes’i tahta 
geçirmişlerse de Mithridates bunu da 
hemen öldürttü. Böylece Ariarathes sü-
lalesi son buldu. VIII. Ariarathes’e ait hiç 
sikke bulunmayışı da tahtta çok kısa süre 
kaldığını göstermektedir.  Mithridates, 
Kapadokya’yı hemen Pontus krallığına 
eklemekten çekinerek, yerine kendi oğ-
lunu IX. “Ariarathes Eusebes Philomete-
ros” adı ile V. Ariarathes’in oğlu gibi 
göstererek, Kapadokya kralı yaptı ve oğ-
lu küçük yaşta olduğundan yanına 
Gordios’u verdi. VI. Mithridates’in oğlu 
IX. Ariarathes bu ismi bir taht unvanı 
olarak ve kendini meşru göstermek için 
kullandı. IX. Ariarathes, 15 yıl kadar hü-
küm sürdü ve hastalık sonucu 
Thesselia’da öldü. Kralın Makedonya’-
daki Amphipolis’te basılmış tarihsiz tet-
radrahmilerin ön yüzünde kralın tasviri, 
arka yüzünde ise kanatlı at, drahmilerde 
ise ön yüzde kralın portresi arka yüzün-
de ise ayakta tanrıça Athena tasvir edil-
miştir. 
VIII. Ariarathes’in ölümünden sonra 
Pontus ve Bithynia krallıkları arasında 
bölgede hâkim olma mücadelesi artmıştı. 
VI. Mithridates oğlu IX. Ariarathes’i, 
Bithynia kralı III. Nikomedes ise VI. Ari-
arathes’in oğlunu Kapadokya kralı yap-
mak istemekteydi. Kapadokya asilzade-
leri, Kapadokya’nın Roma’ya katılmasını 
uygun görerek,  Roma’ya bir heyet gön-
dererek başlarına bir kral seçmelerine i-
zin verilmesini istemişlerdi. Kral olarak; 
Mithridates’in adayı Gordios ile Ariobar-
zones ön plana çıkmış, fakat Roma’nın 
dayatmasıyla I. Ariobarzones Kapadokya 
kralı oldu (MÖ 96).  Ariobarzanes tahtı 
elinde tutabilmek için büyük zorluklarla 

Kapadokya Krallığı Dönemi’nde yüzük kaşı 
üzerine işlenmiş tanrılar,kutsal Erciyes Dağı 
ve kartalın bulunduğu komposizyon 
(çizim: O. Güler )

VII. Ariarathes bastırdığı  
sikkenin ön yüzü 
(B. Sımonetta, Typos II)

IX. Ariarathes Eusebes 
Philometeros’un  bastıdığı 
tetradrahmin ön yüzü 
(B. Sımonetta, Typos II)

I. Ariobarzones ‘inn  
bastırdığı drahminin  ön   
yüzü (B. Sımonetta, Typos II)

II. Ariobarzanes ‘in   
bastırdığı drahminin  ön yüzü 
(B. Sımonetta, Typos II)
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karşılaşmış ve Roma’nın desteğiyle ancak 
hâkimiyetini devam ettirebilmiştir. Bu 
huzursuzluk ve sarsıntılar Mazaka’yı da 
etkiledi.  MÖ 77 yılında Armenia kralı 
Tigranes Kapadokya’ya girerek Mazaka’yı 
ele geçirip halkını kendi adına kurduğu 
Tigranokerta (Miyafarikin, Silvan) şehri-
ne yerleştirdi.   MÖ 63 yılında Ariobarzo-
nes tahtından feragat etti, tahta oğlu çıktı. 
Kapadokya bölgesi Pontus krallığı ile 
Romalılar arasında bir nüfuz mücadele-
sine sahne oldu ve her iki taraf da yanda-
şını tahta çıkarmaya çalıştı. I. Ariobarza-
nes hüküm sürdüğü otuz iki yıl içinde 
değişik tarihler içeren sikkeler bastırmış-
tır. En çok rastlanan sikkesi iktidarının 
MÖ 13 ve MÖ 30 yıllarında basılmış olan 
drahmileridir.  Sikkelerin ön yüzünde 
kralın portresi, arka yüzünde ise ayakta 
duran tanrıça Athena yer almaktadır.
I. Ariobarzanes’den sonra yerini alan oğ-
lu II. Ariobarzanes (MÖ 63-52),  Roma’-
daki iç mücadelelerde Caesar’a karşı 
Pompeius’u destekledi. Buna rağmen 
Caesar Ariobarzanes’i affetti, üstelik 
onun topraklarını da genişletti. Bu kralın 
da iktidarı seleflerinden farklı olmayıp 
zorluklar içinde geçti ve MÖ 51’de öldü-
rüldü. II. Ariobarzanes’in ölümünden 
sonra yerine oğlu III. Ariobarzanes (MÖ 
52-42) geçti. MÖ 47 yılında Anadolu’da 
bir takım düzenlemeler yapmak üzere 
deniz yoluyla sefere çıkan Caesar, Tarsus 
üzerinden Komana Pontika’ya (Tokat ya-
kınlarında Gümenek) giderken, Kapa-
dokya’ya girerek Kayseri’ye uğramış ve 
burada iki gün kalmıştır. Pontus kralı 
Pharnakes ile Caesar arasındaki savaşta 
bölge zarar gördü.  III. Ariobarzanes 
Caesar’ın katillerinden Cassius tarafın-
dan öldürtüldü (MÖ 42).  Bastırdığı sik-
kelerin ön yüzünde kralın sakallı portresi 
ve arka yüzünde tanrıça Athena tasvir 
edilmiştir. III. Ariobarzanes’in öldürül-
mesinin ardından Kapadokya krallığının 
başına kardeşi X. Ariarathes,  Marcus 
Antonius’un desteğiyle geçti ve yine aynı 
şahsın emriyle öldürüldü. X. Ariarathes’-
in bastırdığı gümüş drahmileri MÖ 4, 5 
ve MÖ 6 iktidar yılına ait gözükmektedir. 

Sikkelerinde “Eusebes”  ve “Philadelp-
hos” unvanlarını kullandığı görülmekte-
dir. 
MÖ 36 yılında Komana’daki rahip aile-
sinden Sisines Antonius, X. Ariarathes ye-
rine, Pontus kralı Mithridates’in kuman-
danı Archelaos’un torununun oğlu olan 
Archelaos’u Kapadokya tahtına çıkardı. 
Kral, Roma’daki iç savaş sırasında 
Antonius’u destekledi. MÖ 20 yılında Au-
gustus Küçük Armenia ve Kilikya’yı da 
krala verdi.  Bu kralın ölümünden sonra, 
MS 17 yılında Kapadokya resmî olarak bir 
Roma eyaleti hâline geldi.  Kralın bastırdı-
ğı sikkelerinde ön yüzde kendi portresi yer 
alırken arka yüzde Heraklesin sopası ve 
çevresinde kralın adı ve unvanları bulu-
nur. Kralın çok az rastlanan tetradrahmi-
lerinde ön yüzde Herakles’in portresi, ar-
ka yüzde ise Erciyes Dağı betimlenmiştir. 
Bu kralın ölümünden sonra Roma eyaleti 
olan Kapadokya’da Mazaka, Kybistra ve 
Tyana’da sikkeler basıldığı anlaşılmakta-
dır.

Kaynakça: N. Baydur, Kültepe ve Kayseri 
Tarihi Üzerine Araştırmalar, İstanbul 1970, s. 
91-99; Erkiletlioğlu, Geniş Kayseri, s.71- 83; 
Ch. Texier, Küçük Asya, Coğrafyası, Tarihi ve 
Arkeolojisi (çev. A. Suat), C. III, Ankara 2002, 
s. 3-125;  Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası 
(çev. A. Pekman),  İstanbul 1987, s.3-52;  
O.Tekin, “M.Ö. IV.-M.S. VI. Yüzyıllar: Helenis-
tik Çağ ve Roma İmparatorluk Döneminde Kap-
padokia Krallığı” Kapadokya, İstanbul 1998, s. 
197-225; Bono Simonetta, Typos II, The Coins 
of the Cappadican Kings, Office Du Livre, Ba-
sel 1977.

NİLAY ÇORAĞAN KARAKAYA

X. Ariarathes’in bastırdığı 
gümüş  drahmin ön yüzü   
(B. Sımonetta, Typos II)

Archelaos’un bastırdığı sik-
kenin ön  yüzü 
(B. Sımonetta, Typos II)

Archelaos’un bastırdığı sik-
kenin arka yüzü- Herakles’in 
sopası, çevresinde kralın adı 
ve  unvanları  
(B. Sımonetta, Typos II)

Archelaos’in torunun oğlu 
Archelaos’in bastırdığı sik-
kenin ön yüzü 
(B. Sımonetta, Typos II)

Archelaos’in bastırdığı sikkenin arka yüzü- 
Erciyes Dağı tasviri (B. Sımonetta, Typos II)
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KAPADOKYALI  ARETEUS
Kayserili Areteus (Aretaeus) diye de bili-
nir (M. S. II. yüzyıl). Antik çağın en ünlü 
Grek hekimlerinden biri ve diyabet (şe-
ker) hastalığına Yunanca “su çeken” an-
lamına gelen “diabetes” adını veren ve 
hastalığın bugün de geçerli olan ilk tanı-
mını yapan kişidir. Kapadokya’da doğdu, 
Roma ve İskenderiye’de çalıştı. Antik çağ 
tıbbında Hipokratik öğretilerin yeniden 
canlanmasını sağladı. Uygulamada deği-
şik tıp ekollerine de yöneldiği için eklek-
tik (seçmeci) bir hekim olarak kabul edi-
lir. Eski İyon lehçesiyle yazdığı Akut ve 
Kronik Hastalıkların Nedenleri, Belir-
tileri ve Tedavileri Üstüne adlı sekiz 
ciltlik eserinde astım, difteri, epilepsi, gut, 
histeri, mani, tetanos ve zatürree gibi pek 
çok hastalığı doğru ve metodik bir biçim-
de tanımladı. Tıp alanındaki katkıları ö-
lümünden sonra tamamen unutulduysa 
da bu esere ait el yazmalarının XVI. yüz-
yılda bulunmasıyla birlikte yeniden ün-
lendi. Osmanlı dönemine ait kaynaklar-
da adı “Kayseriyyeli Arete” olarak geç-
mekte, İstanköylü Hipokrat (İpokrat) ve 
Bergamalı Galen’le (Calinos) birlikte 
“Ekânim-i Selâse-i Tıb”dan (Tıbbın Üç 
Esası) biri kabul edilmektedir.

Kaynakça: Francis Adams, The Extant Works 
of Aretaeus, the Cappadocian. London: 
Sydenham Society, 1856; Anonim. “Ekanim-i 
Selase-i Tıb”, Mecmua-i Ebuzziya, Konstanti-
niyye, 2 (14), Rebiülahir 1298 (M1881), s. 432;
Ali Haydar Bayat, Tıp Tarihi, Sade Matbaa, 
İzmir 2003. 

HALİL TEKİNER  

KAPALI ÇARŞI
Kayseri’nin Osmanlı Dönemi’nde oluş-
muş merkezî çarşıdır. Selçuklular zama-
nında şehirde surlar içerisinde ticari ya-
pıların bulunmadığını, 1277 yılında Ana-
dolu’yu Moğollar’dan kurtarmak üzere 
Kayseri’ye kadar bir sefer düzenleyen 
Mısır Memluklu Sultanı Baybars’ın ya-
nında bulunan ve bu sefer hakkında bir 
risale kaleme alan İbn Abdüzzahir* haber 
vermektedir.
Kayseri’de Kapalı Çarşı (o zaman kapalı 
değildi) ilk defa II. Bayezid’in hizmetkâr-
larından Mustafa Bey’in 1497 tarihinde 
yaptırmış olduğu Bedesten’le başladı. 
Her ne kadar Bedesten’in batısında daha 
eski olarak, Kayseri Valisi Samağarlı Mo-
ğol Beyi Hızır Bey*’in, Hacı İbrahim’le 
evlenen kızı Şah Hatun’un yaptırdığı, Pa-
muk (Kapan, Penbe) Hanı* bulunuyorsa 
da, bu han Kapalı Çarşının biraz dışında 
kalmış gibidir.
Bedesten’in vakfiyesinden anladığımıza 
göre Mustafa Bey bu binayı yanlarda 
Kuyumcular ve Haffafların  (ayakkabıcı-
lar) bulunduğu bölümleri ve bunlara üç 
taraftan birleşik 38 dükkânla birlikte yap-
tırmıştır. Kare planlı orta kısım, ortada 
dört ayağa dayanan dokuz kubbe ile ör-
tülüdür. Yan bölümlerde de, ortada kub-
be bunun yanında iki tonoz bulunmakta-
dır. Bedesten vakıf kayıtlarında Mustafa 
Bey’in hanımı olan II. Bayezid’in torunu 
Hançerli Fatma Sultan* adına kayıtlıdır.
XVI. yüzyılın başlarında Yavuz Sultan 
Selim’in son, Kanunî Sultan Süleyman’ın 
ilk sadrazamı olan Pir Mehmed Paşa 1521 
yılında çarşı içerisine Konya’daki vakfına 
dâhil ettiği Gön (deri) Hanı’nı (Yeni Han) 
yaptırdı. Bu han harap hâlde ve mülkiye-
tinin çoğu şahıslara geçmiş olarak bugü-
ne gelmiştir. 
XVI. yüzyılın ortasında büyük bir vakıf 
kurmuş bulunan şehrin meşhur kadısı, 
Kadı Bedreddin Mahmud*un 1559 tarihli 
vakfiyesinden öğrendiğimize göre Kadı 
Mahmud 1648 yılında Bedesten yanına 
ve çarşı çevresine çok miktarda dükkân 
yaptırmış ve bunları vakfetmiştir. Yine bu 
asrın sonlarında bir vakıf kuran Kayseri 
eşrafından Nasrullahzâde Hacı Mehmed 

Kayserili Areteus (H. Tekiner Arşivi) 
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Efendi’nin, artık bütün iş kolları ile oluş-
muş olan Kapalı Çarşı’da çok miktarda 
dükkânı vakfettiği görülmektedir. Kapalı 
Çarşı bu dönemde el sanatlarının hem i-
malat ve hem de çeşitli eşyanın satış yeri 
idi. Çarşıda bu sırada şu meslekler icra e-
diliyordu: Ekmekçilik, nalbantlık, kür-
tüncülük, eskicilik, kuyumculuk, bakkal-
lık, kürkçülük, keçecilik, pamukçuluk, 
yüncülük, bezzazlık (manifaturacılık), 
takyecilik (şapkacılık), haffaflık (ayakka-
bıcılık), kazzazlık (ipekçilik), neccarlık 
(marangozluk), kazancılık.
1649 yılında Kayseri’ye gelen Evliya Çe-
lebi, Kayseri hakkında verdiği malumat 
yanında çarşılar için de çok dikkat çekici 
bilgiler aktarmıştır. Kumaşların satıldığı 
Bedesten hakkında bilgi verdikten sonra 
Uzun Çarşı (o zaman Bedesten’le Mey-

dan arasında idi), Kapamacılar Çarşısı, 
Un Kapanı (Kapan Hanı), Attarlar Çarşı-
sı (şimdi Katrancılar), berber dükkânları, 
Pabuccular (eskiciler, tamirciler) Çarşısı, 
kapama ve zıbın işleyen terzi dükkânları, 
bakkallar, kasaplar, çörekçiler, börekçi-
ler, aşçılar, başçı (kelleci) ler, hoşafçılar, 
Arpacılar Çarşısı, Kazancılar Çarşısı, Se-
merciler Çarşısı, Saraçhâne (Saraçlar 
Çarşısı), Haffaflar (Ayakkabıcılar) Çarşı-
sı, Debbağlar (Tabaklar, dericiler) Çarşısı 
gibi çarşı ve iş yerleri hakkında malumat 
aktarmaktadır.
Lale Devri’nin meşhur sadrazamı Nevşe-
hirli Damat İbrahim Paşa 1723 yılında 
çarşı içerisine Cami-i Kebir*’le Bedesten 
arasına üç bölümden ibaret büyük bir 
han yaptırdı (Vezir Hanı*).  Bu hana başta 
kuyumcular olmak üzere bir kısım esnaf 

Kapalı Çarşı üstten görünüm XX. yüzyıl başı (A. Gabriel)

Kapalı Çarşı 1950’li yıllar (Karakaya, Anımsamalar)

EVLİYA 
ÇELEBİ’DEN 

Çarşıların Anlatıl-
ması
Uzun Çarşı süslüdür 
ama Atpazarı yanın-
da sâfî Kapamacılar 
Çarşısı’dır. Bunun 
sağ tarafında un ka-
panı vardır. Bütün 
ince has ve beyaz un 
bu yerde satılır. Aca-
ip hikmettir ki bu şe-
hirde un çuvalı içine 
yovanca otu kosalar 
unu on sene dursa 
aslâ çürümeyip yine 
has ve beyaz ekmeği 
ve çöreği olur.
İçkale kapısına çı-
kınca Attarlar 
Çarşısı’dır ki bütün 
ıtriyatın (güzel ko-
kular) ve türlü türlü 
ilaçların güzel koku-
sundan gelen geçen-
lerin dimağları misk 
ve amber kokusu o-
lur.
Attarlardan aşağı 
pâk u pâkize Selman-
ı Pâk berberler 
dükkânlarıdır ki her 
birinde pâk etekli ve 
pâk yüzlü berber ci-
vanları vardır.
Ondan aşağı Papuç-
çular Çarşısı, yani 
eski pabuc ve çizme 
y a m a y ı c ı 
dükkânlardır. On-
dan yine anayolun 
iki tarafı Karakeçili 
dükkânına varınca-
ya kadar tümden ka-
pama (cüppe gibi üs-
te giyilen bir giysi) 
ve zubun (bir çeşit iş 
önlüğü veya iç ça-
maşırı) işler terzi 
dükkânlarıdır. On-
dan pâk ve pâkize 
ballı ve yağlı sözler 
eder bakkal civanları 
dükkânlarıdır Muh-
tesib dükkânı bu ma-
haldedir ki bir sanat 
ehli sultan tartısına 
aykırı davranıp bir 
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toplandı. Bilindiği üzere İbrahim Paşa, 
1730 da Patrona Halil İsyanı esnasında 
öldürüldü.
1729 yılında çıkan yangınla çarşının bir-
çok bölümü yandı. Bunların yerine yeni-
leri yapıldı. Çarşı, 1871 yılında geçirdiği 
büyük yangından sonra kapalı çarşı ola-
rak bugünkü şekli ile inşa edildi. 
Çarşı’nın çoğunluğu vakıfken, bugün çok 
az dükkân vakıflarda kalmıştır. Tamamına 
yakını, Osmanlı Devleti’nin sonunda satı-
larak (icareteyn usulü ile) mülkiyetleri 
özel şahıslara geçmiştir.
Çarşının Hacı Efendi Çarşısı üzerine bir 
kitabesi bulunmaktadır. Osmanlı Devle-
ti’nin son zamanlarında yazılmış bu kita-
bede:

Ehl-i safası âlemin hüsn-i maaş 
ashabıdır

Hüsn-i maaşa ermek ahz u atâ icabıdır.
Bîm-i Hudâyı bilmeli satıp sermaye 

olmalı
Kesb-i helâle gelmesi zevk-i sürûr 

esbâbıdır.
    
Yekdâne cevher isteyen gelsin bu sûka 

müşteri
Sûda-gerân-ı âleme semt-i ticaret bâbıdır
1260 (1844)  yazılıdır.
    
Bugünkü dille anlamı:
Dünyanın mutlu insanları iyi kazanç 

sâhipleridir.
İyi kazanca ulaşmak alış-verişle olur.
Allah korkusu ile satış yapıp sermaye 

edinmeli.
Helal kazanç edinmek zevk ve sevinç 

sebebidir. 
En kıymetli malları isteyen gelsin bu 

çarşıya müşteri
    
Âlemde en mühim yer ticaret semtinin 

kapısıdır
Kurtuluş savaşı sırasında kocaları, kar-
deşleri savaşa giden kimsesiz kadınlar 
çarşının bir bölümünde ticaret yapmak 
zorunda kalmışlar ve bu sokak “Kadınlar 
Çarşısı” olarak adlandırılmıştır. Bunun 
hatırasına Kale Önü’ne bir kadın heykeli 
de yaptırılmıştır.
Kapalı Çarşı son yıllarda çıkarılan bir 

kanun gereği Bayındırlık Bakanlığınca 
sahibi şahıslar borçlandırılarak onarıl-
mıştır. Yıkılan açık kısımlar orijinaline 
uygun olarak kapatılmıştır. Ancak Ka-
zancılar (yani sarraflar) kısmı henüz ele 
alınamamıştır.
Kapalı Çarşı’nın bügünkü sokak isimleri 

Kapalı Çarşı-2010

Kurtuluş savaşı sırasında yakınları savaşa 
giden kimsesiz kadınların  ticaret yaptıkları 
“Kadınlar Çarşısı” hatırasına yapılan heykel 

Bu mahal tamamen 
kasap dükkânlarıdır 
ki nice yüz adet bo-
ğazlanmış Karaman 
koyunlarını ve kuzu-
larını parça parça e-
dip her parçaya gül 
yaprağı takıp ve saf-
ran sürüp satarlar.
Bu kasapların alt ya-
nında hâs ve beyaz 
çörekçiler ve börek-
çiler dükkânlarıdır 
ki türlü türlü biberli 
börek, bademli, su-
samlı ve çörek otlu 
ve katmerli ve kay-
mak börek pişirirler. 
Tâ saraçhane başına 
varıncaya kadar böy-
le nimet pişer çörek-
çi, börekçi, aşçı, baş-
cı ve türlü türlü ho-
şafçı dükkânlarıdır.
Muhtesib ağa dükkâ-
nını geçince Arpacı-
lar Çarşısı, Kazancı-
lar Pazarı ve Semer-
ciler Çarşısı’dır.
Ondan iç kale önüne 
varılır ve sol tarafı 
Mevlevîhane bahçe-
si kapısıdır ve Uzun 
Çarşı’sı gâyet süslü-
dür. Tâ Uzun Çarşı 
başında son bulur.
Saraçhane ile Haffaf-
hane Pazarı aydın-
lık, bakımlı ve kala-
balık pazardır. Deb-
bâhlar pazarı pâkdir, 
Ahi Evran pirleriyle 
mamurdur.
Odun Pazarı kale ka-
pısı önünde oldu-
ğundan Odunpazarı 
kapısı derler. Atpa-
zarı Kapısı, Paşa Sa-
rayı yakınındadır ve 
Koyunpazarı.

Kaynakça: Günümüz 
Türkçesiyle Evliya Çelebi 
Seyahatnâmesi, C III, I. ki-
tap, (hzl. Seyit Ali Kahra-
man, Yücel Dağlı), Yapı 
Kredi Yayınları, İstanbul 
2006, s. 240. 
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şunlardır: Karanlık Çarşı (Hacı Efendi 
Çarşısı), Öz Sokak (Urgancılar), Bezciler 
(Uzun Çarşı), Sipahi Pazarı, Kadınlar 
Çarşısı, Börekçiler, Terziler, Damgacılar, 
Kürkçüler, Tabakçılar, Katrancılar, Sa-
raçlar, Eskiciler, Gazezler, Dikiciler.

Kaynakça: Mehmet Çayırdağ, “Kayseri Kapalı 
Çarşısı”, Türk Dünyası Araştırmaları, Mart-
Nisan 2006, S. 161, s. 219-227; A. Nazif, Mir’ât 
(Palamutoğlu), s. 123, 144; Yücel, KBAD, s. 75; 
Yasemin Demircan (Özırmak), Tahrir ve Evkaf 
Defterlerine Göre Kayseri Vakıfları, Kayseri 
1992, S. 54; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Kita-
belerinden XV ve XVI. Yüzyıllarda Yapıldığı 
Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Der-
gisi 1981, S. XIII, s. 545-547; Mehmet Çayırdağ, 
Kayseri’de Kadı Mahmud Vakfı, Kayseri 
1999; Mehmet Çayırdağ, Kayseri’de 
Nasrullah-Zâde Hacı Mehmet Efendi Vakfı, 
Kayseri 1991; Özbek-Arslan, KTKVE, C II, s. 
715-717, 732-735.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

KAPAN HANI bk. PAMUK HANI   

KAPAN MAHALLESİ
Mahalle adını Cami-i Kebir*’in kuzeyin-
de bulunan Kapan Hanı’ndan almıştır. 
İlk defa 1500 tarihli defterde “Mahalle-i 
Kabban tâbi‘ Meydân” adı ile kaydedil-
miştir. Meydan Kapısı’na bağlı olduğu 
anlaşılmaktadır. Mahallede 1500 yılında 
53 hane 13 mücerred, bir tüccar ve bir de 
muaf zümre olmak üzere toplam 68 ne-
fer ikamet etmekteydi. 1520 tarihinde ise 
mahallede 51 hane ve 18 mücerred (yal-
nız) nüfus meskûndu. 1570 tarihli defter-
de de aynı adla kaydedilen mahallede 70 
nefer vardı. 1584 tarihli defterde 
“Mahalle-i Kapan” şeklinde kaydedil-
miştir. Önemli bir kişi sayısına sahiptir.
1642 tarihli avarız defterinde “Mahalle-i 
Kabban nâm-ı diğer Gabban” adıyla kay-
dedilmiş olup mahalledeki meskûn nefer 
sayısı ise 22 olarak kaydedilmişti. 1834 
tarihli Temettuât Defteri’nde de yine aynı 
isimle kaydedilmiş olup 36 hane nüfusa 
sahipti. 1872 tarihli nüfus kaydına göre 
Kapan Mahallesi’nde 50 hane nüfus ika-
met etmekte olup mahallenin Küçükçeş-
me Çıkmazı, Yeni Sokak, Boyahane So-
kağı ve Kemerli Sokak adlarında dört a-
det sokağı bulunmaktaydı. Günümüzde 
bu isimde bir mahalle yoktur.

Kaynakça: BOA. MAD. 20, vr. 9b-10a; TD. 
387, s. 199; TD. 33, s. 17; TD. 976, s. 2; MAD 
7063, s. 13; İnbaşı, 16.YBKayseri, s. 42; Kayse-
ri Tapu-Tahrir Defteri /1500, hzl. Mehmet İn-
başı, Kayseri 2009; Kayseri Tapu-Tahrir Def-
teri /1570, hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri 2009; 
TK. KKA. TD. 136, vr. 20b-21a; 17. Yüzyıl Kay-
seri Avârız ve Cizye Defterleri, hzl. Mehmet 
İnbaşı, Kayseri 2011, s. 16; Temettuât Defteri 
(1250/1834 Tarihli), hzl. İsmet Demir, Kayseri 
1998, s. 218–223; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 171-
172; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’nin Mahallele-
ri”, KTA, s. 370–371.
 MEHMET İNBAŞI

KAPLAN, AHMET 
Yazar, şair, gazeteci (Kayseri/Kızık Kö-
yü, 1945-). İlk ve orta öğrenimini Kayse-
ri’de yaptı. 
Henüz ortaokul talebesi iken 1962 yılın-
da Devrim gazetesinde fiili gazetecilik ve 
yazarlık hayatına başladı. Tohum, Millî 
Yol, Orkun, Filiz, Toprak, Ötüken, Tür-
kocağı, Kültür-Sanat, Erciyes, Gökkub-
be, Nevzuhur gibi milliyetçi çizgideki 
dergilerde makale şiir ve denemeleri neş-
redildi. İstanbul’da yayımlanan Yeni İs-
tanbul, Bizim Anadolu, Orta Doğu, An-
kara’da çıkan Tutanak gazetelerinde 
makale ve köşe yazıları yayımlandı. Deği-
şik gazetelerde Genel Yayın Müdürlüğü 
de yaptı. Kurultay ve Sel dergilerinin de 
kurucuları arasında yer aldı.
Yazı ve düşünce hayatında, H.Nihal At-
sız, Nurettin Topçu, Necip Fazıl Kısakü-
rek gibi şahsiyetlerden etkilendi. Özellik-
le Üstad Necip Fazıl’ın ateşli polemik 
çizgisi daha çok belirleyici oldu. Sevinç 
Çokum’un ifadesiyle: “Pürüzsüz Türkçe-
si, kılıç gibi kalemi ” bulunmaktadır.
1984’te Kayseri Gazeteciler Cemiyeti 
“Yılın Makale Yazarı”, 1985’te Kayseri 
Olay gazetesi “Muin Feyzioğlu Deneme 
Ödülleri”ni kazandı. 
1992 yılında ANTBİRLİK Basın Müşavir-
liğinden emekli olup Antalya’ya yerleşti.
Son yazılarında Kayseri ve özellikle Kızık 
Köyü’ne dair kaybolan kültür değerleri-
mizi deneme-hatırat tadında değişik bir 
üslûpla ele almaktadır.  Aynı zamanda 
Antalya’daki mûsikî ve kültür sanat çev-
relerinde aranan bir sohbet adamıdır. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ahmet Kaplan
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Eserleri: Erciyes’in Eteğinden Geçen-
ler ve İşte Necip Fazıl (2003) ile “Ahlâk 
İhtilâli” (Denemeler), “Necip Fazıl ve 
Kadın” ve “Osmanlı Padisahları”nı man-
zum olarak anlattığı kitapları da baskıya 
hazırdır. 

HASAN TÜLKAY

 
KAPLAN, AHMET

Bağlama sanatçısı (Kayseri /Ağırnas, 
1964-). İlkokulu Ağırnas’ta okudu. 14-15 
yaşlarında bağlamayla tanışarak çalmayı 
kendi kendine öğrendi.   Düğünlere gide-
rek para kazanmaya başladı.  Büyükşehir 
Belediye Konservatuarından mezun oldu 
(1995).  2000-2004 yılları arasında Ta-
las Belediye Konservatuarında halk mü-
ziği koro şefliği ile yerel ve ulusal birçok 
televizyon kanalında programlar yaptı. 
TRT 1’in  “Pazar 90 “, “Yörelerimiz Tür-
külerimiz” programı, TGRT’nin  “İzzeti 
İkram” programı, Kanal 7’nin  “Sıra Ge-
cesi” programı, TRT Avrasya Kanalının 
canlı istek programı, Star TV’nin “İkisi 
Bir Arada” programı bunlar arasındadır.    
Kayseri’deki yerel televizyonlarda “Tür-
kü Pınarı”, “Sahur Özel Halk Müziği”, 
“Gönül Telimizden”, “Türkü Kervanı” ile   
“Gesi Bağları” adlı programları yayınlan-
mıştır. Beste çalışmaları da vardır.  Evli 
ve iki çocuk babasıdır.     
Albümü: Yar Gelsene (2011).

Kaynakça: Mehmet Kınık, Kayseri’de Halk 
Müziği ve Kayseri Türküleri,  Ankara 2011, 
s.89.

MEHMET KINIK

KAPLAN, BÜNYAMİN 
Öğretim üyesi, onkolog  (Kayseri, 05 
Şubat 1966 -).  Erciyes Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden mezun oldu (1990). Aynı 
fakültede Radyasyon Onkolojisi İhtisası 
yaptı (1992-1996). Aynı üniversite ve bi-
lim dalında yardımcı doçent (1999),  do-
çent (2004) ve profesör oldu (2010). 
ABD/Texas/Houston M.D Anderson 
Kanser Merkezinde görev yaptı (2000-
2001). 
Erciyes Üniversitesi, Radyasyon Onkolo-
jisi, Bölüm Başkanlığını 2011 yılından iti-
baren yürütmektedir. Kayseri Deneysel 
ve Klinik Araştırma Derneği; Türk Kan-

ser Araştırma ve Savaş Kurumu Kayseri 
Şubesi Yön. Kur; İstanbul Radyasyon 
Onkolojisi Derneği ve Türk Onkoloji 
Derneği Üyesidir. Ulusal ve uluslararası 
hakemli dergilerde pek çok makalesi ya-
yımlandı. Yine Ulusal ve uluslararası bi-
limsel toplantılarda bildiriler sundu.

 YAYIN KURULU

KAPTAN, SELAHATTİN
Belediye Başkanı, vali ve asker (Şanlıurfa, 
1907- 26 Ekim 1962). 27 Mayıs darbesi 
ile mahalli idarelerin de askeri yönetime 
geçmesi sonucu Tümgeneral Selahattin 
Kaptan, Kurmay Albay Bedri Demircioğ-
lu’nun* emekliye ayrılmasından sonra 13 
Ağustos 1960 tarihinde Kayseri Valiliği 
ve Belediye Başkanlığı görevine getirildi. 
Yaklaşık yirmi beş gün gibi kısa bir süre 
Kayseri Valiliği ve Belediye Başkanlığı 
yaptı. Başka bir yere tayin olununca Kay-
seri’den ve görevlerinden ayrıldı.

Kaynakça: Çalışkan, Kayseri Belediyesi, s. 157.
ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

     
KAPUSUZ, SALİH

Kayseri Milletvekili, işletmeci (Kayseri/
Develi, 23 Ekim 1954-) Babasının adı 
Mustafa, annesinin adı Hatice’dir. Develi 
İstiklal İlkokulu’ndan 1966 yılında me-
zun oldu. Kayseri İmam Hatip Okulu’nu 
ve Kayseri Lisesi’ni 1972-1973 eğitim dö-
neminde bitirdi. 
Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme 
Fakültesinde yüksek öğrenimini ta-
mamladı (1978). Kısa dönem askerlik 
görevinden sonra serbest ticaretle uğ-
raştı. 1983 yılında Refah Partisi Develi 
ilçe teşkilatını kurdu ve başkanı oldu. 
1989 yılı mahalli seçimlerine kadar bu 
görevi yürüttü. O seçimlerde belediye 
başkan adayı oldu. 1991 ve 1995 yılları 
19. ve 20. Dönem genel seçimlerinde 
RP den Kayseri Milletvekili seçildi. 
1999 yılı 21. Dönem seçimlerinde Fazi-
let Partisi’nden Kayseri Milletvekili se-
çildi. Bu dönemde Adalet ve Kalkınma 
Partisi kurucu üyesi oldu ve ardından 
yapılan 2002 yılı 22. Dönem, 2007 yılı 
23. Dönem ve 2011 yılı 24. Dönem se-
çimlerinde AK Partiden Ankara Millet-
vekili seçildi. Bu dönemlerde; KİT Ko-

Selahattin Kaptan 

Salih Kapusuz
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misyonu Üyeliği, TBMM Başkanlık Di-
vanı Üyeliği, Refah Partisi Grup Başkan-
vekilliği, Fazilet Partisi Grup Başkanve-
killiği, AK Parti Grup Başkanvekilliği, 
Türkiye-Çin Parlamentolar arası Dostluk 
Grup Başkanlığı, Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 
Türk Grubu Başkanı ve Asamble Başkan 
Yardımcılığı,   Türkiye-Rusya Parlamen-
tolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yap-
tı. Hâlen AK Parti Halkla İlişkilerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olup 
evli ve dört çocuk babasıdır.

YAYIN KURULU

KAPUZBAŞI ŞELALELERİ 
Yahyalı ilçesinin* Küçükçakır köyünün 
kuzeyinde bulunan Ensenin tepesinde 
yer almaktadır. Yahyalı’ya 55-65 km 
uzaklıktadır ve ulaşım iki ayrı yoldan 
sağlanmaktadır. Yollardan birisi Yahyalı-
Dikme-Çamlıca-Ulupınar-Kapuzbaşı 
güzergâhıdır. Bu yol 65 km’dir. Diğeri ise 
Yahyalı-Dikme-Delialiuşağı-Yeşilköy-
Balcıçakırı-Kapuzbaşı güzergâhıdır. Bu 
yol ise 55 km’dir. 
Kapuzbaşı şelaleleri 500 m2’lik bir alan 
içerisinde yedi adet şelaleden ibaret doğa 
çatlağından, kayalar arasından fışkıran, 
30-76 m yüksekliklerden çok büyük su 
debisi ile dökülen, ayrıca yaz ve kış ayla-
rında devamlı surette akan kaynak şelale-
leridir.  Yahyalı’ya 76 km mesafede Ka-
puzbaşı köyü sınırları içerisinde yer al-
maktadır. Ensenin tepe adlı blok kayadan 
çıkan şelalelerin beşi tepenin doğusunda, 
ikisi güneyinde yer almaktadır. 30-76 m 
Arasında değişen şelalelerin suları, 
Aladağ-Aksu suları ile birleşerek Zaman-
tı Irmağına, oradan da Seyhan Nehri’ne 
karışırlar. Çepeçevre bir orman içinden  
“V”  şeklinde dar bir vadiye akar.    Ala-
dağ zirvelerinde bulunan kar ve buzulla-
rın erimesiyle beslenen, yaz-kış suları hiç 
kesilmeyen şelalelerden doğudaki üç şe-
lale “Takım şelale”  adını alırlar ve yük-
seklikleriyle tanınırlar. Elif Şelalesi ile 
yayvan ve dağınık olup çevresi mesire 
yeridir. Çıkış ve bir arada bulunma özel-
likleri itibariyle toplam debisi yaz ayla-
rında saniyede 27500 litreye ulaşan ve 

deniz seviyesinden 700 m yükseklikte-
dir.   Şelale sularının boşaldığı vadi taba-
nında, ancak çok temiz sularda yaşayan 
kırmızı fosfor benekli şelalelere özgü ala-
balıkları yaşamaktadır.
Kapuzbaşı şelaleleri irtifa akışı itibariyle 
Uganda’da bulunan Victoria çağlayanı 
(100 m) hariç, ABD’de bulunan 
Niagara’dan (55 m), Finlandiya’da bulu-
nan İmatra’dan (25 m), Erzurum’daki 
Tortum’dan (50 m), Antalya’da bulunan 
Düden’den (25 m) ve Manavgat’tan (5 m) 
daha büyüktür.   
Aladağlar, Yedigöller dağ turizminin ön-
de gelen bölgelerinden biridir. Birinci sı-
nıf, uzun gövdeli Karaçam ağaçlarından 
oluşan ‘’Hacer Ormanıyla’’ süslü Aladağ-
lar Milli Parkında 100’den fazla göl ve 
birçok şelale bulunuyor. Deniz seviyesin-
den 2000 m yükseklikteki yörede Yedi-
göller ve Kapuzbaşı Şelaleleri görülüyor. 
Aladağlar’a yürüyerek çıkış dört, iniş iki 
saat sürse de Yedigöller ve Şelale çevre-
sinde kamp yapan birçok gezgine rastla-
nıyor. Kayseri ili Yahyalı ilçesine 76 km 
mesafede Kapuzbaşı Köyü yakınlarında 
yedi şelale olarak bulunan Kapuzbaşı 
Şelaleler bölgesi doğal sit alanıdır.    
Yahyalı Bölgesinde Kapuzbaşı takım şe-
laleleri dışında iki önemli şelale daha 
bulunmaktadır.
Yeşilköy Şelalelesi: Yeşilköy köyüne 3 
km mesafedeki ziyaret mevkilerinde bu-
lunan şelaleler, Zamantı ırmağının iki 
yakasından akmakta olup Antalya-
Düden şelalesinin benzeri niteliğindedir. 
Zamantı ırmağının üstünü kapatan tabi 
bir köprünün baş kısmında yer alan şela-
lelerin büyüğü 20 m, küçüğü 10 m yük-
sekliğindedir. Günün belirli saatlerinde 
dönüşümlü olarak çekilen ve geri gelen 
sularıyla halk arasında bir takım efsane-
lerin doğmasına yol açan Yeşilköy şelale-
leri, turistlerin olduğu kadar son günler-
de bilim adamlarının da uğrak yeri haline 
gelmiştir. Yeşilköy Şelalesinin döküldü-
ğü yer ile bu yerin biraz yukarısında do-
ğal olarak meydana gelmiş iki adet doğal 
yer köprüsü mevcut olup bu yerlerde 
Zamantı ırmağı kaybolup tekrar ortaya 
çıkmaktadır.  
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Derebağ Şelalelesi: Yahyalı’ya 10 km 
mesafede olup Derebağ Kasabası, Çağla-
yan Mahallesi sınırları içerisindedir. Yay-
van akışlı kaynak çağlayanlardan olan 
Derebağ Şelalesi 15 m yüksekliğindedir. 
İki mağara içinden çıkan temiz ve berrak 
kaynak suları daha sonra dar bir vadiden 
akarak Yahyalı’ya ulaşır. Çevresi piknik 
alanı olarak düzenlenmiştir. 

Kaynakça: www.kapuzbasi.com; www.kayseri.
gov.tr; Sami Köşker, Türk Kültürü Açısından 
Yahyalı, Yahyalı Kaymakamlığı, Ankara 1997; 
Ahmet Gökbel, İnanç ve Adetleriyle Yahyalı’da 
Varsak Türkmenleri, Yahyalı Kaymakamlığı, 
Ankara 1997.

S. BURHANETTİN AKBAŞ

KARA MEHMED AĞAZADELER
Kayseri’de, ilk fertleri yeniçerilik görevin-
de bulunan ailedir.  Ailenin ilk üyelerinin 
isimleri, Kayseri’de 1774 yılında ortaya çı-
kan Kanlı Kadıoğlu, Deli Emir ve arka-
daşlarının isyan hareketlerinde görül-
mektedir. Bu isyancılar, etraflarına topla-
dıkları bir kısım eşkıya ile şehirde yağma, 
cinayet ve isyan hareketinde bulundular. 
Bunun üzerine merkezden görevlendiri-
len Çerkes Hasan Paşa’nın, isyanı bastır-
ması sırasında kaçan eşkıyanın tekrar 
şehre geldiğinde bunları ihbar etme sözü-
nü aldığı şehir eşrafı arasında Kara Meh-
med Ağazâde Ömer Ağa ve Altmışdört 
Cemaati’nden Kara Mehmed Ağazâde Ö-
mer Ağa’nın adları geçmektedir.
Yine 1787 yılında Rusya ve Avusturya sa-
vaşı sırasında Kayseri’den gönderilecek 
sipahi askerlerinin tedariki meselesini 
görüşmek üzere toplanan meşveret mec-
lisinde Yeniçeri Serdarı Kara Mehmed 
Ağazâde Ömer Ağa da bulundu. 1815 yı-
lında Kayseri ve Bozok Sancakları’na Ah-
med Paşa mutasarrıf, Akçakayalı Sadık 
Ağazâde Salih Ağa mütesellim (mutasar-
rıf vekili) tayin edildi.  Şehirdeki yeniçeri 
askeri üzerine de Serdengeçti Ağaların-
dan Kara Mehmed Ağazâde Hacı Ömer 
Serdar yapıldı. 1832 yılında, kaldırılan 
Yeniçeri Ocağını yeniden ihya etmek ü-
zere Kara Mehmed Ağazâde Hacı Ali 
Ağa’nın oğlu Abdullah Ağa, bir kısım ar-
kadaşları ile isyana kalkıştı, ancak her-
hangi bir netice elde edemeyerek 
Adana’ya kaçtı ve orada arkadaşları ile 

birlikte yakalanıp cezalandırıldı.
XVIII. yüzyılda büyük bir vakıf kurmuş 
bulunan Gavremzâde Abdülkadir Ağa’-
nın 1754 tarihli üçüncü vakfiyesinde ve 
1768 tarihli dördüncü vakfiyesinde Erki-
let yakınında Kara Mehmedli (ve Sırtsa-
ray) Köyü’nün malikâne (vergi) geliri his-
sesinden bahis bulunmaktadır. Erkiletin 
kuzeyine doğru tepe ardında, şimdi ka-
lıntıları bulunan bu bölgenin Kara Meh-
med Ağazadelerin malikânesi olması 
muhtemeldir.
XIX. yüzyılda 1872 yılında yapılmış bulu-
nan vergi tahririnde çeşitli mahallelerde 
Kara Mehmed oğlu lakaplı şahıslara rast-
lamaktayız. Bunlar Hasbek Mahallesi’-
nde* Karamehmet oğlu Mahmud Ağa, 
Hacı Mansur Mahallesi’nde Kara Meh-
met oğlu Ali Bey ve Hacı Osman, Kara 
Mehmed Ağazâde Emin Ağa, İsa Bey ve 
Hacı Osman, Köse Danişmend bölgesin-
de Kara Mehmed oğlu Mehmed, Hacet 
(Camiikebir) bölgesinde Kara Mehmed 
oğlu Hacı Mustafa, Caferbey-Selaldı Ma-
hallesinde Kara Mehmed oğlu Halil, Ko-

Kapuzbaşı Şelaleri  (S.B. Akbaş)
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nukboğan Mahallesi’nde Kara Mehmed 
Ağazâde Nuri ve Burhan Efendi, Lala Pa-
şa Mahallesi’nde Kara Mehmed Ağazâde 
Ahmet, Osman, Ömer, İsmail ve Ali Ağa, 
Şeyh Taceddin Mahallesi’nde Kara Meh-
med Ağazâde Abbas Bey ve Mükremin 
Mahallesi’nde Kara Mehmed oğlu Meh-
med Ağa’dır. Bütün bu isimlerden Kara 
Mehmed Ağazâde ve Kara Mehmed Ağa-
oğlu lakaplı olanların (birbirine bitişik 
Hacı Mansur, Konukboğan, Lala Paşa ve 
Şeyh Taceddin Mahallesi’ndekiler gibi) 
bu aile ile doğrudan alakasının olduğu, 
“Kara Mehmedoğlu” unvanlılarında bu 
aile ile ilgilerinin olabileceği söylenebilir.
Ailenin bugünkü üyeleri Kayseri, Ankara 
ve İstanbul’da yaşamakta ve aynı soyadı 
ile anılmaktadır.

Kaynakça: A. Nazif, Mir’ât (Palamutoğlu), s. 

153, 156, 171, 186; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 111, 

148, 149, 170, 175, 178, 203, 208, 209, 214, 

253; Mehmet Çayırdağ, Kayseri’de Gavrem-
Zâde Abdülkadir Ağa Vakfı, Kayseri 2011, s. 
104, 107.

MEHMET ÇAYIRDAĞ

KARA MURAD EFENDİ
Âlim, kadı (Kayseri, 1642 - İstanbul, 6 Ni-
san 1720). İlk eğitimini Kayseri’de; med-
rese eğitimini İstanbul’da aldı. Bu arada 
Fındak Mehmed Paşa’ya intisap ederek 
onun hocası oldu. Eğitimini tamamladık-
tan sonra (1687) Koğacı Dede, Seyyid 
Abdülkadir Efendi, Kepenekçi Sinan, 
Hacı Hasanzade, Şeyhülislam Zekeriya 
Efendi, Sahn-ı Semân, Sinan Paşa (İstan-
bul, Fethiye’de) medreselerinde müder-
rislik yaptı. Edirne Kadılığı payesiyle 
Bağdat Kadılığına getirildi (1702). Bir sü-
re Şam Kadılığı yaptıktan sonra arpalık 
olarak mevleviyyetle (eyalet kadılığı) Kü-
tahya, Sındırgı ve Develi kazalarına tasar-
ruf etti. Bursa Kadılığına getirildi (1714); 
fakat görevden alınıp (1715) İstanbul Ka-
dılığı payesiyle Mudurnu ve Yalova kaza-
ları arpalık (gelir tahsisi) verildi. Vefatın-
dan sonra Üsküdar’da Miskinler kabris-
tanına defnedildi. Evli ve iki çocuk baba-
sıydı.

Kaynakça: KYTSB2, s. 341-342. 
SELMA GÜNAYDIN

KARA, SADIK
Öğretim üyesi, elektronik mühendisi, 
müzisyen (Kayseri, 1959-). İlköğrenimi-
nin bir kısmını Kayseri’de tamamladı. 
1988 yılında Erciyes Üniversitesi Elektro-
nik Mühendisliği Bölümünden mezun 
oldu. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. 
Birlik Mensucat Tekstil Fabrikası ve 2. A-
na Bakım Merkez Komutanlığı gibi ku-
rumlarda 12 yıllık mesleki çalışma haya-
tından sonra 1991 yılında yüksek lisansını 
tamamlayarak Erciyes Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesinde göreve başladı. 
2000 yılında Biyo-Elektronik Bilim Da-
lında doçent, Haziran 2006 yılında ise 
profesörlük unvanlarını aldı. 2008 yılın-
dan itibaren Fatih Üniversitesinde Biyo-
medikal Mühendislik Enstitüsü ve Ar-Ge 
projeleri müdürlüğü yanı sıra, TÜBİ-
TAK’ın çıkarmakta olduğu Turkish Jo-
urnal of Electrical Engineering & 
Computer Sciences dergisinde baş edi-
tör olarak görev yapmaya başladı. 1970 
yılından itibaren sanatla da ilgilendi. Yur-
tiçi ve yurtdışında çeşitli üniversite ve ku-
rumlarda sanat ve musiki ile ilgili konfe-
ranslar, ud resitalleri ve konserler verdi. 
1976 yılında Kayseri Musiki Cemiyetinde 
klasik Türk musikisi meşklerine başladı. 
1981-1984 yılları arasında Erciyes Üni-
versitesi Sanat Müziği Korosu Kurucu Ü-
yeliği ve saz icra heyetinde ve Kayseri 
Halk Eğitim Merkezi Saz İcra Heyetinde 
bulundu. 1984 yılında kurulan Kayseri 
Belediye Konservatuarının kurucu üyele-
ri arasında yer aldı. 1995-2004 yılları 
arasında Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü 
Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı, 2000-
2003 yılları arasında Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Müzik Bilimleri Bölüm Başkanlı-
ğı, 2000-2005 yılları arasında Güzel Sa-
natlar Fakültesi Dekan Yardımcılığı gö-
revlerinde bulundu. Ulusal ve uluslarara-
sı dergilerde yayımlanmış sanatla ilgili 
sosyal ve bilimsel makaleleri mevcuttur.
Akademik alanda 76 makale, 142 kongre 
tebliği, iki Türkçe kitap ve yabancı dilde 
beş adet kitap bölümü yazdı. Bunun hari-
cinde yabancı dilde iki kitap editörlüğü 
ile ulusal ve uluslararası toplam 12 proje 
tamamladı. Evli ve üç çocuk babasıdır.  

YAYIN KURULU

Sadık Kara
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KARA, ŞEREF 
Öğretim üyesi, filolog (Kayseri/Develi, 
1965-). İlköğrenimini, 1980 yılında Develi 
Merkez Ortaokulu’nda tamamladı. Develi 
Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1983 
yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Kara-
bekir Eğitim Fakültesi Fransızca Öğret-
menliği Bölümüne girdi. 1987 yılında aynı 
bölümden dönem birincisi olarak mezun 
oldu. 1988 yılında Atatürk Üniversitesi 
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde a-
raştırma görevlisi olarak göreve başladı. 
1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans çalış-
masını tamamlayarak, bilim uzmanlığı 
unvanını aldı. 1994 yılında Fransa’ya gitti 
ve Sorbonne Nouvelle (Paris lll) Üniversi-
tesinde DEA (Diplôme D’Etudes Appro-
fondies) çalışmasını,   1995 yılında ta-
mamladı. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Dili ve 
Edebiyatı Bilim Dalında doktora tezini 
verdi ve Fransız Dili ve Edebiyatı Bilim 
Doktorluğu unvanını aldı. 1996 yılında 
yurda döndü ve Atatürk Üniversitesi Ka-
zım Karabekir Eğitim Fakültesinde yar-
dımcı doçent kadrosuna atandı. 1999 yı-
lında, Atatürk Üniversitesinden naklen 
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesine 
geçti. Burada 2005 yılında doçent, 2011 
yılında da profesör unvanlarını aldı. Ya-
bancı dil öğretimi, çocukta dil edinimi, dil 
ve kültür alanlarında yurtiçi ve yurtdışında 
yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. 
Hâlen bu fakültede FDE ABD Başkanlığı 
görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

YAYIN KURULU

KARAAHMEDZADE AHMED EFENDİ
Kadı, müderris (Kayseri, ? – Kayseri, 
1906). Ahmed Remzi (Akyürek*) 
Dede’nin yazdığı şiirden hareketle; “Kara 
Ahmedzade” adıyla tanınan Ahmed 
Efendi, fıkıh ilminde derinleşmiş olup 
sorulan sorulara kolayca cevap verirdi. 
Kadı olarak bazı yerlerde görev yaptı. 
“Sabık naib” kaydı da bunu desteklemek-
tedir. Ali Fevzi Efendi* de, Karaahmedza-
de Ahmed Efendi’den ders gördü ve son-
ra da hocasının damadı oldu. Torunu 
Mahir Karaahmedoğlu (1886-1968) da 
öğrencisi olmuştur. 1872 tarihli Kayseri 

Vergi Defteri’ne göre, Kürtler Mahallesi- 
Fethullah Bölgesi, Hanlı Sokağı’nda otu-
ran Karaahmedzade, “müderris” ve “ha-
cı” sıfatlarıyla anılmaktadır. Bu kayıttan, 
onun müderris olduğu ve hacca gittiğini 
anlıyoruz. Ayrıca bu sokakta Müderris 
Topalzade Emin Efendi, Müderris Feyzi-
zade Necmeddin Efendi ve Müderris İ-
çelli Mustafa Efendi’nin oturdukları ka-
yıtlıdır. Ahmed Remzî Efendi’nin bu kişi 
için “Âlimin ölümü âlemin ölümüdür” 
sözünü kullandığını görmekteyiz. Kara 
Ahmedzade Hoca Ahmed Efendi, Hunat 
Camii haziresine gömülmüş olup, mezar 
taşı 1930’lu yıllarda Kayseri Müzesi’ne 
taşınmıştır.

Kaynakça: Mazıoğlu, ARAŞ, s. 247; Albayrak, 
SDOU,C I, s. 256-257; Mustafa Işık, Kayseri’de 
Mimarî Eserlerde Geçen Ayet ve Hadisler, 
Ankara 2003; s. 168; Cömert, 19. Y. Kayseri, s. 
232.

MUSTAFA IŞIK

KARAASLAN, AHMET 
Şair (Kayseri/Akkışla/Gömürgen, 10 Ey-
lül 1954-). İlkokulu kasabasında, ortao-
kulu Akkışla, Kırşehir ve Ankara’da oku-
du. Gökçeada Atatürk İlköğretmen Lise-
si’nden mezun oldu (1971-1975). Aynı yıl 
sınıf öğretmeni olarak Bitlis’in Hizan il-
çesinde göreve başladı.  Bitlis’in farklı 
yerlerinde öğretmenlik ve idarecilik yaptı 
(1975-1988).  Kayseri’ye atandı ve Kayse-
ri Mimarsinan kasabası Barbaros, Kayse-
ri merkez ilkokullarından Şıh Mehmet 
Gazioğlu, Ziya Gökalp, Talas Bilge Ka-
ğan, Sahra-Galip Özsan İlköğretim O-
kullarında öğretmen ve idareci olarak 
çalıştı (1988-2008). AÖF Önlisans Prog-
ramından mezun oldu (1988). 33 yıllık 
hizmetten sora emekliye ayrıldı (2008).
Çocuk yaşta şiir yazmaya başlayan Ah-
met Karaaslan, yazdıklarını olgunluk dö-
neminde yayımlamaya başlar. Şiirleri şe-
kil ve muhteva zenginliğine sahiptir. He-
ce ölçüsünü ustalıkla kullanır. Şiirlerinde 
aşk, tabiat, vatan, millet, kahramanlık te-
malarını işler. Şairliğinin özünü ise Türk-
İslam kültürünü manzum hikâyelerle 
anlatmak oluşturur. Dede Korkut, Mes-
nevi’den seçmeler, masallar, fıkralar,  
tarihî kişi ve olaylar gibi millî kültür un-

Ahmet Karaaslan
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surlarını “kıssadan hisse” tekniğini kulla-
narak işler. Sade ve canlı bir dil anlayışını 
benimsemiştir.
Eserleri: Çocuk Dünyası (Şiir, 1999); 
Masal Mı, Şiir Mi, Fıkra Mı? (Şiir, 
1999); Dünya Neye Gülüyor (2004).  

NURKAL KUMSUZ

KARAASLAN, HABİB
Halk şairi (Kayseri/ Akkışla/Gömürgen, 
01 Ekim 1921- Ankara, 18 Mart 1973).
Beş yaşında köyün imamı olan babası 
Hafız Ali Hoca’dan Kur’ân-ı Kerim ders-
leri almaya başladı. Köye üç sınıflı bir il-
kokul açılınca bu okula yazıldı. Okulda 
başarılı olmasına rağmen imkânsızlık yü-
zünden öğrenimine devam edemedi. İş 
bulmak amacıyla Ankara’ya gitti (1939). 
Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in 
desteğiyle depo ve tasnif memuru olarak 
işe başladı. Bu dönemde yazdığı siyasi i-
çerikli şiirler sebebiyle başı belaya girdi. 
Kavalımın Sesi kitabında iktidara haka-
ret unsurları olduğu gerekçesiyle mahke-
meye verilip tutuklandı. Mahkeme sonu-
cunda şiirlerde “hakaret unsuru olmadı-
ğı” anlaşılarak serbest bırakıldı fakat işsiz 
kaldı. Dönemin Millî Eğitim Bakanı Re-
şat Şemsettin Sirer’in yardımıyla Hasa-
noğlan Köy Enstitüsünde işe başladı. 
1950 seçimlerinden önce siyasi faaliyet-
lere katılmak için işinden ayrıldı ve Ana-
dolu’yu gezmeye başladı. Urfa’nın Bire-
cik ilçesi’nde tutuklandı ve on iki aya 
mahkûm oldu (1950). Dört ay cezaevin-
de kaldıktan sonra “Af Yasası” ile tahliye 
oldu (1950). Ankara’ya döndü. Bir süre 
sonra Remzi Oğuz Arık’ın yardımıyla 
Millî Eğitim Bakanlığı Neşriyat Genel 
Müdürlüğünde evrak memuru olarak gö-
reve başladı. İşinden memnun olmadığı 
için Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın ara-
cılığıyla Anadolu Ajansı’nda muhabir 
olarak işe girdi (1953). Bir yıl süre ile 
Anadolu Ajansı’ında “Yurtiçi Gezici Mu-
habirlik” görevinde bulundu. Bir yıl son-
ra  “Yurt Dışı Gezici Muhabirlik” görevi-
ne atanarak Suriye’yi ve Irak’ı gezdi 
(1954). Tekrar Yurtiçi Muhabirlik görevi-
ne döndü. 27 Mayıs ihtilalinden sonra 
Millî Birlik Komitesi Kararı gereğince a-
janstaki işine son verildi (1960). Yedi yıl 

işsiz kaldıktan sonra mahkeme kararı ile 
Ankara Çocuk Islahevi Başgardiyanlığı’na 
başladı (1967). Bir yıl sonra bir kez daha 
işsiz kalan şair, ömrünü büyük maddi 
zorluklar içinde sürdürdü.
Şiire 1938 yılında “Kağnı Devrildi” baş-
lıklı şiir ile başladı. Söylediği destanlar ile 
kısa sürede çevrede tanındı. Ankara’ya 
gidince orada Ahmet Kutsi Tecer, Hasan 
Ali Yücel, Behçet Kemal Çağlar ve Vehbi 
Cem Aşkun ile tanıştı. Gazi Eğitim Ensti-
tüsünde Âşık Veysel ile birlikte onların 
sohbetlerine katıldı. 
Halk şiirinin kurallarına bağlı çağdaş bir 
şair olarak edebiyatımızda önemli bir i-
simdir. Şiirlerinde Anadolu önemli bir 
yer tutar. Aşk, sevgi, ayrılık, özlem, gur-
bet, sıla özlemi, kahramanlık temalarını 
işler.  Şiirleri dönemin pekçok gazete ve 
dergisinde yayımlandı.
Eserleri: Destanlarım (1940), Kavalı-
mın Sesi (1941), Der Karaaslan (1945), 
Yurt Destanı (1969).

Kaynakça: Habib Karaaslan, Kavalımın Sesi, 
Ankara, 1941; Habib Karaaslan, Der Karaaslan, 
Ankara, 1945; Habib Karaaslan, Yurt Destanı, 
Ankara, 1969; Kalkan, KŞ, s. 129;  TDEA C. 5, s. 
157.

NURKAL KUMSUZ

KARABABA, OSMAN
Yazar (İncesu, 1953-). İlkokul ve ortaoku-
lu İncesu’da okudu. Kayseri Lisesi’nden 
mezun olduktan sonra Balıkesir Necati-
bey Eğitim Enstitüsünü bitirdi. Bir süre 
Kayseri Defterdarlığında çalıştı. Daha 
sonra İncesu Lisesi Türkçe öğretmenliği-
ne atandı (1980). Anadolu Üniversitesin-
den Türk Dili ve Edebiyatı lisans diplo-
ması aldı. İncesu Lisesi müdür yardımcısı 
(1986) ve lise müdürü oldu (1990). Millî 
Eğitim Bakanlığınca ödüllendirildi 
(1995-2001). Müdürlük görevini yürü-
türken kendi isteğiyle emekliye ayrıldı 
(2001). Sorgun ve Boğazlıyan Dershane-
lerinde üç yıl müdür ve kurucu müdür 
olarak çalıştı. Bir eğitim merkezinin ku-
rucusu ve müdürü olarak çalışma hayatı-
na devam etmektedir.
İncesu’da ilk defa kültür, sanat, fikir ve 
araştırma dergisi Ayışığı’nı, iki sayı çı-
kardı. 10 yıldan fazla Hürriyet Haber A-

Habib Karaaslan
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jansı muhabirliği yaptı. İlk şiiri Kayseri’-
nin Bizim Anadolu gazetesinde (1968); 
lise yıllarında yazdığı birçok şiiri de Kay-
seri Ülker gazetesinde ve Erciyes dergi-
sinde yayımlandı. İncesu Millî Eğitim 
Müdürlüğünün çıkardığı dergide yer aldı 
(1986-1987). Halk Eğitim Merkezinde 
notalı bağlama kursu verdi (1983). İncesu 
Türk Eğitim Sendikasını kurarak (1996) 
dört yıl sendika başkanlığı yaptı. Yeni 
İncesu 2000 gazetesinde ‘Hikmet-ül 
Kadrizeyn’ mahlasıyla yazılar yazdı. Türk 
Ocağı dergisinde yazarlık yapmaktadır. 
Evli ve üç çocuk babasıdır.
Eseri: Dünden Bugüne İncesu, (2005, 
Mehmet Sarı ile birlikte).

YAYIN KURULU

KARABAY, ZAFER EKİN
Şair (Kayseri, 1975- Eskişehir, 13 Eylül 
2002). Lise öğrenimini Kayseri Atatürk 
Ticaret Lisesi’nde tamamladı. Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi 
(1999). Anadolu Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesinde araştırma görevlisi olarak ça-
lıştı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde başladığı yüksek lisans 
programını ölümünden iki gün önce bi-
tirdi (11 Eylül 2002). Yirmi yedi yaşında 
vefat etti.
Üniversite yaşamı boyunca Bahçe, Da-
mar, Dize, Edebiyat ve Eleştiri, İnsan-
cıl, Islık, Kavram-Karmaşa, Kül ve Var-
lık gibi belli başlı edebiyat dergilerinde 
şiir ve eleştirileri yayımlandı. Bilimsel ve 
Kültürel Araştırma ve Yayıncılık Koope-
ratifi’nin yayın organı Sanat Eylemi adlı 
derginin kurucularından biri oldu (1995). 
Yaşar Nabi Nayır Gençlik Şiir Ödülü 
(1999) ile Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü’-
nü (2000) kazandı. Bir dönem “toplum-
cu gerçekçilik” adı verilen şiir akımından 
etkilenmiş, ancak bu şiir tarzını incelikli 
bir üslûpla yeniden değerlendiren usta işi 
şiirleriyle edebiyat çevrelerinin dikkatini 
çekti. Son dönem Türk şiirinin önde ge-
len genç şairlerindendi. Son şiiri Varlık 
dergisinde yer aldı (Ekim 2002). 
Eseri: Şubatta Saklambaç (Şiir  2002).

Kaynakça: Işık, TEKAA, C 5, s. 1965; Tanzi-
mat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 
YKB İstanbul 2001, C 2, s. 578.

ERDOĞAN MURA

KARABENT, BOGOS
Udî (Kayseri, 1937-). Çocuk yaşlarında 
ailesiyle birlikte, Kayseri’den İstanbul’a 
göç etti. İstanbul’da terzilik sanatını öğ-
rendi ve geçimini bu meslekten sağladı. 
Zamanın ünlü müzik üstatlarından Mü-
nir Nurettin Selçuk, Udî Hırant ve Arşak 
Efendi’den feyiz aldı. Musikide tavır ve 
usul olarak yine zamanın çok ünlü musikî 
adamlarından Bimen Şen’i örnek aldı.  

Kaynakça: Çınar, Musiki yolcuları, s. 91.
YAYIN KURULU

 KARABULUT, ALİ RIZA
Kütüphaneci, araştırmacı yazar (Kayseri, 
1940 - 18 Eylül 2012).  İlköğrenimini Sü-
leymanlı köyünde tamamladı (1953). Ba-
basının “Hoca” olması isteği ile Cami-i 
Kebir’de* zamanının hocalarından ders 
aldı.  1955 yılında Taşçıoğlu Hafız Oku-
lu’na* kaydoldu. 1960-62 yılları arasında 
askerliğini yaptı. Bir süre ticaretle meşgul 
oldu. 1968 yılında Kayseri Raşid Efendi 
Eski Eserler Kütüphanesinde* memurlu-
ğa başladı. Memurluğu sırasında Kayseri 
İmam-Hatip Lisesi’ni dışarıdan bitirdi 
(1970). 1975 yılında Kayseri Yüksek İs-
lam Enstitüsüne kaydolarak 1979’da dı-
şarıdan bitirdi. Kayseri Kültür Müdürlü-
ğü Şube Müdürlüğüne getirildi (1989). 
Ancak kendi isteği ile kütüphanede göre-
vine devam etti. Vekâleten Kayseri Kül-
tür Müdürlüğüne atandı (1996).  30 yıllık 
devlet hizmetinden sonra 1998 yılında 
emekli oldu. Emeklilik sonrası da eser 
yazmaya ve yayımlamaya devam etti.  Ö-
zellikle Kayseri âlimleri üzerine çalışma-
larını yoğunlaştırdı. Hayatı kitap ve kü-
tüphane ile özdeşleşti. Yazdığı eserleri 
“Mektebe Yayınları” adıyla bastırdı ve 
dağıtımını yaptı. Mahallî ve ulusal dergi-
lerde yazılar yazdı, sempozyumlara katıl-
dı. Yazıları öncelikle ERÜ Gevher Nesi-
be Tıp Tarihi Enstitüsü ve Erciyes der-
gilerinde yayımlandı. Hayatı boyunca e-
dindiği ve yazdığı 2000 ciltlik kütüpha-
nesini 2010 yılında, Sivas/ Cumhuriyet 
Ün. İlahiyat Fakültesi Kütüphanesine ba-
ğışladı. İyi derecede Arapça, Farsça ve 
Osmanlıca bilirdi. Emine Hanım’la evli 
üç çocuk babasıydı. 

Bogos Karabet 

Ali Rıza Karabulut 

Zafer Ekin Karabay  
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Eserleri: Tıbb-ı Nebevî Ansiklopedisi 2 
cilt [(1993-2006 tarihleri arası 6 baskı) 
(Kendisinin eserlerine liste başı yaptığı 
bu kitapla öteki eserlerinin basım 
imkânını sağladı.)]; Hatemu’l Enbiya 
Hz. Muhammed (a.s.) ın Mucizeleri, 
(1975);  Gülzar-ı Manevî ve Şeyh İbra-
him Tennurî,  (Rıza- Ramazan Yıldız’la 
birlikte)  (1978); İslam’da Vasiyet ve Isgat 
Meselesi, (1980);  Ruhlar Âlemi (Ber-
zah Âlemi), (1980);  Kayseri Raşid 
Efendi Eski Eserler Kütüphanesi’ndeki 
Türkçe ,Farsça. Arapça Yazmalar Ka-
taloğu, 2 cilt  (1982) ;  Şeyh İbrahim 
Tennurî ve Divanı ve Gülşen-i 
Niyaz’dan Seçmeler, (Rasim Deniz’le 
birlikte),  (1983); Kayseri’de Meşhur 
Mutasavvıflar, (1984);  İslam’da Cihad 
ve Şehitlik, (1987); Balın Tıbbî Fayda-
ları,  (1989);   Kayseri Raşid Ef. Eski 
Eserler Kütüphanesindeki Basmalar 
Katalogu, (İ. Hakkı Mercan’la birlikte), 
(1993); Mevlâna’nın Hocası Seyyid 
Burhaneddin ve Kayseri, (1994); Süley-
manlı Köyü Tarihçesi, (1994); Maârif ,  
(Seyyid Burhaneddin’in aynı eserinin 
tercümesi), (1995); Dünya Kütüphane-
lerinde Mevcut Kültür Tarihi İle İlgili 
Eserler Ansiklopedisi/Mu’cemü’t-
Târihi’t-Türâsi’l-İslâmî fî Mektebâti’l-
Âlemi’l-Mahtûtât ve’l-Matbûât, (Ah-
met Turan Karabulut’la beraber), 6 cilt,  
(2001);  İstanbul ve Anadolu 
Kütüphaneleri’nde Mevcut El Yazması 
Eserler Ansiklopedisi,  3 cilt, (2006); 
Hadislerde Cevâmiu’l Kelîm ve 
Emsâlü’l Hadis, (2007);  Divançe-i 
Raşid Efendi ve Kayseri Müellifleri, 
(2008); 33 Konuda Ayrı Ayrı Kırk Ha-
dis, (2008); Osmanoğulları’nın Men-
şei ve Üstün Vasıfları, Nablûsî’den 
tercüme-orijinal metinle birlikte, 
(2008). 

Kaynakça: A. Rıza Karabulut, Raşid Efendi 
Kütüphanesi Tarihçesi, Ankara 2009, s. 157, 
174; Zeynep Atasoy,  Ali Rıza Karabulut Haya-
tı ve Eserleri İlim Hayatımızdaki Yeri ve Öne-
mi, Ankara 1999;  Satoğlu, Ansiklopedi, s. 206; 
A. Berat Alptekin,  Erciyes Dergisi Bibliyog-
rafyası, Kayseri 2004; s. 36, 97, 260, 289; 
http://www.cumhuriyet.edu.tr/habergoster.
php?haberid=304.

MUSTAFA IŞIK

KARACA, MEHMET SELİM    
Şair, yazar, eğitimci, (Kayseri/Tavlusun, 
1916 - İstanbul, 12 Temmuz 1984). Babası 
Hamid Efendi, Kolağası rütbesinde iken 
emekliye ayrılarak Tavlusun’a yerleşmiş 
bir askerdi.
Öğrenim hayatına geç yaşta mahalle 
mektebinde başladı. İki yıl sonra Cumhu-
riyet İlkokulu’na kaydoldu. Tavlusun İl-
kokulu’ndan mezun oldu. Ortaokul için 
İstanbul’a gitti ve Pertevniyal Lisesi’nin 
orta kısmını bitirdi. Memlekete dönünce 
babasının öldüğünü öğrendi ve İstanbul’-
a dönemedi. Hem çalışarak hem de oku-
yarak Kayseri Lisesi’ni bitirdi (1940). Bir 
yıl Tayyare Fabrikası’nda ve Halkevi Kü-
tüphanesinde memurluk yaptıktan sonra 
İstanbul Edebiyat Fakültesi Türkoloji 
Bölümüne girdi. Fakülteye devam eder-
ken Vakit gazetesinde musahhihlik, Be-
şiktaş Belediye Tahsil Şubesi’nde de tah-
sildarlık yaptı. Vatani görevini yedek su-
bay olarak yaptıktan sonra fakülteyi bitir-
di. Bazı azınlık okullarında ve Gelenbevî 
Ortaokulu’nda Türkçe öğretmenliği yap-
tı. Saint Benoit Fransız Lisesi’ne Türk 
Dili ve Edebiyatı öğretmeni oldu (1952). 
Buradan kendi arzusuyla emekliye ayrıldı 
(1979).
Duygularını manzum olarak, düşüncele-
rini de nesir ile ifade eden bir şair ve ya-
zardır. Şiire ilkokul yıllarında başladı. Li-
se yıllarında ise mahalli gazetelerde ve 
Erciyes dergisinde makale, hikâye ve 
röportajları yayımlandı. Kayseri ve An-
kara’da çıkan gazete ile dergilerde; “Mu-
rat İğneci”, “Selim Demirhan”, “Cemalet-
tin Erkan”, “S.S.”, “Selçuk Selman”, “Tav-
lusunlu Hicrânî” takma isimleri ile şiirler 
ve yazılar yayımladı.
Şiirlerinde serbest tarz ile hece ve aruz 
ölçüsünü kullanmıştır. Serbest ve hece 
ölçüsü ile yazdığı şiirlerde konuşma dili 
ile sade bir söyleyişe sahiptir. Aruz ölçü-
sünü kullandığı şiirlerinde ise dil daha a-
ğırdır. Tavlusunlu Hicrânî mahlasıyla 
koşma, ilahi, güzelleme, taşlama, mani 
tarzlarında örnekler verdi. Şiirlerinden 
bir kısmı bestelendi. Bestelenen şiirlerin-
den biri aşağıdadır:

Mehmet Selim Karaca 
(A. Satoğlu Kayseri 
Ansiklopedisi)   
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SUS, KALBİM SUS

 Bu ne acı bu ne keder
Sus kalbim sus artık yeter.
Bu dert ölümden de beter                  
Sus kalbim sus artık yeter.

Beni anlamıyor gülüm
Yetiş imdadıma ölüm
Derde yoktur tahammülüm
Sus kalbim sus artık yeter. 

İnsafsızdır cefası çok
Zalimlikte menendi yok
Her sözü bir zehirli ok
Sus kalbim sus artık yeter. 

Ne hurisin ne meleksin
Elbet böyle seveceksin
Bu acıyı çekeceksin
Sus kalbim sus artık yeter

Hainde merhamet olmaz
Kimse zulmünde kurtulmaz
Sabretmeyen sefa bulmaz
Sus kalbim sus artık yeter.

Aman ey Hicranî aman
Ne dostluk kaldı ne vicdan
Öldüm yezidin aşkından
Sus kalbim sus artık yeter.

Eserleri: Kayseri Fıkraları (1944), İzah-
lı Edebî Sanatlar Antolojisi (1960), 
Hürriyet Şehitlerine Ağıtlar (1960), 
Sevmek (1960), Dertli Dertli (Tavlusun-
lu Hicrânî adıyla, 1962),  Gönüller Dolu-
su (1970), Kördüğüm (Tavlusunlu Hicrâ-
nî adıyla, 1971),  Âkif’e ve Fikret’e Dair 
(1971), Bir Dostluk Vardı (1973).

Kaynakça: Muin Feyzioğlu, “Mehmet Selim 
Karaca”, Erciyes dergisi, S. 5 (58), Ekim 1982,  
s. 14; Kâzım Yedekçioğlu, “Tavlusunlu Hicrânî”, 
Erciyes dergisi, S. 6 (71), Kasım 1983, s. 24-28; 
Abdullah Satoğlu, Edebiyat Dünyamızdan Hoş 
Sedâlar II, Akçağ Yayınları, Ankara 2008, S. 
80-85;  Çınar, Musiki yolcuları, s. 91-92; TDE-
A, C 5, s. 160.

NURKAL KUMSUZ

KARACAGİL, MUSTAFA
Öğretim üyesi, ürolog (Kayseri, 1 Nisan 
1944-). Trabzon S.S.K. Hastanesi’nde ü-
roloji uzmanı olarak çalıştı (1980-1982). 

Daha sonra yardımcı doçent (1982-1983) 
ve doçent (1983) oldu. Erciyes Üniversi-
tesi Tıp Fakültesinde profesör öğretim 
üyesi olarak görev yaptı. 2011 yılında 
emekli oldu. Mesleki yayınları dışında 
Ulusal ve uluslararası dergilerde birçok 
makalesi yayınlamdı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

YAYIN KURULU

KARACAOĞLU CAMİİ
Melikgazi ilçesinde*, Caferbey Mahalle-
si*’nde, Dilek ve Karaca Sokaklarının ke-
siştiği bölgede bulunmaktadır. Karacaog-
lu Camii aynı zamanda “Köyyıkan Ca-
mii” olarak da bilinir.
Günümüzde sağlam ve ibadete açık olan 
caminin orijinal kitabesi yoktur, kapısı ü-
zerindeki levhada latin rakamları ile H 
1316 (M 1896–97) yılı okunmaktadır. Ca-
minin Kayseri’de geç dönemde pek çok 
örneğini gördüğümüz ahşap direkli cami-
lerden olduğunu kabul ederek XIX. yüzyıl 
başlarında yapılmış olduğunu kabul ede-
biliriz.  Köşk minarenin sütunlarının çiçek 
bezemeli başlıkları dışında süsleme bu-
lunmayan yapının beden duvarları kaba 
yonu moloz taşla yapılmış, ahşap olan üst 
örtü onarım esnasında yenilenmiştir. Ca-
minin kuzey cephesine sonradan bir ön 
mekân eklenmiştir. Caminin ibadet 
mekânı 10,30x11,65 m ölçülerinde olup 
dikdörtgen bir plâna sahiptir. Cami için-
deki iki serbest ayak üst örtüyü taşımakta-

Karacaoğlu Camii planı 
(çizim: İ. Özkeçeci)

Karacaoğlu Camii-2012
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dır. Üst örtü orijinalinde ahşap kirişlerden 
oluşmakta iken onarımlarda bu üst örtü 
betonarme olarak yenilenmiştir. Kuzey 
cephe hariç yapının üç cephesi dikdört-
gen biçimli ikişer pencere ile boşaltılmış-
tır. Kuzey cephede girişin iki yanında iki-
şerden dört pencere açıklığı yer almakta-
dır.  Cami hariminin kuzey cephesinde 
betonarme olarak yapılmış kadınlar mah-
fili görülmektedir.  Caminin mihrabı 1994 
yılındaki onarımlar esnasında fayanslarla 
kaplanmış olup yenilenmiştir. Bu onarım 
esnasında ibadet mekânının tüm duvarları 
ahşap lambrilerle kaplanmıştır.  Caminin 
kuzeyindeki avlunun kuzeydoğu köşesin-
de kare kaideli köşk minare dairesel kesit-
li altı sütun tarafından taşınmakta olup 
sütun baslıkları çiçek motifleriyle bezen-
miştir. Devrinin bezeme özelliklerini yan-
sıtmakta olup caminin tek süsleme öğesi-
dir. Köşk minarenin sütunları üzerinde 
dilimli kemere benzer bir uygulama yer 
almakta olup en üstü konsol çıkması sek-
linde düzenlenmiştir. 

CELİL ARSLAN

KARACAOĞLU CAMİİ ÇEŞMESİ
Çeşme, Melikgazi ilçesi, Caferbey Ma-
hallesi*, Dilek Sokak’ta bulunmaktadır. 
Üzerinde kitabesi bulunmayan çeşmenin 
inşa tarihi bilinmemektedir.
Kesme taş malzemeden bağımsız olarak 
inşa edilen çeşme, yapılan restorasyon 
sonucunda onarılarak sağlam bir hâle 
getirilmiştir. Çeşme nişini örten yuvarlak 

kemer, yekpare bazalt taş ayaklar üzerin-
de yer alan profilli yastıktaşları üzerine 
oturmaktadır. Ayaklardan biri üzerinde 
dışbükey silmelerle hareketlendirilmiş 
süsleme kuşağı yer almaktadır. Etrafı üç 
yönden bir silme kuşağıyla çevrelenen 
kemerin köşeliklerinde kabartma olarak 
yapılmış birer adet altı kollu gülbezek 
bulunmaktadır. Niş içerisinde yer alan 
dikdörtgen formdaki aynataşı üzerinde 
iki adet lüle deliği yer almaktadır. Ancak 
üzerinde bulunması gereken lüleler gü-
nümüze ulaşamamıştır. Ayrıca çeşme ni-
şi içerisine son restorasyonda iki adet 
seki eklenmiştir. Kitabesi bulunmayan 
çeşme araştırmacılar tarafından XX. yüz-
yılın başlarına tarihlendirilmektedir.

Kaynakça: Özbek-Arslan, KTKVE, s. 653.
REMZİ AYDIN

KARACAOĞLU, GÜNAY 
Oyuncu (Kayseri, 7 Mayıs 1971-). Küçük 
yaşta ailesi İstanbul’a taşındı. İlk, orta ve 
lise öğrenimini orada tamamladı. Ama-
tör olarak başladığı tiyatro hayatına Müj-
dat Gezen Sanat Merkezi’nde aldığı eği-
timle devam etti. Müjdat Gezen Sanat 
Merkezi’nde eğitim aldı (1995). Şehnaz 
Tango (1994), Köşe Kapmaca (1996), 
Üzgünüm Leyla (2000), Yeditepe İstan-
bul (2001), Yarım Elma (2002), Hayat 
Bilgisi (2003-2006), Aşkım Aşkım 
(2008), Bana Bunlarla Gel (2010),  Gö-
nülçelen (2010) dizilerinde oynadı. Kah-
pe Bizans (1999), Abuzer Kadayıf 
(2000),   İnşaat (2003), Dünyayı Kurta-
ran Adamın Oğlu (2006), Osmanlı 
Cumhuriyeti (2008) filmlerinde rol aldı. 
Tek kişilik tiyatro oyunu “Basit Bir Ev 
Kazası” ile büyük ilgi gördü (2008). Bu 
oyun ile Muhsin Ertuğrul Tiyatro Ödülle-
ri (2009), Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 
(2009),  Afife Jale Tiyatro Ödülleri 
(2009) Komedi Dalında En İyi Kadın 
Oyuncu Ödülü’nü almaya hak kazandı. 

NURKAL KUMSUZ

KARACAOĞLU, POLAT
Şair ve yazar (Kayseri, 1936  – Ankara, 18 
Ocak 1969,). İstanbul Üniversitesinde ga-
zetecilik ve hukuk öğrenimi yaptı. Ortao-
kul yıllarından itibaren gazeteciliğe başla-

Karacaoğlu Camii Çeşmesi -Yazı Çeşmesi 
(R. Aydın)

Günay Karacaoğlu 



 KAYSER‹ ANS‹KLOPED‹S‹  KAR / 451 [1411]

dı.   Şiirlerinin yanı sıra makale, fıkra ve 
hikâyeleriyle dikkati çekti. Hassas bir ru-
ha sahip içli bir şair olarak tanındı. Şiirle-
ri çeşitli gazete ve dergilerde yer aldı. İki-
mizin Hikâyesi ve Tesadüf adlı romanla-
rı gazetelerde tefrika edildi, kitaplaşmadı. 
Ankara’da kendi isteği ile hayatına son 
verdi. Soyumuzun Destanı Oğuzlama 
adlı bir incelemesi yayımlandı.

Kaynakça: Işık, TEKAA, C 5, s. 1980.
ERDOĞAN MURA

KARAÇAY, TİMUR
Öğretim üyesi, matematikçi (Kayseri/ Pı-
narbaşı, 28 Kasım 1942-). Uzunyayla’da 
ilkokulu (1953), Pınarbaşı Ortaokulu’nu 
(1956), Sivas İlköğretmen Okulu’nu 
(1959), Ankara Atatürk Lisesi’ni (1959), 
Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nu 
(1959) ve Ankara Üniversitesi Fen Fakül-
tesi Matematik Bölümünü (1963) bitirdi. 
Aynı yıl Sivas 4 Eylül Lisesi’ne matematik 
öğretmeni olarak atandı. Bir yıl öğret-
menlik yaptıktan sonra, Ege Üniversitesi-
ne asistan olarak girdi (1964-1969). Dok-
torasını tamamladı (1967). Hacettepe 
Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak 
çalıştı (1970-1972). Doçent (1974), profe-
sör (1979) unvanlarını aldı.     
Hacettepe Üniversitesinde Matematik 
Bölüm Başkanlığı, Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Elektronik Hesap Bilimleri 
Enstitüsü Müdürlüğü, Başkent Üniversi-
tesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Dekan 
Yardımcılığı başta olmak üzere idari gö-
revlerde bulundu. Başkent Üniversitesi 
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 
öğretim üyesidir. 
Eserleri: Introduction to Abstract Mat-
hematics (1975); Measure, Lebesgue In-
tegrals and Hilbert Spaces by Fomin & 
Kolmogorov (1978); General Topology 
(1982); Dictionary of Mathematics 
(1983);  College Mathematics One 
(1988); College Mathematics Two 
(1989); Basic Mathematics for Begin-
ners (1990); Pascal Programlama 
(2001); Bilime Yabancı Sanat (2007).

Kaynakça: tkaracay@baskent.edu.tr; www.bas-
kent.edu.tr/tkaracay/etudio/agora/makale/söy-
lesi.html

NURKAL KUMSUZ

KARADENİZ, TURGUT
Müzisyen (Kayseri, 1960-). İlk, orta ve 
lise tahsilini Kayseri’de tamamladı. İlk 
musikî derslerini de Kayseri’deki hocası 
İsmail Ediz*’den aldı. İlerleyen yıllarda 
musikî yaşantısını profesyonel olarak 
sahnelerde devam ettirdi. 1986–1987 yıl-
larında İstanbul Maksim Gazinosunda 
halka mal olmuş ünlü sanatçılarla çalıştı. 
İstanbul’da bulunduğu sırada İrfan 
Özbakır’dan düzenli olarak ud, nazariyat 
ve solfej dersleri alarak çalışmalarına a-
ralıksız devam etti. Sahne çalışmaları da-
ha çok şov ağırlıklı olan sanatçı, sanat 
hayatına 1990 yılında Kültür ve Turizm 
Bakanlığının açmış olduğu sınavı kaza-
narak burada devam etti. Kurumda; koro 
sanatçısı ve solist olarak sayısız konserler 
verdi.  Sanatçının kendisine ait fantezi 
türünde 20’ye yakın şarkısı vardır. Bun-
lardan biri radyo repertuarındadır. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet 
Klasik Türk Müziği Korosunda ses sanat-
çısı olarak görevine devam etmektedir.

Kaynakça: Çınar, Musiki yolcuları, s. 94. 
YAYIN KURULU

KARAER, MUSTAFA NECATİ 
Şair (Kayseri, 2 Nisan 1929- İstanbul, 14 
Mart 1995). Kayseri Etiler İlkokulu (1941), 
Kayseri Lisesi’nin orta kısmı (1944), Kon-
ya Askerî Lisesi’ni bitirdikten sonra 
(1947), Kara Harp Okulu’ndan mezun 
oldu (1947). Orduda istihkâm subayı ola-
rak görev aldı, 1950-51 yıllarında 
Eyüp’teki (İstanbul) İstihkâm Okulu’nda 
temel eğitim kursu gördü. 1951’den itiba-
ren Karacabey (Bursa), Ezine (Çanakka-
le), Ankara ve Kırklareli’ndeki askeri bir-
liklerde görev yaptı. Bu arada Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesini (1961) bi-
tirdi. 1962 yılında birliğiyle beraber Kon-
ya’ya gitti. Aynı yılın ortalarında tekrar 
Ankara’ya atandı ve Orta Menzil Komu-
tanlığı Bağımsız İstihkâm Bölük Komuta-
nı oldu. Yine aynı yıl içinde Binbaşılığa 
yükseltilerek Millî Savunma Bakanlığı 
İnşaat ve Ana Depo Komutan Yardımcı-
lığına getirildi ve bu sırada Millî Savunma 
Bakanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkan-
lığının İcra Subaylığı görevini de ek ola-

Mustafa Necati Karaer     

Timur Karaçay    
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rak üzerine aldı. Daha sonra, aynı Bakan-
lıkta NATO Enfrastrüktür Daire Başkan-
lığı İstimlâk Müdürü oldu. 1967 yılı son-
larına kadar bu görevde kaldı. Buradan 
Kırklareli’ndeki 33. Tümen İstihkâm Ta-
buru Harekât ve Eğitim Subaylığı görevi-
ne atandı. 20 Ocak l969 tarihinde kendi 
isteği ile askerlikten emekliye ayrıldı ve 
İstanbul’a yerleşti. Basın İlan Kurumu 
Genel Müdürlüğünde şef olarak çalışma-
ya başladı. 1970 yılında Muhasebe Mü-
dür Yardımcısı, 1976 yılında da Koordi-
nasyon ve İdare Müdürü oldu. 1978’de 
Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yar-
dımcılığına yükseldi. Bu görevde iken 
vefat etti.  Hasdal Mezarlığı’nda toprağa 
verildi. 
İlk şiiri “Türk”, Kayseri gazetesinde 
(1942) yayımlandı. “Yurdumun Dağları-
na” başlıklı şiiri ise Çınaraltı (S. 49, 
1942), edebî bir dergide yayımlanan ilk 
şiiridir. Diğer şiirleri ve yazıları Erciyes, 
Bayrak, Nilüfer, Kaynak, Pınarbaşı, 
Doğu, Yedigün, Her Hafta, Çağrı, Elif,  
Çınaraltı (1942-48), Şadırvan (1948), 
Ülkü (1948), Hisar (1950-57, 1964-80), 
Varlık (1957), Türk Yurdu (1960), Türk 
Dili (1960-94), Türk Edebiyatı (1972-
95), İnanç (1984), Millî Kültür (1984-
88) dergilerinde yayımlandı.  1950 Yılın-
da kurucusu ve yazı kurulu üyesi olduğu 
Hisar dergisinde deneme, tenkit türü 
yazılar da yayımladı.    
Kış gecelerinde dinlediği halk hikâyeleri 
ile çocukluğunda annesinin söylediği 
mânilerin şiiri üzerinde önemli etkileri 
vardır.  Ferdî yönelişleri dile getirirken 
masal-şiir unsurlarını kendi “şairanesi” 
içinde yakalar. Zaman zaman mecazlar 
yolu ile tarihe, geleneğe, millî kültüre 
yönelir; oradan hâle, yaşanan zamanın 
dramatik gerilimine ve ardından istikbale 
açılır. Bu bakımdan imaj dünyası çağrı-
şımlarla çok boyutlu bir durum arz et-
mektedir. Dengeli ve geometrik denebi-
lecek şiirinde mübalağaya atak şekil ve 
kelime hünerlerine sapmaz. Duyarlığı, 
kendini hemen ele vermeyen muhtevası 
ile müstesna bir yer işgal eder. Sakin, 
kendinden emin, kılı kırk yaran, titiz, fa-
kat her dem yeni olmayı kollayan bir ya-

zardır. Temiz Türkçesi, söyleyiş kudreti, 
şekilde tutarlı ve oturmuş tarzı, tema zen-
ginliği ile 1950 sonrasında gelişen Türk 
şiirinde önemli bir yere sahiptir. 
1973’te yayımlanan Karacaoğlan adlı 
eseri Müzik-San Vakfının Türk Folkloru-
na Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görül-
dü. Kuşlar ve İnsanlar (1981) adlı kita-
bıyla Atatürk’ün doğumunun 100. Yılı 
dolayısıyla Kültür Bakanlığının açtığı şiir 
yarışmasında birincilik ödülünü, aynı 
eseriyle 1982’de Ankara Gazeteciler Ce-
miyeti Şiir Ödülü’nü, 1985’te Kerem ile 
Aslı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Şiir 
Ödülü’nü kazandı. 1984 yılında İlhan 
Geçer ile Yugoslavya’nın Struga kasaba-
sında yapılan Milletlerarası Şiir Festiva-
li’nde Türkiye’yi temsil etti ve bu konuda-
ki anılarını beş dizilik bir yazı hâlinde 
İnanç dergisinde (1984-85) yayımladı ve 
bu dergi tarafından Yılın Şairi seçildi 
(1985). Hürriyet Çağına Destan adlı, 
kitaplaştırmadığı şiirleri 1964 ve 1965 
yıllarında Ankara Radyosu’nun özel bir 
programında yayımlandı. Bu Dünyadan 
Biz de Bir Gün Gideriz adlı şiiri İsmail 
Ötenkaya tarafından hüzzam makamın-
da bestelendi. Evli ve iki çocuk babasıydı.
Eserleri 
Şiir: Sevmek Varken (1972), Güvercin 
Uçurmak (1977), Kuşlar ve İnsanlar 
(1982), Kerem ile Aslı (destan, 1985), 
Ses Mimarlarımız’dan Şiirler (1995), 
Bütün Şiirleri (2005).
İnceleme: Karacaoğlan (1973). Ayrıca, 
“Karıncalar” adlı bir tiyatro oyunu ve on 
beş kadar mektuptan meydana gelen 
“Aşkla Güzel” adını taşıyan bir roman 
denemesi vardır.

ANADOLU PENCERESİ

“Kır atın üstünde bir uzun yayla
 Kime ne diyeyim kaderim böyle”

Dağ yollarına vurdum kendimi
Deli atlar gibi, dağ yollarına,
Havada kara bir bulut var.
Yıldızlar bırakmış elimi,
Yıldızlar bana küs, ana,
Havada kara bir bulut var.
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Yüreğimin ortasında Ağrı dağı,
Masal kapılarından çıkmışım
Ayağıma devedikenleri batıyor.
Sarı bir tezek kokusu ve atom çağı,
Vay benim garip başım, 
Ayağıma devedikenleri batıyor.

Ağıt oluyorum öyle, türkü oluyorum öyle
Yeşilim, zehir yeşili,
Bakıyor Yeşilırmak, Kızılırmak.
“Allı Gelin” söyleyebilirsen söyle,
Varmıyor kimsenin dili, 
Akıyor Yeşilırmak, Kızılırmak.

Zamanın ağzında bir yel değirmeni,
Acı rüzgârlara doyamamış,
Döner durur, yedi taşlı.
Sevmeye susamış, yaşamaya acıkmışım,
Dostlar bağışlayın beni,
Benim derdim yedi başlı.

“Kır atın üstünde bir uzun yayla”
Böyle başlardı babamın türküsü
“Kime ne diyeyim kaderim böyle”
Dumanım, başımın süsü;
Umudum bitmedi daha ağacığım
Çıkmayan canda umut var.

Kaynakça: TDEA, C 5, s. 165-166; Işık, TE-
KAA,  C. 5, s. 1990-1993. N. Kumsuz, “M. N. 
Karaer” basılmamış biyografisi. Mustafa Necati 
Karaer, Bütün Şiirleri, Dergâh Yayınları, İstan-
bul, 2005, s. 92-93.  

ERDOĞAN MURA

KARAGÜRCÜ MAHALLESİ
Mahalle adını burada bulunan Gürcü 
Kapısı, Gürcü Hamamı ve Gürcü Melek 
Hatun türbesinden almaktaydı. 1500 ta-
rihli defterde “Mahalle-i Gürci” adı ile 
kaydedilmişti. Bu tarihte mahallede Müs-
lüman Gürcüler meskûn olup 42 nefer ve 
33 haneden ibaretti. 1520’de 29 hane 
nüfus ikamet etmekteydi. 1570 tarihli 
deftere göre mahalle aynı adla kaydedil-
dikten başka bir de mahalleye bağlı 
“Mahalle-i Mescid-i Garib tabi‘i mahalle-
i Gürci el-mezbur” şeklinde küçük bir 
mahalle daha vardır. Her iki mahallede 
meskûn olan hane sayısı 42 idi. 1584 tari-
hinde 41 Müslüman hane, dört tane de 
gayrimüslim hane olmak üzere toplam 
45 hane ikamet etmekteydi. 1642 tarihin-

de mahalleye gayrimüslim de yerleşmiş 
olup bu tarihte mahallede yedisi Müslü-
man 23’ü de gayrimüslim olmak üzere 
toplam 30 hane nüfus ikamet etmektey-
di. 1648 tarihli cizye defterine göre ma-
hallede 16 gayrimüslim hane ikamet edi-
yordu. 1692 tarihli cizye defterine göre 
mahallede 22 nefer meskûndu. 1834 ta-
rihli Temettuât kayıtlarına göre üç hane-
den ibaret olan küçük bir mahalleye dö-
nüşmüştü. 1872 tarihli nüfus kaydına gö-
re Gürcü, Arzıman, Çıkmaz, Zanbıkcı-
yan ve Cıngıllı sokakları olmak üzere beş 
sokağı ve toplam 58 hane nüfus vardı. 
Günümüzde bu adı taşıyan bir mahalle 
yoktur.

Kaynakça: BOA. MAD. 20, vr. 16a; TD. 33, s. 
30; TD. 387, s. 200; TD. 976, s. 17; İnbaşı, 
16.YBKayseri, s. 42; Kayseri Tapu-Tahrir 
Defteri/1500, hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri 
2009; Kayseri Tapu-Tahrir Defteri /1570, 
hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri 2009; TK. KKA. 
TD. 136, vr. 27b; MAD. 7063, s.24a; MAD 
3659, s. 17; MAD 5856, s. 3; 17. Yüzyıl Kayseri 
Avârız ve Cizye Defterleri, hzl. Mehmet İnbaşı, 
Kayseri 2011; Temettuât Defteri (1250/1834 
Tarihli), hzl. İsmet Demir, Kayseri 1998, s. 
230–231; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 152–153; 
Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’nin Mahalleleri”, 
Çayırdağ, KTA, s. 370–371.

MEHMET İNBAŞI

KARAHİSAR bk. YEŞİLHİSAR

KARAİMAM CAMİİ
Cami, Melikgazi ilçesinde, kendi adıyla 
anılan mahallede yer almaktadır. İnşa ta-
rihi bilinmeyen caminin giriş kapısı üze-
rindeki iki satırlık sülüs hat ile yazılmış 
kitabede, Kıldı tamirini el-hacı Ali, se-
ne 1086.  yazılıdır. Kitabeye göre yapı M 
1675–1676 yılında Hacı Ali tarafından o-
nartılmıştır.  
Beden duvarları moloz taş malzemeden 
inşa edilen cami boyuna dikdörtgen planlı 
bir harim ve kuzeydeki üç bölümlü son 
cemaat mahallinden müteşekkildir. Dik-
dörtgen planlı harimin üst örtüsü ortadaki 
daire kesitli iki adet serbest ahşap ayak 
tarafından taşınmaktadır. Üst örtüyü oluş-
turan kuzey-güney doğrultusunda atılmış 
ahşap mertekler, ayaklar üzerindeki doğu-
batı doğrultulu ahşap kirişe ve duvarlar ü-

Karaimam Camii planı 
(çizim: İ. Özkeçeci)
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zerine oturtulmuştur. Güney cephenin 
ortasında yer alan mihrap, yarım daire 
planlı bir niş şeklinde olup, oldukça sade 
olarak yapılmıştır.  Güneybatı köşede yer 
alan ahşap minber ise orijinal değildir. 
Harimin kuzey cephesine ahşap mahfil 
yerleştirilmiştir. Harim, güney cephede bir 
adet, batı cephede üç adet ve kuzey cephe-
de iki adet olmak üzere toplam altı adet 
pencere ile aydınlatılmaktadır. Boyuna 
dikdörtgen formlu pencereler farklı ebat-
larda olup, bunlardan güneydeki pencere 
yuvarlak kemerli olarak, diğerleri ise düz 
lentolu olarak düzenlenmiştir. Pencerele-
rin tamamı iç kısımda şevli olarak tasar-
lanmıştır. Caminin kuzey cephesindeki üç 
bölümlü son cemaat mahallinin üst örtü-
sü ve taşıyıcı sistemi harim kısmındaki gibi 
ahşaptan yapılmıştır. Mahallin batı cephe-
si ise duvarla kapatılmıştır. Cami avlusu-
nun kuzeybatısında kesme taş malzeme-
den yapılmış köşk minare yer almaktadır. 
Birbirine kaş kemerli dört adet kare kesitli 
sütunla bağlanan köşk minare sekizgen 
piramidal bir külaha sahiptir. Cami süsle-
me açısından oldukça sade olarak düzen-
lenmiştir.

REMZİ AYDIN

KARAİMAM ÇEŞMESİ
Melikgazi ilçesi, Bahçebaşı Mahallesi*, 
Kaban Sokağı üzerinde bulunan çeşme, 
günümüzde oldukça harap bir vaziyette 
olup, işlevini yitirmiştir. Onarım kitabesi-
ne göre çeşme, 1870 yılında Ahmed Pa-

şa* tarafından tamir ettirilmiştir. 
Güneyinde yer alan yapıya bitişik olarak 
inşa edilen çeşme, arkasındaki yapının 
yıkılması sebebiyle bağımsız bir hâle gel-
miştir. Kesme taş malzemeden tek ke-
merli olarak inşa edilen yapının profil 
silmeli yuvarlak kemeri, yanlarda duvara 
gömülü bir vaziyetteki sütunların üzerin-
de yer alan korint başlıkların üzerine 
oturmaktadır. Yüzeyi tamamen mozaik 
karışımı çimento esaslı harçla sıvalı olan 
çeşmenin orijinal aynataşı, lülesi ve yala-
ğı günümüze ulaşamamıştır. Bugün çeş-
me üzerinde bulunmayan altı satırlık 
ta’lik hat ile yazılmış mermer onarım ki-
tabesinde:  Sarf-ı himmet iderek eyledi 
Ahmed Paşa / Vatan-ı aslî olan Kayse-
ri şehrini ihya / Bildi muhtaç idi âba bu 
vilâyet halkı / Mâ-i ihsanı ile ânları 
kıldı irvâ / Çekdi bende yol azıtmışdı 
bu mâ-i hayran / İtdi emr ile yine râh-ı 
kadîmin mecra / Ya’ni tâ baştan alup 
yollarını tecdîd iderek / İtdi bu mâ-i 
hayâtı bu mahalden icra / Peder ve 
mâderinin ruhunu şad itmek içün / 
Böyle hayratı ânı kıldı muvaffak Mevlâ 
/ Teşnegân söyledi menkût ile Fevzi 
târîh / Ab’a kandırdı cihan halkını bâ 
Ahmed Paşa  yazılıdır. 

Anlamı:

Ahmet Paşa asıl vatanı olan Kayseri’ye 
yardım ederek şenlendirdi.
Şehir halkının suya muhtaç olduğunu 
bildiği için, onları suya kandırdı.
Taşkınlık yapan suyu bentlerle zapt ede-
rek yeniden eski mecrasına çevrilmesini 
emretti.
Yani ta menbasından itibaren yollarını 
baştanbaşa yenileyerek, suyu bu bölgeye 
akıttı.

Karaimam Çeşmesi planı ve 
cephe görünüşü 
(çizim: M. Denktaş) Karaimam Çeşmesi kitabesi (M. Denktaş)

Karaimam Camii (R. Aydın)
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Anasının ve babasının ruhunu bahtiyar 
etmek için Allah ona bu hayratı nasip etti.
Fevzî, susamışlar nokta ile bir tarih beyti 
söyledi: [Allah] Ahmed Paşa ile dünya 
halkını suya doyurdu.  
Çeşmede kemer üzerindeki silme ve ko-
rint başlıklar dışında süsleme unsuru yer 
almamaktadır. İnşa tarihi bilinmeyen ya-
pı, araştırmacılar tarafından XVII. yüzyı-
lın sonları ile XVIII. yüzyılın başlarına 
tarihlendirilmektedir.

Kaynakça: Denktaş,  Su Yapıları, s. 66–69.
REMZİ AYDIN

KARAKAYA NAHİYESİ
Bu nahiye hakkında ilk bilgi 1484 tarihli 
defterde, “Karye-i Karakaya tabi Sırt Sa-
ray. İki baş bile padişah hükmüyle vakf-ı 
zaviye-i Seyyid Halil der karye-i mesfure. 
Köhne defterden zaviye-i Ca’fer Beğedir. 
Der tasarruf-ı Mehdi Seydi bin Ma’ruf 
Seydi be-hükm-i padişah an nasruhu” 
şeklinde kaydedilmiştir. Köyde medfun 
bulunan Seyyid Halil Efendi’den dolayı 
buraya bir zaviye ve türbe inşa edilmiş ve 
köyün geliri de buraya tahsis edilmiştir. 
Köy eski defterde Cafer Bey Zaviyesi’ne 
tahsisli iken sonradan yine Seyyid olan 
Seyyid Mehdi b. Ma‘ruf Seyyid’e veril-
miştir. Akrabalarından bir kısmı da Zirve 
ve Ağca mezraalarında meskûn idiler. 
1500 tarihli defterde “Karakaya Nahiye-
si” adıyla bir nahiyeye dönüştürülmüş ve 
nahiyeye ismini veren köy, nahiyenin 
merkezi olmuştur. Bu tarihte köyde 33 
nefer ikamet etmekte olup başlıca mah-
sulleri, buğday, arpa gibi hububat ürünle-

ri yanında ceviz üretimi idi. Hayvancılık 
ve arıcılık da yapılan köyün Zirve, Ağca-
in, Ağca Yonca, Koyulca, Kara Anbar, 
Yağmurbey ve Karaca Viran adlı mezra-
ları vardı. Tamamen Müslüman nüfusun 
meskûn olduğu köyün geliri de zaviyeye 
tahsis edilmişti. Bu tarihte nahiyeye mer-
kez köyden başka bir de Eyimlü Köyü 
bağlı idi. 1570 tarihli deftere göre Kara-
kaya Nahiyesine Saraycık, Eyimlü, Kara-
kaya ve Yazır Köyleri bağlanmıştır. 1584 
tarihinde ise nahiyeye Karakaya, Saray-
cık, Beğdili, Zirve, Tokuş, Yüreğir, Ağlu 
Köyleri bağlanmıştır. Bağlı köylerden 
Zirve köyünde bulunan Seyyidler için, 
“Seyâdet da‘vasın iderler. Seyadetleri 
Nakibü’l-Eşrafdan hüccete havâle olun-
du” şeklinde oldukça ilgi çekici bir kayıt 
vardır. Buna göre köyde yaşayan seyyid-
lerin, seyyidlik beratları ile ilgili Nakibü’l-
Eşrafdan bilgi alınması ve buna göre 
muafiyet verilmesi hususu kaydedilmiş-
tir. Burası Kızılırmak’a yakın olduğu için 
civardaki köylerin büyük bir kısmı Kena-
rı Irmak Nahiyesine* bağlanmıştır. Dola-
yısıyla Karakaya’nın nahiyelik statüsü bir 
süre sonra kaldırılmıştır. 1642 tarihli def-
terde köy olarak kaydedilmiştir. 30 nefer 
nüfus ikamet etmektedir. 1834 tarihli 
Temettuât kayıtlarında yine köy olarak 
belirtilmiştir.
Günümüzde Bünyan ilçesine bağlı bir 
beldedir.

Kaynakça:  BOA. TD. 38, s 85; MAD. 20, vr. 
54a; TD. 976, s. 55-58; İnbaşı, 16.YBKayseri, s. 
42; Kayseri Tapu-Tahrir Defteri /1500, hzl. 
Mehmet İnbaşı, Kayseri 2009; Kayseri Tapu-
Tahrir Defteri /1570, hzl. Mehmet İnbaşı, Kay-
seri 2009; TK. KKA. TD. 136, vr. 175a-180b; 
Temettuât Defteri (1250/1834 Tarihli), hzl. 
İsmet Demir, Kayseri 1998, s. 242-245.

 MEHMET İNBAŞI

KARAKAYA, FİKRET
Müzikolog, kemençe sanatçısı (Kayseri, 
9 Haziran 1955-). Kayseri Lisesi’nde öğ-
renciyken, Mustafa Bozyel*’den ve Ah-
met Keçecigil*’den ilk ciddi musiki ders-
lerini aldı. Devlet Güzel Sanatlar Akade-
misinin Dekoratif Sanatlar Bölümüne 
devam ettiği yıllarda (1973-1976), Üskü-
dar Musiki Cemiyetinin ve Üniversite Fikret Karakaya

Karaimam Çeşmesi (R. Aydın)
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Korosu’nun çalışmalarına da katıldı. Ke-
mal Batanay’dan usul ve repertuar, 
Kâmran Erdoğru’dan kemençe dersleri 
aldı. 1976’da Akademiden ayrılıp Edebi-
yat Fakültesinin Felsefe Bölümüne girdi. 
1975-1980 arasında Büyük Doğu 
Yayınevi’nde kısmi zamanlı olarak Necip 
Fazıl Kısakürek’in asistanlığını yaptı. 
1977-1982 arasında Fransız Kültür 
Merkezi’nde Fransızca öğrendi. 1980 
sonlarında Hürriyet gazetesine girdi. 
TRT’nin 1981’de açtığı sınavı “yetişmiş 
sanatçı” kategorisinde kazanarak İstan-
bul Radyosunda kemençe sanatçısı ola-
rak çalışmaya başladı. Radyodaki görevi-
ni sürdürürken, 1980-1996 yılları arasın-
da, aralarında Büyük Larousse, Ana 
Britannica ve Tema Larousse gibi ya-
yınların da bulunduğu birçok ansiklope-
di için müzik maddeleri yazdı, Fransızca-
dan çeviriler yaptı. 1994-1996 yılları ara-
sında “Dünya Çalgıları Ansiklopedisi” 
başlıklı kitabı için çalıştı. Ama bu kitabı 
tamamlayamadan, Fransız Anadolu A-
raştırmaları Enstitüsünün desteklediği 
Bezmârâ projesi üzerinde yoğunlaştı. 
Kantemiroğlu’nun notaya aldığı XVI. ve 
XVII. yüzyıl Türk musikisi eserlerini, o 
dönemin unutulmuş çalgılarıyla seslen-
dirmek üzere kurduğu Bezmârâ toplulu-
ğu için, minyatürlerden ve yazılı kaynak-
lardan yararlanarak çeng, santur, mıskal 
ve kemânçe yaptı. Yine görsel ve yazılı 
kaynaklardan hareketle, şehrud, kopuz, 
eski ud, eski tanbur ve eski kanun için 
çizimler ve şablonlar hazırlayarak bu çal-
gıları, tanınmış lütiyelere yaptırdı. Kanun 
tekniğinden yararlanarak bir çeng tekniği 
geliştirdi. Çeng çaldığı ve yönettiği 
Bezmârâ, ilk kez 16 Ocak 1998’de Fran-
sız Sarayı’nda dinleyici önüne çıktı; daha 
sonra yurt içinde ve dışında birçok kon-
ser verdi. Topluluğun Splendours of 
Topkapi (Topkapı’nın İhtişamı) adlı ilk 
albümü Fransa’da yayımlandı. Yitik Se-
sin Peşinde adlı ikinci albümünün ya-
yımlanmasından sonra Ali Ufkî Bey’in 
Mecmûa-i Sâz ü Söz adlı yazmasındaki 
XVI. ve XVII. yüzyıl besteleri üzerinde 
çalışmaya başlayan Bezmârâ, “Mec-
mûa”dan Saz ve Söz adlı üçüncü albü-

münde Ali Ufkî’nin yazmasından alınmış 
30’u aşkın sözlü ve sözsüz eseri seslen-
dirdi. Amerikalı müzikolog Walter 
Feldman’ın Osmanlı Saray Musikisi 
(Music of the Ottoman Court) başlıklı 
kitabı için aynı adla bir albüm yapan 
Bezmârâ’nın bundan başka yayımlanma-
yı bekleyen Sâzende Faslı adlı bir albü-
mü daha vardır. 2005 yılında Tanbûrî 
İsak adlı albüm çıkardı. Bu son albümde, 
dünyada ilk kez, III. Selim Dönemi’nin 
çalgıları olan sinekemanı, santur, tanbur 
ve ney bir arada kullanıldı. Bezmârâ’nın 
daha sonra Fasl-ı Kadim 1 ve Fasl-ı 
Kadim 2 (2008) dışında Ali Ufkî Bey’in 
Tanıklığıyla XVII. Yüzyıl İstanbul’unda 
Musiki başlıklı üç albümü daha yayım-
landı. Muammer Karabey’in arşivinden 
Türk Musikisinin Ustaları III başlıklı 
albümde, Mustafa Zeki Çağlarman’ın ka-
yıtlarına da yer vererek bu önemli icracı-
nın yeni kuşaklarca tanınması sağlandı. 
Lâle ve Nerkis Hanımlar albümüyle, 
Türk musikisi meraklılarının dikkatini 
XX. yüzyıl başlarındaki icra üslubuna 
çekti. “Bezmârâ”, “suzidil-aşiran”, “dil-
beste” ve “sabâvend” adlarını verdiği 
dört yeni makam düzenleyip bunlara ör-
nek olmak üzere peşrevler, saz-semaileri 
ve oyun-havaları besteledi. Eski Musiki-
nin Rüzgârıyla adlı albümde, arkadaşla-
rının eşliğinde kendi bestelerini icra etti
Yeni Yüzyıl ve Yeni Binyıl gazetelerinde 
yazıları yayımlanan Fikret Karakaya’nın 
çok yazarlı bazı kitaplarda ve dergilerde 
makaleleri ve hikâyeleri yayımlandı. 
“2010 Ali Ufkî Yılı” münasebetiyle iki ki-
tap yazdı: 1. Ali Ufkî Bey; 2. Unutulmuş 
Osmanlı Sazları. Bir dinleyici kılavuzu 
olan “Tarih Boyunca Türk Musikisi” baş-
lıklı kitabı da yayımlanmayı beklemekte-
dir.  Şimdilerde ise “Türk Musikisinin 
Perdeleri, Aralıkları, Cinsleri ve Makamla-
rı başlıklı” kitabı üzerinde çalışmaktadır.   
Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatu-
varında kemençe öğretti (2000-2005). 
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Kon-
servatuvarında organoloji dersleri verdi 
(2005-2009). Birçok büyük Avrupa 
kentinin yanı sıra İran, Suriye, Ürdün, 
Tunus, Lübnan, Azerbaycan gibi İslam 
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ülkelerinde katıldığı müzikoloji kongre-
lerinde Türk musikisinin muhtelif yönle-
rini konu alan bildiriler sundu.

YAYIN KURULU

KARAKAYA,  HALİT
Kayseri Milletvekili, tıp doktoru (Kayseri, 
1889- 20 Kasım 1944). Gavremoğlu Ma-
hallesi’nde doğdu. Babası Mehdizade ai-
lesinden Mehmed Mazhar Bey, annesi 
Şefika Hanım’dır. 1920’de Mevlevi Şey-
hi Ahmet Remzi Akyürek* Dede’nin kızı 
Zehra Hanım’la evlendi. Ankara İdadisi-
ni bitirip (1807),  aynı yıl sınavla Tıp 
Fakültesine girdi. Tıp Fakültesini bitire-
rek doktor oldu (1912). Almanya’da 
dâhiliye ihtisası yaptı. Balkan savaşları-
na katılıp Edirne’nin geri alınması 
harekâtına katıldı. Daha sonra terhis e-
dildi. I. Cihan Savaşı’nın başlaması üze-
rine yeniden askere alınıp Ankara Sey-
yar Heyeti Sıhhiyesinde görevlendirildi. 
15.  Fırka Seyyar Hastanesi hekimi ola-
rak 3 ve 6 nci ordularla savaşlara katıldı 
Nisan 1920’de 5. Fırka Hastanesinden 
terhis edildi. Kayseri Belediye Baştabibi 
olarak çalıştı. Kuvayı Millîye’nin oluşu-
mu ve ilk TBMM Hükümetinin kurul-
ması üzerine yeniden askere alındı. As-
kerî tabip olarak Kayseri Memleket 
Hastanesi Baştabipliğine getirildi. Daha 
soma 15.3.1923’te Niğde Askerî Hasta-
nesinden terhis edildi. Kayseri memle-
ket Hastanesi Mütehassısı ve Baştabibi 
iken TBMM’nin II. Dönem (1923-1927) 
seçimlerine katıldı. 14 Temmuz 1923’te 
yapılan seçimde 199 oy alarak Kayse-
ri’den milletvekili seçildi. Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye komisyonunda ça-
lıştı. Bu komisyonun kâtipliğini yaptı. 
Maraş’ın kurtuluş bayramına katılan he-
yette yer aldı. Kayseri’den III. Dönemde 
de (1927-1931)  milletvekili seçildi. 1939-
1940 yıllarında Kayseri’de haftalık ya-
yımlanan Atayolu* adlı gazeteye yazılar 
yazdı. Bir ara Yüksek Sağlık Şûrası Di-
rektörlüğü yaptı. Seyid Burhanettin Tür-
besi’nin* avlusundaki mezarlığa gömü-
lüdür. Evliydi ve çocuğu yoktu.

Kaynakça: Öztürk,  TPT (1923-1927), s. 502-
501.

YAYIN KURULU

KARAKAYA, İSMAİL  
Yazar, ilahiyatçı (Kayseri, 1943-). İlkoku-
lu Kayseri’de okudu. Daha sonra Ankara 
Merkez İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. Di-
yanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek 
Kurulu kaleminde memurluk yaptı.  Aynı 
zamanda Kayseri Yüksek İslam Enstitü-
sünden mezun oldu (1972).  Daha sonra 
sırasıyla; Yozgat Şefaatli ilçesinde Müftü-
lük, Kayseri İncesu ilçesinde Vaizlik,   Di-
yanet İşleri Başkanlığında Derleme ve 
Yayın Müdürlüğü ile Dinî Yayınlar Dö-
ner Sermaye Müdürlüğü, Ankara Müftü 
Yardımcılığı, Tokat Artova Müftülüğü, 
Çubuk ilçe vaizliği görevlerinde buludu.   
42 yıl hizmetten sonra Nisan 2008 tari-
hinde Ankara Merkez Vaizliği görevin-
den emekli oldu. Evli ve dört çocuk ba-
basıdır.
Uzun süre Türkiye Din Görevlileri Fede-
rasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel 
Sekreterliği ve Başkanlığı yaptı. Hâlen 
Din Görevlileri Kültür Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanlığını yürütmektedir. Aynı 
zamanda 45 yıldır aralıksız yayınlanmak-
ta olan Aylık Hakses dergisinin Vakıf a-
dına Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdü-
rüdür. DİYANET-SEN’in (Türkiye Diya-
net ve Vakıf Görevlileri Sendikası) Onur-
sal Genel Başkanı bulunmaktadır.
Eserleri: Fetevây-i Hindiyye / İslam 
Fıkhı Ansiklopedisi (Mustafa Efe ile bir-
likte), Kitâbü’l-Haraç ve Halebî-i Sağir 
(Namaz İlmihali) gibi tercüme eserleri ve 
İslam ve Toplum, Din ve Hayat, İnanç 
Esasları, Örnekleriyle İslam Ahlakı, 40 
Hadisle Ticaret, Hz. Ali’den Öğütler ve 
Malik Bin Eşter’e Mektubu gibi telif e-
serleri yayımlandı. 

 YAYIN KURULU

KARAKAYA, NİLAY ÇORAĞAN 
Öğretim üyesi, sanat tarihçisi (Ankara, 26 
Eylül 1966-). İlköğretimini Ankara-
Maltepe İlk Okulu’nda (1978),  orta okulu 
Ankara- Namık Kemal Orta Okulu’nda 
tamamladı (1981). Lise öğrenimini ise 
1981-1984 yılları arasında Ankara Kız Li-
sesi’nde yaptı.  Hacettepe Üniversitesi Sa-
nat Tarihi Bölümünden mezun oldu 
(1987). Yüksek lisansını (1989) ve dokto- Nilay Çorağan Karakaya 

İsmail Karakaya

Halit Karakaya 
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rasını aynı üniversitede tamamladı (1998). 
1995 yılında Erciyes Üniversitesi Fen-E-
debiyat Fakültesinde Arş. Gör. oldu. Daha 
sonra sırayla yardımcı doçent (1998) ve 
doçent (2009) unvanlarını aldı.
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi, Erdemli Va-
disi’ndeki Bizans Yerleşimi ve Duvar Re-
simleri, TÜBİTAK Proje Yöneticisi ( 
2006-2008), Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı izni ile yürütülen, “Kayseri’nin Yeşilhi-
sar ilçesi, Erdemli Vadisi’ndeki Bizans 
Yerleşimi” konulu, yüzey araştırmasında 
Araştırma Başkanı (2002- 2009), Kültür 
ve Turizm Bakanlığı izni ile yapılan “De-
veli, Gereme’deki Panagia Kilisesi” kazı-
sında Bilimsel Başkan (2005) oldu.
Bizans/Doğu Roma İncelemeleri Ulusal 
Komitesi, Muhabir,  Erciyes Üniversitesi, 
Kapadokya Araştırma Merkezi, Yönetim 
Kurulu Üyesidir. 
Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde 
makaleleri yayımlandı. Ulusal ve uluslar-
arası bilimsel toplantılarda tebliğler sun-
du. Evli bir çocuk annesidir.

YAYIN KURULU

KARAKEÇİLİ MAHALLESİ  
Bu mahalleye ilk defa 1613 tarihli defter-
de rastlanmıştır. 1613 tarihli cizye defte-
rinde ilk defa kaydına rastlanılan mahal-
lede 28 hane gayrimüslim nüfus 
meskûndu. 1642 tarihli defterde de aynı 
isimle kaydedilen mahallede gayrimüs-
limlerden oluşan 44 nefer ikamet etmek-
teydi. 1648 tarihli cizye defterine göre 
mahallede 26 nefer oturmaktaydı. Sonra-
ki kayıtlarda ve Temettuât defterlerinde 
rastlanılmayan mahalle, 1872 tarihli nü-
fus defterinde “Karakaçe Mahallesi” a-
dıyla tekrar kaydedilmiştir. Bu tarihte 
mahallede Avcılar, Berdi, Tutkal ve Çık-
maz Sokak adlarında dört adet sokak 
vardı. Mahallede meskûn halk yine gayri-
müslimler olup hane sayıları 37 idi. Gü-
nümüzde bu isimde bir mahalle yoktur.

Kaynakça: MAD 1208, s. 48–49; MAD. 7063, 
s. 23b-24a; MAD 3659, s. 18; 17. Yüzyıl Kayse-
ri Avârız ve Cizye Defterleri, hzl. Mehmet İn-
başı, Kayseri 2011; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 
140; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’nin Mahallele-
ri”, KTA, s. 370–371.

MEHMET İNBAŞI

KARAKILIÇ, A. CELÂLEDDİN
Yazar, eğitimci (Kayseri/Talas, 1929 -). 
İlkokulu Talas ve Konya Ereğlisi’nde, or-
taokulu Kayseri ve Karaman Ortaokulu’-
nda, liseyi ise Kayseri Lisesi’nde tamam-
ladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesini bitirdi (1954). Trabzon İmam-Hatip 
Okulu meslek dersleri öğretmenliğine a-
tandı (1954). Askerlik sonrası Kayseri 
İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri öğret-
menliğine atandı. “Hasbekli Hoca*” diye 
bilinen Kurrâ Hacı Hafız Mümin 
Akan’dan Kur’ân-ı Kerim’in tecvîd ve 
talimini öğrendi (1958-1962). Kurrâ Ha-
fız Mehmed Karakılıç’tan da ders okudu. 
Daha sonra kıraat ilmi ile ilgili çalışmala-
ra odaklandı. 
Kayseri İmam-Hatip Okulu Müdürlüğü 
(1962-1966), Niğde İmam-Hatip Okulu 
meslek dersleri öğretmenliği (1966-
1968) ve Kayseri İmam-Hatip Okulu 
meslek dersleri öğretmenliği (1968-1970) 
yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Hiz-
metler ve Din Görevlilerini Olgunlaştır-
ma Dairesi Başkanlığı görevinde bulun-
du ( 1970-1972). Bu görevden ayrılarak 
Kayseri İmam-Hatip Lisesi meslek ders-
leri öğretmenliğine döndü (1972-1984). 
Buradan emekli oldu (1984).  Fahri vaiz-
lik yaptı. 1986 yılında Altın Tepe Camii’-
nin temellerinin atılmasına katkı sağladı.
Evli ve dört çocuk babasıdır. 
Eserleri: Hz. Muhammed aleyhi’s-
selâm’ın Hayatı Eşsiz Ahlak ve Fazilet-
leri (1972);  Tecvîd İlmi (Kur’ân-ı Kerîm 
Okuma Kâideleri) (1982); Zamanımızda 
Tevhîd ve Şirk (1999); Bâtıl Yollar İçe-
risinde Doğruyu Arayanlara Hakk Yol 
(2005); İslâm’da İstişâre ve Önemi, 3. 
Baskı (2005); Fıkıh Usûlü. 

Kaynakça: A. Celâleddin Karakılıç, İslâm’da 
İstişâre ve Önemi, 3. b., Ankara 2005.  

ERDOĞAN MURA

KARAKİMSELİ HACI MEHMED EFENDİ 
bk. HACI MEHMED EFENDİ  

KARAKİMSELİ, AHMET HÜSMETTİN
Belediye Başkan Vekili, kaymakam (Kay-
seri,1919- 9 Kasım 1955). Babasının adı 
Yusuf annesinin adı Fatma’dır. Kayseri Ahmet Hüsmettin Karakimseli  

A. Celalaettin Karakılıç
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Lisesi’nde orta, Galatasaray Lisesi’nde 
lise öğrenimini tamamladı. Siyasal Bilgi-
ler Okulu’ndan mezun oldu (1940). 1942 
tarihinde askerlik dönüşü Muncusun Na-
hiyesi Müdürlüğüne tayin edildi. 1943 
yılında nakledildiği Kayseri’de maiyet 
memurluğu stajını tamamladı. Maiyet 
memurluğu yaptığı sırada Belediye Baş-
kanı Emin Molu*’nun istifası üzerine vila-
yet emri ile başkan vekilliğine getirildi (14 
Haziran-10 Temmuz 1944). Daha sonra 
kaymakam oldu (1946). Aynı yıl Saim-
beyli, Kırkağaç (1947), Malazgirt (1948), 
Tutak (1951), Alanya (1951) kazaları kay-
makamlıklarına; 1952 tarihinde 3. sınıf 
Mülkiye müfettişliğine ardından Pınar-
başı Kaymakamlığına atandı (1953). Bu 
görevi sırasında hastalanarak vefat etti. 
Evli ve iki çocuk babasıydı.

Kaynakça: Mücellidoğlu, Mülkiyeliler, C V. s. 
2401; Çalışkan, Kayseri Belediyesi, s. 130.

YAYIN KURULU

KARAKİMSELİLER, AHMET ZEKİ  
Kayseri Milletvekili, hukukçu (Kayseri, 
1888- 22 Mayıs 1937). Eski Bedesten Ma-
hallesi’nde doğdu. Babası Karakimseli-
zâdelerden Hacı Mustafa Efendi, annesi 
Akkadın Hanımdır. İlk, orta ve lise tahsi-
lini Kayseri’de tamamladı. 1908’de Kon-
ya Hukuk Mektebi’ne girdi. Burada iki yıl 
okuduktan sonra İstanbul Hukuk Mekte-
bi’ne geçti ve 1912’de mezun oldu. Fran-
sızca öğrendi. Mezuniyetten sonra bir yıl 
İzmir’de, iki yıla yakın bir süre de Kayse-
ri’de avukatlık yaptı. 1910-1911 yıllarında 
Kayseri’de yayımlanan Erciyes gazete-
sinde yazı yazdı. 1914’te yedek subay ola-
rak Çanakkale müstahkem mevkilerinde 
ağır topçu sınırında çeşitli tabya ve batar-
yalarda savaştı. Askerliği mütarekeye ka-
dar sürdü. Terhisten sonra Kayseri’de a-
vukatlık yaptı. İzmir’in kurtarılmasından 
bir yıl önce kendi isteği ile Develi Savcılı-
ğına atandı ve bu görevde bir yıl kaldık-
tan sonra yeniden avukatlığa döndü. 
TBMM’nin II. Dönem (1923-1927)  ara 
seçimlerine katıldı. 11 Şubat 1925’te yapı-
lan seçimde 178 oy alarak Kayseri’den 
Terakkiperver Cumhuriyet Partisinden 
bağımsız milletvekili seçildi. 23 Şubat’ta 
Meclise katıldı. Cinayet Mahkemelerinin 

Kuruluşu ve Hukuk Yargılama Usulü 
konularında kanun teklifleri vardır. II. 
Dönem sonunda memleketine döndü. 
Evli ve üç çocuk babasıydı.

Kaynakça: Öztürk,  TPT (1923-1927), s. 503-
504.

YAYIN KURULU

KARAKOÇ
Karakoçyan ailesinin atalarındandır. Aslı 
Derevenk köyündendir. Aile, adını bu 
şahıstan almıştır. 1669 tarihli yazma bir 
İncil’in muhtırasında adı geçmektedir.

Kaynakça: Pamukciyan, BE s. 264.
SELMA GÜNAYDIN

KARAKUYU HİTİT BARAJI  
Pınarbaşı* ilçesine bağlı Karakuyu köyü 
sınırları içinde bulunmaktadır. 1931 yılın-
da Ali Rıza Yalgın rehberliğinde, bir Hitit 
yazıtını yerinde görmek üzere, Hamit 
Zübeyir Koşay ve H. H. von der Osten 
tarafından ziyaret edildi. Orada yazıtın 
yanında tamamlanmamış ikinci bir yazı-
tın varlığı da görüldü. Bunların oradaki 
eski bir baraj kalıntısıyla ilgili olduğu an-
laşıldı. 
H. H. von der Osten, 1931 yılında bu ba-
rajla ilgili bilgileri, fotoğraf ve çizimleriy-
le beraber yayımladı. Kayseri müze mü-
dürü Nuh Naci Bey büyük yazıtı müzesi-
ne getirdi. Hâlen orada sergilenmektedir. 
“Büyük Kral Tuthaliya”nın lejantı kabart-
ma hiyeroglif işaretleriyle işlenmiştir.  
1987 yılında yerinde bırakılan tamamlan-
mamış kitabenin akıbetini öğrenmek ü-
zere Karakuyu, Kutlu Emre* ve ekibi ta-

Kayseri Müzesinde sergilenen Karakuyu Hitit Barajı’nda bulunmuş Büyük Kral    
Tuthaliya’nın lejantı kabartma hiyeroglif işaretleriyle işlenmiş yazıt

Ahmet Zeki Karakimseliler 
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rafından ziyaret edildi. 1988-89 yılların-
da, yürütülen kurtarma kazılarıyla von 
der Osten tarafından “savak” olarak yo-
rumlanan dar, dikdörtgen mekânın, za-
manla tahribe uğradığı gözlendi. Yığma 
olarak gerçekleştirilen gölet bendinin, 
göletin iç yüzüne doğru farklı boyutta 
taşlarla döşenerek güçlendirildiği anlaşıl-
dı. Bu bendin kuzeye bakan dış yüzüne 
gömme olarak yapılan mekânın iç kısmı 
boşaltılarak büyük kitabenin yerinde bı-
rakılan yazısız alt kısmı ele geçirildi. Ona 
dik gelen yarım yazıtı içeren iri ve yassı 
taş plakanın çıkarılmaya çalışıldığı ancak 
bunda başarılı olunamadığı gözlendi.
O zamanki bilgilerin ışığında bu rezervu-
arın sularının savak aracılığı ile dışarı akı-
tıldığının düşünülmesine karşın, müze-
deki yazıtta ve kaidesinde su aktığını 
gösteren kalıntı, iz bulunamamıştır. Kazı 
sonuçları, K. Emre tarafından Alacahö-
yük Gölpınar, Köylütolu Hitit Barajları 
ile Yalburt ve Eflatunpınar rezervuarları 
birlikte yayımlandı. 
Daha sonraki yıllarda yapılan Boğazköy 
kazılarında, “Yukarı Şehir”de keşfedilen 
bir Hitit Barajı/Göleti’nin su bendinin dış 
yüzüne inşa edilen, önü açık, niş biçi-
minde iki yapı onların savak değil kült 
yapıları olduğunu göstermiştir. 

Kaynakça: K. Bittel,  Die Hethiter, München 
1976; M. Darga, Hitit Sanatı, İstanbul 1992; A. 
Dinçol,  Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi I, 
İstanbul 1982; K. Emre,  “The Hittite Dam of 
Karakuyu”, Essays on Anatolian Archaeology. 
BMCCJ VII s. 1-42. Wiesbaden 1993; K. Emre, 
“Felsreliefs, Stelen, Orthostaten”, Das Volk Der 
1000 Gotter, s. 62-73/Türkçesi s. 486-492 
2002; H. Klengel, “Die Geschichte des hethi-
tischen Reiches”,  Das Volk Der 1000 Gotter s. 
62-73/Türkçesi s. 413-412, 2002; K. Kohlme-
yer, “Felsbilder der hethitischen Grossreichze-
it”, Acta Praehistorica et Archaeoligica 15 
1983; N. Özgüç, “Fraktin Eserleri, Finds at Frak-
din”. Belleten 75, s. 295-307, resim 1-36 1955; 
T. Özgüç, “Ankara Üniversitesi adına yapılan 
Fraktin Kazısı ve Tetkik Gezileri/Excavations at 
Fraktin Near Develi and Researches in Anti-
Taurus Region” Belleten 45, s. 266, 1948; T. 
Özgüç, Die Stellung der Hethiter im Kulturellen 
Erbe der Türkei” Das volk der 1000 Götter. S. 
14-15. Türkçesi s. 386- 387, Bonn, Stuttgart, 
2002; Von Der Osten, Discoveries in Anoto-
lia 1930-31. OIC 14, Chicago 1933.   

KUTLU EMRE

KARAKÜRKÇÜ MAHALLESİ
İlk defa 1691 tarihli cizye defterinde kaydı-
na rastlanılan mahallede gayrimüslimler 
meskûn olup toplam 16 nefer nüfus ika-
met etmekteydi. 1834 tarihli Temettuât 
kayıtlarında rastlanılan mahallede Müslü-
man nüfus ikamet etmekte olup toplam 
76 hane vardı. 1872 tarihli nüfus kaydına 
göre mahalle yine Müslüman nüfus ile 
meskûn olup Taşçıoğlu, Çıkmaz, Tolaltı, 
Acıkmış, Tepecik, Çakaloz Çeşme, Üçler, 
Billurbaşı ve Dar Sokak adlarında dokuz 
sokaktan meydana gelmekteydi. 97 hane 
nüfus ikamet ediyordu. Günümüzde bu i-
simde bir mahalle yoktur.

Kaynakça: MAD. 5856, s. 15; 17. Yüzyıl Kay-
seri Avârız ve Cizye Defterleri, hzl. Mehmet 
İnbaşı, Kayseri 2011; Temettuât Defteri 
(1250/1834 Tarihli), hzl. İsmet Demir, Kayseri 
1998, s. 248–254; Cömert, 19.Y.Kayseri, s. 
100–102; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’nin Ma-
halleleri”, KTA, s. 370–371.

MEHMET İNBAŞI

KARALAR, ZAFER
Hikâye yazarı (Kayseri / Tomarza, 1940 – 
İstanbul, 2001). Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde fen 
memuru olarak çalışarak emekliye ayrıldı. 
Pendik’e (İstanbul) yerleşerek, ölümüne 
kadar orada oturdu. Yazmaya emekli ol-
duktan sonra, 1990’lı yıllarda başladı. Ya-
nılgılara Göz Kırpan Umutlar adlı ilk 
öykü kitabı, 1993 yılında, Adana Altın 
Koza Festivali çerçevesinde düzenlenen, 
Yılmaz Güney Film Öyküsü Yarışmasın-
da Başarı Ödülü, 1995 yılında, 6. Orhon 
Murat Arıburnu Ödülleri Uzun Metrajlı 
Film Öyküsü Yarışmasında üçüncülük ö-
dülü, 1997 yılında, Gönen 8. Ömer Seyfet-
tin Öykü Yarışmasında birincilik ödülü 
aldı. Dünden Yarına adlı kitabında yer a-
lan öykülerden Dünden Yarına, Kirpi, 
Körük adlı öyküler, 1999 yılında, Zongul-
dak Kültür ve Eğitim Vakfının düzenlemiş 
olduğu, Ahmet Naim Çıladır Öykü Yarış-
masında övgüye değer bulundu.
Eserleri: Yanılgılara Göz Kırpan U-
mutlar (1993), Kuşlar Kanatlanınca U-
çar (çocuk öyküleri, 1998), Dünden Ya-
rına. Derleme: Mehmet Yüceler’in Ha-
yatı ve Anıları (1999).

Kaynakça: Işık, TEKAA, C. 5, s. 2030.
ERDOĞAN MURA
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KARAMAN, KADİR
Şair (Sivas /Şarkışla/Cemel, 1956-). İlko-
kulu Cemel’de, Ortaokulu Şarkışla’da, 
Liseyi Ankara’da Mamak Lisesinde ta-
mamladı. 1979’da üniversiteyi Ankara’da 
ADMMA DMMYO İnşaat Mühendisi 
olarak bitirdi. Hece vezinli, serbest her 
türlü şiiri; Erciyes dergisi, Berceste der-
gisi, Somuncubaba dergisi, Akpınar der-
gisi ve çeşitli gazetelerde yayımlanmış, 
bazı şiirleri de bestelenmiştir. Kendi bes-
teleri de mevcut olan şairin, çıkan 5 mü-
zik albümünde, beşinin bestesi kendine 
ait olmak üzere 12 şiiri yer almıştır.
Türkiye Yazarlar Birliği ve İLESAM üye-
sidir. Kayseri’de oturmakta ve bir kamu 
kurumunda çalışmaktadır.
Eserleri:  Kanıma Cemre Düştü (1997), 
Göçmen kuşlar dönmedi (2001), Gön-
lümün Güz Mevsimi (2003). 

YAYIN KURULU

KARAMANOĞULLARI  
1256-1474 yılları arasında Kayseri, Niğde, 
Karaman, Konya, Mersin (İçel), Aksaray 
ve Alanya çevresinde hüküm süren, Sel-
çuklulardan sonra kurulmuş Anadolu 
Beyliklerinin en önemlilerindendir. 
Karamanoğulları, Oğuzların Avşar bo-
yundandır. Devletin kurucusu, Nure 
Sufi’nin oğlu Karaman Bey’dir. Anadolu 
Selçuklu Sultanı IV. Kılıç Arslan 1261’de 
Karaman’ın beyliğini tanımıştır. Çevre-
sinde fetihler yapıp bir kısım asayişsizlik-
lerde bulunan Karaman Bey 1263’te ö-
lünce IV. Kılıç Arslan ailenin diğer üyele-
rini hapsetti. Ancak bir müddet sonra 
Kılıç Arslan, Moğollar ve Vezir Süley-
man Pervane tarafından öldürülünce Ka-
ramanlılar serbest bırakıldı. Ancak Kara-
manoğulları’ndan Ali Bey, Kayseri’de re-
hin tutuldu. Bir müddet sonra Karaman 
Bey’in oğlu Mehmed Bey beyliğin başına 
geçip, İç İl (Mersin) bölgesini ele geçirdi. 
Moğollara karşı 1276’da Kayseri’de 
Hatiroğulları’nın başlattığı isyanı destek-
ledi ve bu arada Konya’yı ele geçirip, 
derviş kılığında gizlenen Selçuklu Sultanı 
II. Keykavus’un oğlu AlâeddinSiyavuş’u 
(Cimri) Konya’da Selçuklu Sultanı ilan 
etti ve kendisi de vezir oldu. Bir ferman 

çıkartarak Türkçeden başka dil konuşul-
masını yasakladı (1277). Ancak Moğolla-
rın ordular göndererek desteklediği asıl 
Selçuklu Sultanı III. Keyhüsrev Konya’ya 
girdi. Mehmed Bey, yakınları ve sultan i-
lan ettiği Siyavuş yakalanıp öldürüldü. 
Bu arada birçok Karamanlı Türkmen de 
kılıçtan geçirildi.
Mehmed Bey’in yerine geçen kardeşi 
Güneri Bey, Konya taraftarına hücum-
larda bulundu. III. Keyhüsrev’in Moğol-
ları yardıma çağırması üzerine gelen 
Moğol ordusu, Karamanoğulları halkına 
büyük bir katliam uyguladı. III. 
Keyhüsrev’in de Moğollar tarafından öl-
dürülmesiyle yerine geçen II. Mesud, 
kendisini güvende hissettiği Kayseri’de 
oturdu. Güneri Bey, uzun süre Kara-
manlıların baş şehri olan Larende’yi 
(Karaman) ele geçirip Tarsus bölgesini 
istila etti. İlhanlı Hanı’nın görevlendir-
mesiyle Sultan Mesud, Selçuklu ve Mo-
ğol askerleriyle Karamanlılar üzerine 
yürüdü fakat netice elde edemedi ve on-
larla dost olmak zorunda kaldı. Karama-
noğulları’nın tekrar istila hareketine kal-
kışması üzerine yeni İlhanlı hükümdarı 
Geyhatu, Karaman’a yürüyüp buralarda 
işkencelerde bulundu. 1.300 yılında ölen 
Güneri Bey’in yerine kardeşi Mahmud 
Bey geçti ve o da 1308’de öldü. Yerine 
geçen oğlu Yahşi Bey Konya’yı ele geçir-
di. Bunun üzerine Selçukluların bağlı 
bulundukları İlhanlı hükümdarı Olcayto 
Hüdabende Mehmed, Emir Çoban’ı 
Anadolu’ya gönderdi. Çoban Konya’ya 
girdi ve oğlu Demirtaş*ı Moğolların Ana-
dolu genel valisi yaptı. Karamanlılar bir 
müddet sonra Konya’yı tekrar ele geçir-
di. Yahşi Bey’den sonra yerine kardeşi 
Bedreddin İbrahim Bey geçti. Demirtaş 
Konya’yı ele geçirdiyse de, Karamanlılar 
bir müddet sonra Konya’yı geri aldılar. 
Ancak başkentleri Larende olarak kaldı.
Karamanlıların başına hanedandan bir-
kaç bey geçtikten sonra Alâeddin Ali* 
1361 yılında bey oldu. Artık bu tarihlerde 
İlhanlılar yok olmuş, Anadolu’da beylik-
ler gelişmeye başlamıştı. Daha önce Ka-
ramanlılardan Konya’yı alan Sivas-
Kayseri merkezli Eretnalılar*dan Alâed-

Kadir Karaman
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din Bey 1367 yılında, Kayseri ile birlikte 
Niğde, Karahisar (Yeşilhisar), Aksaray ve 
Akşehir’i de topraklarına kattı. Daha son-
ra Osmanlılarla da aralarında bulunan 
toprakların ele geçirilmesi meselesi yü-
zünden anlaşmazlığa düşen Alâeddin 
Bey, Osmanlı sultanı olan kayınpederi I. 
Murad tarafından Konya önünde büyük 
bir mağlubiyete uğratıldı. Kayseri-Sivas 
hâkimi Kadı Burhaneddin*’le de iyi ge-
çinmeyen Alâeddin Bey, bu güçlü hü-
kümdarın ülkesini yağmalamasına sebe-
biyet verdi. 1396’da Niğbolu Savaşı’nı 
fırsat bilerek Ankara’ya hücum eden Alâ-
eddin Bey üzerine yürüyen Yıldırım Ba-
yezid, Konya’ya sefere çıkarak Alâeddin 
Beyi ele geçirerek öldürttü (1398). Kara-
man Beyliği’ne son veren Yıldırım Baye-
zid, Alâeddin Bey’in çocuklarını Bursa’da 
gözaltında tutmaya başladı.
1402 yılındaki Ankara Savaşı ve Timur’a 
esir olan Yıldırım Bayezid’in ölümü üze-
rine Timur, diğer beylikler gibi Karaman 
Beyliği’ni de yeniden kurarak bu beyliği 
Bursa’daki Alâeddin Bey’in oğulları 
Mehmed ile Ali Beylere verdi. Timur, o 
zamana kadar Karamanlıların olmamış 
Kayseri’yi de bu beyliğe kattı. Karamanlı 
II. Mehmed Bey ise buraya hanedandan 
Şeyh Çelebi’yi vali olarak tayin etti. Meh-
med Bey, Kayseri dâhil birçok Karaman 
şehrinde Timur adına gümüş sikkeler 
bastırdı. 
Kayseri Kalesi’ndeki 1411 tarihli Dulkadı-
roğlu Hasan Bey’e ait bir kitabeden, şeh-
rin bu tarihte Dulkadırlıların eline geçtiği 
anlaşılmaktadır. Hasan Bey, Dulkadır 
Beyi Nasıreddin Mehmed Bey’in büyük 
oğludur. 
Yine kaledeki başka bir (tarih kısmı kırıl-
mış yarım) kitabeden ise, Karamanoğul-
ları’nın bir süre sonra Kayseri’yi Dulka-
dıroğulları’ndan geri aldığı ve bu hadise-
de Karamanoğulları’nın meşhur Kayseri 
Valisi Şeyh Çelebi’nin ve oğlu Sevinç 
Temir’in önemli vazifelerde bulundukları 
anlaşılmaktadır. Burada Sevinç Temir 
(Demir, Timur) ismi dikkat çekicidir. 
Şeyh Çelebi kendilerine Kayseri’yi bağış-
layan Timur’un adını oğluna, şükranını 
ve memnuniyetini belirtmek için sevinç 

ilavesi ile koymuştur. Şeyh Çelebi’nin ve 
oğlu Sevinç Temir’in Kayseri’de vakıfları 
bulunmaktadır.
Mısır Memluklularına ait Tarsus’u Kara-
manoğlu Mehmed Bey’in zapt etmesi üze-
rine, Memluk Sultanı Melik Müeyyet Şeyh 
1419 yılında Anadolu’ya oğlu İbrahim ku-
mandasında büyük bir kuvvet gönderdi. 
Dulkadıroğlu Nasıreddin Mehmed Bey’le 
beraber hareket eden Memluk kuvvetleri 
Kayseri’yi, şehrin valisi Şeyh Çelebi’nin 
kaçması üzerine Karamanlılardan alarak 
Dulkadırlılara verdi.
Karamanoğlu Mehmed Bey’in 1423 yılın-
da ölümü üzerine oğlu İbrahim, Kara-
man Beyliği’nin başına geçti. İbrahim 
Bey, Memluk Sultanı Barsbay’dan, Dul-
kadırlılara verdikleri Kayseri’yi geri iste-
di. Barsbay bu teklife önce razı olmuşsa 
da, daha sonra kararını değiştirerek Kay-
seri’ye Nasıreddin Mehmed Bey’in oğlu 
Süleyman Bey’i tayin etti. Bunun üzerine 
bu sırada Osmanlı taraftarı olan İbrahim 
Bey Kayseri üzerine yürüyerek 1435 yılın-
da burayı ele geçirdi. Bu defa Dulkadı-
roğlu Mehmed Bey, Kayseri’nin Kara-
manlılardan alınıp kendilerine verilmesi 
için II. Murad’a müracaat etti. II. Murad 
Kayseri’yi kuşattırıp Karaman ülkesini 
istila ettirdiyse de, 1437 yılında Karaman-
lılarla bir anlaşma yaparak dost oldular 
ve Kayseri de Karamanlılarda kaldı. 
1463 yılında İbrahim Bey vefat edince 
çocukları saltanat kavgasına başladı. 
Bunlardan Pir Ahmed Fatih’e, İshak Bey 
de Uzun Hasan’a güvenerek saltanatı el-
de etmeye çalıştılar. İshak’ın müracaatı 
üzerine Uzun Hasan Osmanlı, Dulkadırlı 
ve Karaman beldelerini istila etti. Pir 
Ahmet de desteği karşılığı Fatih Sultan 
Mehmed’e bazı Karaman şehirlerini ve 
bu arada Kayseri Kalesi’ni ve yakınında 
bulunan Saykalan Hisarı’nı (Yılanlı 
Dağ’ın güneyinde, Seykalan Dağı üzerin-
de) teslim etti (1464). Sonunda da Kara-
man Beyi oldu. 
Pir Ahmed 1465 yılında Kayseri Kalesi’ni, 
bendesi olduğu Fatih Sultan Mehmed’in 
yardımları ile tamir ettirdiğine dair bir 
Farsça kitabeyi, İç Kale’nin güney iç ka-
pısı üzerine koydurmuştur.
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Pir Ahmed, Fatih’e verdiği sözleri tutma-
dı. Kardeşi Kasım’la mücadeleye başladı 
ve Uzun Hasan’a güvenerek ondan yar-
dım istedi. Bunun üzerine Fatih, Kara-
man iline girdi. Başta Konya olmak üzere 
bütün beyliği ele geçirdi ve Karaman 
Valiliğine oğlu Mustafa’yı tayin etti. Böy-
lece Karaman Beyliği 1468 yılında tarihe 
gömülmüş oldu.
Karamanlıların Kayseri’de, kaledeki kita-
belerinden başka bir eserleri kalmamış-
tır. Vali Şeyh Çelebi’ye ait, halkın “Çar-
dak Mescidi” ismini verdiği, Sivas Cad-
desi’nin güneyindeki blokların arkasında 
bulunan mescit yakın zamanlarda yıkıla-
rak ortadan kaldırılmıştır. Şeyh Çelebi ve 
ailesine ait mezar taşları ise müze depo-
sundadır.

Kaynakça: Şikarî’nin Karamanoğulları Tari-
hi, (yay. Mesut Koman), Konya 1940; İsmail 
Hakkı Uzunçarşılı,  Anadolu Beylikleri, Ankara 
1969, s. 1-38; Uzunçarşılı, OT, C I, s. 160; Şaha-
beddin Tekindağ, Karamanlılar, İA, C VI, s. 
316-330; Faruk Sümer, Karamanoğulları, DİA; 
Yücel, KBAD, s. 160-161; İbrahim Hakkı Konya-
lı, Abideleri ve Kitabeleri İle Karaman Tarihi 
Ermenek ve Mut Âbîdeleri, İstanbul 1967; İbra-
him Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri İle 
Konya Tarihi, Konya 1997; Refet Yinanç, Dul-
kadır Beyliği, Ankara 1989; Cüneyt Ölçer, Ka-
ramanoğulları Beyliği Madeni Paraları, İs-
tanbul 1982; Mehmet Çayırdağ, “Kayseri’de Ki-
tabelerinden XV ve XVI. Yüzyıllarda Yapıldığı 
Anlaşılan İlk Osmanlı Yapıları”, Vakıflar Der-
gisi, 1981, S XIII, s. 531-581; Mehmet Çayırdağ, 
“Kayseri’de XIV ve XV. Yüzyıllarda İki Emir Ai-
lesi, Emir Zahireddin Mahmud ve Emir Şeyh 
Çelebi”, Vakıflar Dergisi, S XXVII, s. 140-146; 
E. Diez-O. Aslanapa, Karaman Devri Sanatı, 
İstanbul 1950.

MEHMET ÇAYIRDAĞ 

KARAMERCAN, AHMET
Öğretim üyesi, genel cerrah (Kayseri, 
1970-). Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakül-
tesini 1993 yılında bitirdi. 1994 yılında 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel 
Cerrahi Anabilim Dalında başladığı ge-
nel cerrahi eğitimini tamamlayarak 
2000 yılında Genel Cerrahi Uzmanı un-
vanını aldı. 2000-2001 yılları arasında 
Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Trav-
matoloji Hastanesinde Genel Cerrahi 
Uzmanı olarak görev yaptı.   2001 yılında 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yar-
dımcı doçent olarak atandı. Gazi Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabi-
lim Dalında çalışmalarına devam etti ve 
2007 Yılında Genel Cerrahi Doçenti 
unvanını aldı. Yurt içinde ve yurtdışında 
birçok kongre ve sempozyuma katıldı.   
2005 yılında Memorial Sloan-Cattering 
Colorectal Surgery’de (New York–ABD)  
ve 2006 yılında AGC Kurs-Davos Gast-
rointestinal Surgery’de (Davos-İsviçre) 
görev yaptı. Evli, bir çocuğu vardır.

YAYIN KURULU

KARAMETE, KEMALETTİN
Yazar, eğitimci (Kayseri, 1908-İstanbul, 
01 Mayıs 1968). Konukboğan Mahallesi’-
nde doğdu. Karamehmetzade Feyzullah 
Efendinin oğludur. Annesi Feyzizadeler-
den Fethiye Hanım’dır.  İlköğrenimini 
Sivas ve Kayseri’de tamamladı. Daha 
sonra bir müddet İstanbul Erkek Öğret-
men Okulu’na gitti. Kayseri Lisesi’ni bi-
tirdikten sonra, yüksek tahsil için 
Fransa’ya gitti. Lion Üniversitesi Fen 
Fakültesi’nde bir süre okuduktan sonra, 
Kimya Sanayii Bölümü ikinci sınıfından 
ayrılarak Türkiye’ye döndü. Beş yıl kaldı-
ğı Fransa’dan döndükten sonra, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden 
1930 yılında mezun oldu.1930 yılında 
Sivas Lisesi Fransızca öğretmenliğine a-
tandı. Altı ay sonra Kayseri Lisesi’ne tayi-
ni çıkdı.  1931 yılında öğretmenlik göre-
vinden aylık ücretinden eksiltilme yapıl-
dığı için istifa etse de bir yıl sonra yapılan 
düzeltmeyle yeniden öğretmenlik ve mü-
dür yardımcılığı görevine döndü. Bir 
müddet de Kayseri Müzesi müdürlüğü-
nü yürüttü.  1952 yılında Haydarpaşa Li-
sesi Fransızca öğretmenliğine nakledildi.  
Kayseri’nin tarihî, turistik ve sosyal özel-
likleri üzerinde incelemeler yaptı. Fransa’-
da bulunduğu sıralar Paris’te yayınlanan 
Reveu Hittite at Asianique adlı dergide 
de Kayseri ile ilgili değişik konularda yazı-
lar yazdı. Kayseri’yi Paris’te yazılarıyla ta-
nıtan ilk kişi unvanını aldı. Öğretmenliği 
süresince öğrencilerine “Hatırda kalmaz, 
satırda kalır” sözünü sık sık tekrarlar ve 
onların yazmayı alışkanlık hâline getirme-
lerini öğütlerdi. Son derece neşeli ve nük-

Kemalettin Karamete 

Ahmet Karamercan  
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tedan bir kişiliğe sahipti. Kayseri Halkevi’-
nin yayınladığı Erciyes dergisi ve Kayseri 
gazetesinde de inceleme yazıları yer al-
mıştır. Evli ve dört çocuk babasıydı.
Eserleri: Erciyes Kayseri’si ve Tarihi-
ne Bir Bakış (1934); Kayseri’den derledi-
ği fıkralar kitabı, Okumam yazmam yok 
ama Kayseriliyim  (1944);   Yeşil Erkilet 
isimli broşürü, Volter’den Türkçeye bir 
çeviri kitabı bulunmaktadır. 

 ALİM GERÇEL

KARAMIŞ,  MEHMET BAKİ 
Öğretim üyesi, makine yüksek mühendi-
si (Kayseri, 1953-). Kayseri Teknisyen O-
kulu (Teknik Lise ) Makine Bölümünü 
bitirdi (1973). Yıldız Üniversitesi 
(İ.D.M.M. Akademisi) Makine Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu (1978). 
1977-1980 yılları arasında Millî Savunma 
Bakanlığı Taşkızak Tersanesinde çalıştı. 
1981 yılında Yıldız Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümünde yüksek lisansı-
nı tamamlayarak İmalat Yüksek Mühen-
disi oldu. Kayseri Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisinde asistan olarak 
göreve başladı (1980). 1985 yılında dok-
torasını tamamladı. 1987 yılında yardım-
cı doçent kadrosuna atandı. 1988 Yılında 
Makine Mühendisliği “Üretim Yöntem-
leri” bilim alanında doçent unvanını aldı. 
Kasım 1988-Kasım 1989 tarihleri arasın-
da İngiltere Birmingham Üniversitesinde 
“Plasma Nitriding” konusunda bir yıl sü-
re ile araştırmada bulundu.  Erciyes Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi Dekan 
Yardımcılığı yaptı (1989-1992).  1994 yı-
lında profesör oldu. Dokuz yıl süreyle 
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesi Makine Mühendisliği Bölümü Baş-
kanı, 27 yıl İmalat ve Konstrüksiyon Ana-
bilim Dalı Başkanı,  altı yıl Fen Bilimleri 
Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak idari 
görevler yüklenen Mehmet Baki Karamış 
1997 yılından itibaren iki dönem Mühen-
dislik Fakültesi Dekanlığı  ve 2003-2004 
yıllarında da bir yıl sureyle rektör yar-
dımcılığı görevlerini yürüttü.  Hâlen Erci-
yes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 
Makine Mühendisliği Bölümünde Tasa-
rım ve İmalat Anabilim Dalı Başkanıdır. 
Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Eserleri: Makine Mühendisliğine Giriş, 
(1999);  İmalat yöntemleri, (2005);  ed. 
Proceedings of “ 4th International 
Conference on Tribology (BAKANT-
RIB’2002 ), 12- 14 June 2002; ed. Proce-
edings of “2nd International konferen-
ce on Tribology ( MEDITERRANEANT-
RIB’ 2002 )”, 12-14 June, 2002. 

YAYIN KURULU

KARAOSMANOĞLU, MEHMET
Öğretim üyesi, arkeolog (Kayseri, 1954-). 
Salih Avgın Paşa İlkokulu’nu, Nazmi To-
ker Ortaokulu’nu ve ardından 1973 yılın-
da Kayseri Lisesi’ni bitirdi.  Atatürk Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümünden mezun oldu (1979).   Aynı 
üniversitede asistan olarak göreve başla-
dı (1980) . 1981 yılında yüksek lisansını, 
1987 yılında da “Anadolu Mimari 
Bezemeleri-Roma Dönemi Yumurta Di-
zisinin Gelişimi” başlıklı çalışmasıyla 
Doktorasını tamamladı. 1990 yılında 
yardımcı doçent, 1997 yılında doçent, 
2006 yılında da profesör kadrosuna a-
tandı. 2008 yılından beri Atatürk Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmekte-
dir. Urartu Devleti’nin önemli kalelerin-
den Erzincan Altıntepe’de 2003 yılından 
beri kazı başkanı olarak çalışmaları yü-
rütmektedir. Bilimsel toplantılarda bildi-
riler sundu ve konferanslar verdi. Evli ve 
dört çocuk babasıdır.  
Eserleri: Anadolu Mimari Bezemeleri. 
Roma Çağı Yumurta Dizisi  (1996); 
Lotus-Palmetçiçek ve Yumurta-Boncuk 
Dizisi: Kökeni ve Klasik Çağ Sonuna 
Kadar Biçem Gelişimi  (1997); Mitoloji 
ve Ege’nin Tanrıları (2005); Altıntepe 
Kazı ve Onarım Çalışmaları (2010).
Kitaplarda Bölüm: “Urartu Kaya Mezar-
larının Kökeni Üzerine” Anadolu’da 
Doğdu 60 Yaşında Fahri Işık Armağa-
nı (2004);  “Muş/Bulanık Buluntusu Mo-
bilya Aksamları” Anadolu Arkeolojisi’ne 
Katkılar, 65. Yaşında Abdullah Yayla-
lı’ya Sunulan Yazılar, (2006); “Altınte-
pe Kalesi İkinci Dönem Kazıları” (ed. B. 
Can, M. Işıklı), Doğudan Yükselen Işık 
Arkeoloji Yazıları (2007); “Eski Çağda 
Erciyes/Argaios Dağı ve Çevresi” I. Ha-

Mehmet Karaosmanoğlu 

Mehmet Baki Karamış 
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cılar Sempozyumu 11-13 Mayıs 2007 
(2008);   “İkinci Dönem Kazıları Işığında 
Altıntepe Apadanası” A. Altan Çilingi-
roğlu’na Armağan. Yukarı Deniz Kıyı-
sında Urartu Krallığı’na Adanmış Bir 
Hayat. (2009);  “Erzincan Altıntepe Ka-
lesi/Erzincan Altıntepe Fortress”, (ed. K. 
Köroğlu - E. Konyar), Urartu Doğuda 
Değişim. Transformation in the East 
(2011).

YAYIN KURULU

KARAÖZÜ KÖPRÜSÜ bk. ŞAHRUH 
KÖPRÜSÜ

KARÂRÎ
Âşık (XX. yy.). Kayseri’nin Tabaklarönü 
Mahallesi’ndendir. Mensup olduğu aile, 
baba adı, doğum ve ölüm tarihi bilinme-
mektedir. Fahri Bilge Mecmuaları*’nda 
ümmî olduğu ve mahallesinde berberlik 
yaptığı belirtilmiştir. Kaynaklarda Karâ-
rî’ye ait sadece bir destan bulunmaktadır. 
Bu destanda da “Çöllo” adındaki bir Af-
şar eşkıyanın kahramanlıkları anlatıl-
maktadır.

Kaynakça: Erhan Çapraz, Fahri Bilge Defter-
leri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri, 
Laçin Yayınları, Kayseri 2008, s. 93-94, 145-
149.

ERHAN ÇAPRAZ

KARASİOĞLU, FEHMİ
Öğretim üyesi, işletmeci (Kayseri/Develi, 
06 Nisan 1964-).  Erciyes Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşlet-
me Bölümünü bitirdi (1988). 1989 – 1991 
yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansı-
nı tamamladı. Aynı yerde doktorasını 
verdi (1996) ve araştırma görevlisi olarak 
atandı (1989). Sonra Celal Bayar Üniver-
sitesi İİBF ne geçti (1993) ve yardımcı 
doçent unvanını aldı (1997). Buradan 
Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF ne 
geçti (1998) ve doçent unvanını aldı 
(2002). Ardından profesör oldu (2006). 
ABD başkanlığı ve dekanlık gibi idari 
görevlerde bulundu. Ulusal ve uluslar-
arası bilimsel toplantılara katılarak teb-
liğler sundu. Müşterek yayınlarda maka-
leleri yer aldı.

Eserleri:  Sağlık İşletmelerinde Muha-
sebe Uygulamaları  (2007); İnternet 
Tabanlı Finansal Raporlama (2001); 
Bilgisayarlı Muhasebe; Finansal Tab-
lolar Analizi; Çözümlü Muhasebe 
Problemleri (Ders notları, Hakan Aracı 
ile beraber)   (2010).

YAYIN KURULU

KARATAN, OKTAY
Öğretim üyesi, iç hastalıkları uzmanı 
(Kayseri/Develi, 1948-). İlk ve orta öğre-
nimini Trabzon, Kayseri ve Elazığ’da ta-
mamladı. 1971 yılında Ankara Üniversite-
si Tıp Fakültesinden mezun oldu. Bir sü-
re SSK Ankara Hastanesi’nde çalıştıktan 
sonra,   1976’da İç Hastalıkları uzmanı ve 
1982 yılında doçent unvanı aldı. Akdeniz 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde idari ve a-
kademik görevlerde bulundu (1983-
1985). 1985’de Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı’nda göre-
ve başladı. 1988’de profesörlüğe yüksel-
tildi. 1995-1996 tarihleri arasında Anka-
ra Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan yar-
dımcılığı ve İbn-i Sina Hastanesi Genel 
Yöneticiliği görevlerinde bulundu.   Ara-
lıklı olarak toplam 12 yıl süre ile Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim 
Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Yurt 
içinde ve yurtdışında yayınlanmış ve kay-
nak gösterilmiş birçok eserleri yanı sıra, 
bazı kitaplarda bölüm yazıları da mev-
cuttur. International Society of Nephro-
logy, European Renal Association ve 
Türk Nefroloji Derneği üyesi ve Türk 
Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları 
Derneği Onursal Başkanıdır

YAYIN KURULU

KARATAŞ NAHİYESİ
XV. ve XVI. yüzyılda ilk defa Tahrir Def-
terleri kayıtlarında ortaya çıkan Karataş 
Nahiyesi, Kayseri kazasının sekiz nahiye-
sinden birisidir. Bu nahiye, günümüzdeki 
İncesu ilçesinin* bazı köylerini de içine 
almaktaydı. Daha çok cemaatlerin 
meskûn olduğu nahiyede 25  cemaat ika-
met etmekteydi. Bu nahiyeye adını veren 
Karataş Cemaati de burada ikamet et-
mekte olup Karataş Nahiyesi’ndeki ce-
maatlerin nüfus olarak en kalabalık olanı 

Oktay Karatan    

Fehmi Karasioğlu 
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idi. Nahiyede, Simanigah, Silopi, Kara-
taşlı, Buğalu Tatar, Saru İbrahim, Sarum 
Hacılu, İvaz Hacılu, Ali Beğlü, Evlad-ı 
Cumalılar, Dervişân, Bezircilü, Kara Ö-
küzlü, Ali Hacılu, Çanaklu, Halid baha-
dır, Aşağı Mukbil, Süleyman Kethüda, 
Hüseyin Hacı, Omuzu Güçlü, Evlad-ı 
Seferlü, Karalar, Tacirlü cemaatleri ika-
met etmekteydi. Nahiye bu dönemde 
663 hane ve 210 mücerred (yalnız) ve 71 
muaf zümreden meydana gelmekteydi. 
1570 yılında 22 cemaatin ikamet ettiği bir 
nahiye olarak kaydedilmiştir. 1584 tarihli 
defterde “Nahiye-i Karataş der liva-i 
Kayseriyye” başlığı altında kaydedilmiş 
olup çoğunlukla cemaatlerin meskûn ol-
duğu bir yerleşim görünümünde idi. 
Sonraki dönemlerde bu nahiyeye rastlan-
mamıştır.

Kaynakça: BOA. TD. 38, s. 38; MAD. 20, 71b-
85b; TD. 387, s. 213; TD. 976, s. 112–125; İnbaşı, 
16.YBKayseri, s. 122–127; Kayseri Tapu-
Tahrir Defteri /1500, hzl. Mehmet İnbaşı, Kay-
seri 2009; Kayseri Tapu-Tahrir Defteri /1570, 
hzl. Mehmet İnbaşı, Kayseri 2009; TK. KKA. 
TD. 136, vr.185a-197a;

MEHMET İNBAŞI

KARATAY KERVANSARAYI
Kayseri’ye 40 km mesafedeki Karatay 
(Karadayı) köyünde yer almaktadır. Ker-
vansaray, İç Anadolu’yu Doğu ve Güney-
doğu Anadolu’ya bağlayan Kayseri-
Kahramanmaraş yolu üzerinde bulun-
maktadır. Kervansarayın bir diğer özelliği, 
XIII. yüzyılda kurulan ve uluslararası fuar 
niteliğinde olan Yabanlu Pazarı*’nın çok 
yakınında bulunuyor olmasıdır. Karatay 
Kervansarayı’ndaki her iki taç kapıda da 
birer adet kitabe yer almaktadır. Kapalı 
bölümdeki kitabe H 638 (M 1240) tarihli-
dir. Açık avlulu bölüme geçişi sağlayan taç 
kapı üzerindeki kitabede tarih yazılma-
mıştır. Kervansaray ünlü Selçuklu veziri 
Celaleddin Karatay* tarafından inşa ettiril-
miştir. Karatay Kervansarayı’nın 1247 ta-
rihli vakfiyesi ile dönemin çağdaş kaynak-
larındaki anlatımlardan, Anadolu’daki 
Selçuklu kervansaraylarının tamamının 
plan, süsleme ve işleyişleri hakkında çok 
önemli bilgilere ulaşılabilmektedir. Ker-
vansarayın tamamında düzgün kesme taş 

malzeme kullanılmıştır.
Karatay Kervansarayı genel olarak iki ana 
kütleden meydana gelmektedir. Bunlar-
dan kuzeydeki, beş sahınlı olarak düzen-
lenmiş olan bölüm, kapalı bir barınak 
mekânıdır. Kapalı bölümün güneyinde ise 
avlu ve servis mekânları bulunmaktadır.   
Kervansarayın dış duvarları oldukça yük-
sek yapılıp âdeta küçük bir kale görünü-
mündedir. Kervansarayın girişinin bu-
lunduğu güney cephenin duvarları, ikisi 
köşelerde, birer tanesi de taç kapının 
doğu ve batı tarafında bulunan kulelerle 
desteklenmiştir. Bu kulelerden köşedeki-
ler yıldızvari bir tasarıma sahipken, taç 
kapının doğu ve batısındakiler duvardan 
üç kademeli (birincisi silindirik, ikincisi 
düz profilli üçüncüsü üzeri geçmeli örgü 
desenli) olarak çıkıntı yapan kulevari pa-
yandalarla desteklenmiştir. Kervansara-
yın doğu cephesinde ise avlunun kuzey-
doğu köşesinde altıgen biçimli köşe kule-
leri, giriş cephesinin köşesi ile avlu köşesi 
arasında kalan duvar yüzeyinde de daire-
sel kesitli ve yıldız silindir birleşimli pa-
yandalar bulunur. Avluya göre daralan 
kapalı bölümün doğu cephesinde sırayla 
yarım altıgen, dikdörtgen ve köşede kare 
biçimli destek payandaları görülmekte-
dir. Kervansarayın doğu ve batı cepheleri 
simetrik olarak düzenlenmiştir. Kuzey 
cephede ise köşe payandalarının dışında, 
duvarın orta kısmında iki adet dikdört-
gen payanda yer almaktadır. Avlu kısmı-
nın doğu cephesinin güney ucuna kaydı-
rılan kemerli açıklık ise kervansaraya ait 
hamamın külhan bölümüdür. Tüm cep-
helerde, payandalar arasına gelecek şe-
kilde birer adet çörten yerleştirilmiştir. 
Güney cephesi batı kısmında taç kapıya 
yakın olan çörten, Anadolu Selçuklu mi-
marisindeki en ilginç ve etkileyici çörten-
lerdendir. Bu çörtenin ön yüzünde otu-
rur vaziyette bir insan figürü, batı cephe-
sinde boğa figürü, doğu cephesinde ise 
diğerinden farklı olarak boğa figürünün 
başı cepheden verilmiştir. Bu cephede 
taç kapıya daha uzak olan ikinci çörten, 
yeleli arslan şeklinde tasarlanmıştır. Avlu 
taç kapısının yüksekliği 12,70 ila 13 m a-
rasındadır. Genişliği ise yaklaşık 8 metre-
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dir. Cepheden dışa doğru çıkıntısı yakla-
şık 2,50 metredir. Taç kapı, genişlikleri 
birbirinden farklı dört bordürle kuşatıl-
mıştır. Bu bordürlerin taç kapıyı üstten 
de çerçevelediği düşünülmektedir. 13 cm 
genişliğindeki birinci bordür, dairesel 
profilli bir şeridin düz ve ters “T” yapacak 
şekilde meandırlar meydana getirdiği bir 
geometrik kompozisyonla bezelidir. 68 
cm genişliğindeki ikinci bordürün yüze-
yinde ise, kırık çizgi sisteminden gelişen 
ve sonsuz karakterli olan 9 ve 10 kollu 
yıldızlardan meydana gelmiş geometrik 
kompozisyon uygulanmıştır. Bezemeyi 
oluşturan şeritlerin yüzeyi içbükey olarak 
yivlendirilmiştir. 11 cm genişliğindeki 
üçüncü bordürün yüzeyi ise, dairesel 
profilli üç şeridin meydana getirdiği üçlü 
geçmelerden müteşekkil geometrik beze-
meyle süslenmiştir. Dördüncü bordür 28 
cm genişlikte olup, düz profilli şeritlerin 
geçme yapmasıyla ortaya çıkmış yarım 
yıldız desenleriyle süslenmiştir. Bu bor-
dürlerin tamamının orijinalde taç kapıyı 
üstten de kuşattığı düşünülmektedir. 
Bordürlerde taç kapının genelinde oldu-
ğu gibi erimeler gözlenmektedir. Bunlar-
dan sonra içe doğru sivri kemer ve mu-
karnaslarla birlikte dikdörtgen cephe yü-
zeyinden ana nişe doğru bir kademelen-
me mevcuttur. Taç kapı kemerinin üze-
rinde üst kısmı dilimli, alt kısmı ise dik-
dörtgen şeklinde düzenlenmiş kitabe bu-
lunmaktadır. Duvar yüzeyinden çökertil-
miş bir alana yerleştirilen beyaz mermer-
den kitabe yuvasının etrafı, iç içe geçme-

ler yaparak daireler oluşturan şeritlerle 
bezenmiş bir kuşakla çerçevelenmiştir.
Dört satır hâlinde yazılan kitabede; 
“Mülk Allah’ındır. Bir, baki ve daim olan 
Allah’tır. En ulu sultan, hükümdarlar hü-
kümdarı, âlemde Allah’ın gölgesi, dünya 
ve dinin yardımcısı, fetih babası, emirül 
mü’minin kasimi (rızık dağıtanı) Keyku-
bad oğlu Keyhüsrev (zamanında), hicre-
tin 638 (M 1240) tarihinde (inşa edilmiş) 
olduğu” yazılıdır.
Taç kapı kemerinin yüzeyi, kapalı geo-
metrik biçimlerin oluşturduğu geometrik 
kompozisyonla süslenmiştir. Taç kapı 
nişini yanlardan sınırlandıran sütuncele-
rin zar tipi başlıklarından doğudakinde  

Karatay Kervansarayı-taç kapının genel görünüşü (M. Denktaş)

Karatay Kervansarayı genel görünüm (seronline)  
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arslan, batıdakinde güvercin kabartması 
yer almaktadır. Sütuncelerin üzerinden 
başlayan bordür ise aralarına yer yer in-
san, boğa vs. figürlerin de serpiştirildiği 
rumi ve palmet örgülerinden meydan 
gelmiş bir bitkisel kompozisyonla bezen-
miştir. Süsleme, alçak kabartma olarak 
işlenmiştir. Taç kapının mukarnaslı kav-
sara alınlığında köşelere, yüzeyleri geo-
metrik süslemeli bir rozet yerleştirilmiş-
tir. Taç kapı kavsarası yedi sıra mukarnas 
dizisinden oluşmaktadır. Avlu taç kapı 
mihrabiyeleri sekiz kollu yıldız kompo-
zisyonu ile süslenmiş bordürle üç yön-
den çerçevelenmiş olup, nişleri dört sıra 
mukarnaslı kavsaraya sahiptir. 
Avluya 13 m uzunluğundaki giriş eyva-
nından geçilir. Giriş eyvanı batı yanında 
çeşme eyvanı olarak adlandırılan bölü-
mün kemerinin üst ve yan kısımlarına 
yerleştirilen süsleme panosu üzerinde 
geometrik, bitkisel ve figürlü süslemeler 
yer almaktadır. Çeşme eyvanı, dış kenar-
larda kemer başlangıç seviyesinden baş-
layıp, üç yönde dolaşan mukarnaslı bir 
kuşakla çevrelenmiştir. Yanlardaki mu-
karnasların ara yüzeyleri geçmeler yapan 
kıvrım dallarla doldurulmuşken, üstteki 
mukarnas aralarına hayvan figürleri yer-
leştirilmiştir. Üstteki mukarnaslı çerçeve 
kuşağı 17 bölümden oluşmuştur. Dış yan-
larındaki birer adet mukarnaslı bölümle-
ri boş bırakılmış, kalan 15 mukarnasın 
içlerine ise değişik hayvan figürleri işlen-
miştir. Kuzeyden güneye doğru; kuş, ej-
der, köpek, tavşan, boğa, kaplan, arslan, 
fil, geyik, çakal (kurt), karaca? ve ağzında 
balık olan kuş figürleri sıralanmıştır. 
Kervansarayda, mukarnasın hemen al-
tında bulunan ve üç yönde eyvan kemeri-
ni kuşatan geniş bordür düzeninin işlen-
diği geometrik bezeme görülmektedir. 

Eyvan kemerinin yüzeyi iki kuşak olarak 
bölümlenmiş olup, üst kuşağın yüzeyine 
yarım sekizgenlerin kesişmesinden olu-
şan dört köşeli yıldızlarla, alt kuşak ise 
düz ve ters olarak işlenmiş üç yapraklı 
palmet dizisiyle süslenmiştir.
Giriş eyvanının batısında muhtemelen 
yönetici odaları, “L” planlı bir bölüm ile 
günümüzde türbeye dönüştürülmüş ey-
vandan oluşan mekân yer almaktadır. 
Türbenin olduğu eyvanın üst örtüsü iki 
bölümden oluşmaktadır. Öndeki bölüm 
beşik tonoz, batıdaki bölüm yıldız tonoz-
dur. Muhtemelen Osmanlı Dönemi’nde 
türbeye dönüştürülen bu mekânda kimin 
yattığı tespit edilememektedir. Batı ka-
nattaki diğer bölümlerin tamamının üze-
ri sivri beşik tonozlarla örtülüdür. 
Sultan Rükneddin Kılıçarslan, Pervane 
Müineddin, Ermeni Kralı Hetum ve İl-
hanlı Kadısı Karatay Kervansarayı’nda 
bir araya gelerek anlaşma imzalamışlar-
dır. A. Yavuz, yukarıda kısaca anlatılan ve 
Karatay Kervansarayı’nda yapılan anlaş-
mayı örnek göstererek hanın girişindeki 
bu mekânlar ile revaklı avlunun doğu-
sundaki mekânların yabancı devlet baş-
kanlarının misafir edilmesi ve anlaşmalar 
yapılması için devlet dairesi görevini üst-
lendiğini ve hanların devlethane olarak 
da kullanılmış olabileceğini ileri sürmek-
tedir. 
Giriş eyvanının doğu kanadında ise mes-
cid, hamam ve mescidin güneyinde muh-
temelen görevli odası olduğunu düşün-
düğümüz bir mekân yer almaktadır. 
Mescid kapısı kuzey cephede yer almakta 
olup, üç yönden iki bordürle kuşatılmış-
tır. Duvar yüzeyinden taşırılan birinci 
bordürde saç örgüsü şeklindeki geçme-
lerden oluşan geometrik bezeme yer alır-
ken, daha geniş tutulan ikinci bordürde 
kırık çizgi sisteminden gelişen on kollu 
yıldız düzenlemelerinin yer aldığı geo-
metrik süsleme dikkati çeker. Bezemenin 
alçak kabartma olarak yapıldığı görül-
mektedir. 
Sivri formda düzenlenen kervansaray ka-
pısının kuşatma kemerinin alnı alçak ka-
bartma tarzında işlenmiş meanderlarla 
hareketlendirilmiştir. Eğimlendirilmiş 

Karatay Kervansarayı planı 
(çizim: M. Denktaş)

Karatay Kervansarayı A-A kesiti (çizim: M. Denktaş)
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kemer karnında ise düğümlü geçmeler 
yapan şeritlerin meydana getirdiği geo-
metrik süsleme yer alır. Her iki bezeme 
kuşağı da kemeri üç yönden dolaşmakta-
dır. Kemer köşeliği boş yer bırakmaya-
cak şekilde, alçak kabartma tekniğinde 
işlenmiş basit kıvrım dallar ve rumi yap-
raklardan meydana gelen bitkisel süsle-
meyle bezenmiş, köşelerdeki dairesel 
madalyonların yüzeyinde ise kûfi yazı 
tarzında işlenmiş Allah yazısı yer almak-
tadır. Mescidin giriş kapısının kavsarası 
beş sıra mukarnasla doldurulmuştur. Ba-
sık kemerli kapıdan geçilerek girilen 
mescid 5,27x5,30 m ölçülerinde olup, 
kubbe köşelerde mukarnaslı tromplar ü-
zerine oturtulmuştur. Mescid kubbesine 
geçişi sağlayan tromplardan batıdakinde 
yer alan, iç yüzeyi bezeyen mukarnasla-
rın, birinci sırasındakilerin arasının, yü-
zeyleri kol sayıları farklı yıldızların işlen-
diği dairesel madalyonlarla süslenmiştir. 
Bu düzenleme kuzeydoğu köşedeki 
trompta da tekrarlanmaktadır. Doğudaki 
trompun yüzeyini dolduran mukarnasla-
rın birinci sırasında bitkisel bezemeli da-
iresel rozetler yer almakta, aynı düzenle-
me kuzeybatıdaki trompta da tekrarlan-
mıştır.
Duvar yüzeyinden çıkıntı yapmayan ve ya-
rım daire niş olarak düzenlenen mihrap, 
üç sıra mukarnaslı kavsarayla örtülmüş o-
lup, niş yüzeyi üç düşey şeritle bölümlen-
dirilmeye çalışılmıştır. Mescidin güneyin-
de giriş eyvanından geçilerek girilen dik-
dörtgen mekânın üzeri sivri beşik tonozla 
örtülüdür. Muhtemelen bu mekân, ker-
vansarayda çalışanlara tahsis edilmiş bir 
odadır. Hamama, mescidin doğusundaki 
üzeri beşik tonozla örtülü dar koridorun 
doğusuna açılan sivri kemerli büyük nişin 
içinde bulunan kapıdan geçilerek giril-
mektedir. Karatay Kervansarayı Hamamı; 
soyunma, soğukluk, iki adet halvetten olu-
şan sıcaklık, su deposu ve külhandan iba-
rettir. Isı kaybını önlemek için hamamın 
olduğu bölümün tamamı, kervansarayın 
diğer hacimlerinden daha basık tutulmuş-
tur. Bu hamamın diğer en önemli özellik-
lerinden birisi de, hâlen köyün su ihtiyacı-
nı karşılayan orijinal su kaynaklarına sa-

hip olmasıdır. Karadayı köyünün 4 km 
kuzeyindeki Elbaşı köyü yakınlarından çı-
kan su, üzeri sal taşlarıyla kapatılmış su 
kanallarıyla köye getirilmiştir. Bu kanalın 
4 m’lik kısmı çökmeye başlamıştır. Hem 
köyün hem de hanın su ihtiyacı bu kanal-
dan karşılanmaktadır.
Hamamın giriş kapısının güneyinde yer a-
lan dikdörtgen mekânın üzeri de sivri to-
nozla örtülüdür. Bu mekânın da hangi a-
maçlar için kullanıldığı tam olarak tespit 
edilememiştir. Ancak tarihî kaynaklarda 
geçen bimaristan (Hastane) bölümünün 
bu mekân olması akla yatkın gelmektedir. 
Çünkü bu mekân diğer bölümlerden bir 
nevi tecrit edilmiş vaziyettedir. Hastaların 
daha ayakaltında bir mekânda değil de 
diğer mekânlardan biraz soyutlanmış bir 
mekânda tedavi edilmiş olması düşünüle-
bilir.  Yine kaynaklarda geçen eczane bö-
lümünün de hamamın giriş kapısı ile bi-
maristan olduğunu düşündüğümüz en gü-
neydeki mekân arasında kalan küçük 
mekânın olabileceği kabul edilmektedir. 
Çünkü bu kadar küçük bir mekânın başka 
bir amaçla kullanılması mümkün değildir. 
Muhtemelen sağlıkla ilgili her iki bölüm 
de birbirlerine yakın olarak planlanmış ve 
inşa edilmiştir.
Giriş eyvanının avluya bakan cephesi 
yanlardan birer silme kuşağıyla sınırlan-
dırılmıştır. Bu silmeler üstte zengi dü-

Karatay Kervansarayı taç 
kapı (çizim: M. Denktaş)

Karatay Kervansarayı mescid ve giriş eyvanının kesiti (çizim: M. Denktaş)
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ğümlü bir kemerle sonlanmaktadır. Ke-
mer köşeliklerine vücutları cepheden bir 
yarım, üç tam daire şeklinde birbirine 
dolanmış olarak iki adet ejder figürü si-
metrik olarak işlenmiştir. Her iki ejder de 
sivri dişli ve küçük kulaklı olarak tasvir 
edilmiştir. Bu ejderler, Anadolu Selçuklu 
sanatındaki en büyük ejder figürleri ol-
ması bakımından dikkat çekicidir. Giriş 
eyvanından geçilen avlunun güneybatı 
cephesindeki duvara tutturulmuş olarak 
yapılan 24 adet taş basamaklı merdivenle 
hanın çatısına çıkılmaktadır. Avlunun do-
ğu ve batı tarafları asimetrik bir düzenle-
meye sahiptir. Batı tarafında ikişer sıra 
hâlinde toplam 12 adet yığma taş ayağa 
atılmış sivri kemerlerin oluşturduğu ve ü-
zeri sivri tonozla örtülü bir revak düzeni 
yer alır. Buna karşılık avlunun doğu tara-
fında üzeri sivri tonozla örtülü altı adet 
oda bulunmaktadır. Bütün odalara basık 
kemerli kapılardan girilmektedir. Kuzey-
den güneye doğru ikinci kapıdan iki ayrı 
mekâna geçilmektedir. Bu mekânların 
hangi amaçlar için kullanıldıkları bugün-
kü bakiyelerden anlaşılamamaktadır. Ka-

palı kısma yine bir taç kapı ile girilir. Taç 
kapının yüksekliği 11,20 m, genişliği ise 
7,20 metredir. Cephe duvarından dışa 
doğru 2,35 metrelik bir çıkıntı yapar. Taç 
kapı genişlikleri ve bezemeleri, farklı altı 
bordürle çerçevelenmiştir. Taç kapıyı en 
dışta kuşatan dar yüzeyli bordür, bezen-
meden sade bırakılmıştır. İkinci bordü-
rün yüzeyi, dairesel profilli şeritlerin ikili 
alt-üst geçme yapmasıyla meydana gel-
miş zencereklerle bezemelidir. Diğer iki-
sinden daha geniş tutulan üçüncü bordü-
rün yüzeyinde herhangi bir süsleme bu-
lunmaz. Dördüncü bordürde yarım yıldız 
desenleri tatbik edilmiştir. Taç kapının en 
geniş bordürü olan beşinci bordürün yü-
zeyinde kırık çizgi sisteminden gelişen ve 
on kollu yıldızlar meydana getiren geo-
metrik kompozisyon görülmektedir. Yü-
zeyden eğimlendirilen son bordürde ise 
farklı büyüklükte dairesel düğümler mey-
dana getiren iç bükey kesitli şeritlerin yer 
aldığı süsleme dikkati çeker. Taçkapıyı 
yanlardan sınırlayan sütuncelerin gövde-
leri yalın bırakılmıştır. Taç kapı kemeri 
üstte kırık çizgi ve kapalı formda geomet-
rik biçimlerin meydana getirdiği altı kollu 
yıldızlarla bezenmiştir. Altta ise üsttekin-
den daha geniş bırakılan yüzeye yarım 
yıldız desenleri oyulmuştur. Kemer köşe-
liğinin batı tarafındaki dairesel rozetlerin 
birinin yüzeyinde sekiz, diğerinin yüze-
yinde ise altı kollu yıldız deseni işlenmiş-
tir. Doğu taraftakilerde de aynı yıldızların 
farklı tarzda tatbik edildiği gözlenir. Orta-
daki rozet tamamen tahrip olmuştur.
Taç kapı nişini örten tonozun mukarnas-
larla hareketlendirilmiş konsollara otur-
duğu gözlenmektedir. Giriş kapısının 
basık kemeri üzerinde ana taç kapıdaki-
ne benzer biçimde düzenlenmiş kitabe 

Karatay Kervansarayı taç kapı kitabesi 
(Özbek - Arslan, KTKVE)

Karatay Kervansarayı çeşme eyvanından 
detay (M. Denktaş)

Karatay Kervansarayı güney 
cephenin batısındaki çörten 
(M. Denktaş)

Karatay Kervansarayı çeşme eyvanındaki fil 
figürü (Özbek - Arslan, KTKVE)
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yer almaktadır. Kitabe, alt kısmı tahrip 
olan yarım yıldız desenlerinin işlendiği 
ince bir bordürle çerçevelenmiştir. An-
cak burada kitabe mermer değil, küfeki 
taşına işlenmiştir. Üç satırlık bu kitabede 
şunlar yazılıdır (Anlamı):
O Allah’tır. Mülk, daim ve baki olan 
Allah’ındır. En ulu sultan, hanların 
hanı, ümmetlerin sahip ve mutasarrıfı, 
âlemdeki sultanların efendisi, dünya ve 
dinin yücesi, fetih babası, Keyhüsrev 
oğlu Keykubad.
Taç kapının bordür taşlarının büyük bö-
lümünün yenilenmiş olduğu gözlenmek-
tedir. Taç kapı nişinde üçü kitabenin üs-
tünde, ikisi altında toplam beş adet rozet 
yer alır. Üstte ortadaki rozetin yüzeyi kı-
rık çizgi sisteminden gelişen sekiz kollu 
yıldız deseniyle bezenmiş, iki yandaki 
rozetler ise on iki yapraklı çiçek şeklinde 
tasarlanmıştır. Alttaki iki rozet ortadakiy-
le aynı şekilde düzenlenmiştir. Taç kapı 
yan nişi üzerindeki dikdörtgen panoda 
kırık çizgi sisteminden gelişen geometrik 
bezeme yer almaktadır.
Kapalı bölüm, kuzey-güney yönünde uza-
nan, ortada dört sıra ayağın beş sahna a-
yırdığı bir düzenlemeye sahiptir. Her ayak 
sırasında altışar adet olmak üzere üst örtü 
toplam 24 ayak tarafından taşınmaktadır. 
Orta sahnın orta kısmına kubbe oturtul-
muş, diğer bölümler sivri tonozlarla örtül-
müştür. Orta sahın kuzey-güney yönünde 
sivri tonozla örtülü iken, ikişerli yan sahın-
lar doğu-batı doğrultusunda sivri tonoz-
larla örtülüdür. Kubbe, ortada oluşturulan 
kare tabandan üçgenlerle sekizgen gövde-
ye geçilerek, sekizgenden pandantiflerle 
kubbeye geçilmektedir. Kubbe dıştan pra-
midal bir külah ile örtülüdür. Bu bölüm 
doğu cephede dört adet, batı cephede üç 
adet mazgal pencere ve kubbe kasnağına 
açılan dört adet pencereyle aydınlatılma-
ya çalışılmıştır. Fakat içerisi oldukça ka-
ranlıktır. Kervansarayın batı cephesinin 
en kuzeyindeki mazgal pencerenin üst 
bölümünden başlayan havalandırma ba-
casının çatıya kadar devam ettiği görül-
mektedir. Yapılan son onarımlarda bu 
baca ile diğer bütün bacaların üzeri beton-
la sıvanarak kapatılmıştır.

Hol bölümünde yer alan sekiler ortalama 
olarak 0,55-0,60 m yüksekliktedir. Bu 
sekilerin bazılarına bitişik olarak taştan 
oyulmuş hayvan yemlikleri yerleştirilmiş-
tir. Üst örtüyü taşıyan ayaklarda ve yem-
lik olarak oyulmuş taş yalaklarda hayvan-
ları bağlamak için açılmış delikleri gör-
mek mümkündür. 

Süslemesi
Karatay Kervansarayı’nda süsleme tama-
mıyla taş malzemeyle biçimlendirilmiş 
olup, alışıldığı şekilde taç kapılarda top-
lanmıştır. Ayrıca çeşme, eyvan kemeri ve 
mescid kapısı da bezenmiş öğelerdendir. 
Genişlikleri farklı bordürlerle çerçevele-
nen avlu taç kapısında, geometrik ve bit-
kisel düzenlerin yanı sıra, aralara serpiş-
tirilmiş boydan insan kabartmaları ile 
hayvan başları dönemin sosyo-kültürel 

Karatay Kervansarayı kapalı hol bölümü (M. Denktaş)

Karatay Kervansarayı kapalı 
kısım taç kapısı 
(çizim: M. Denktaş)

Karatay Kervansarayı kapalı hol bölümü taç kapısı ve üst örtüsü (M. Denktaş)
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eğilimlerini de yansıtması bakımından 
dikkat çekicidir. 
Çeşme eyvanının bezemelerinde, daha 
çok küresel örtü elemanı olarak taç kapı 
ve mihraplarda gördüğümüz mukarnasın 
yüzeyi sınırlayan bir bordür bezemesi 
olarak kullanılması ilgi çekicidir. Mukar-
nas nişleri arasına kabartma olarak işle-
nen hayvan tasvirlerinin sayısının 12’den 
fazla olması ve 12 Hayvanlı Türk 
Takvimi’nde yer alan bazı hayvanların 
burada yer almaması ise bu bağlantıları 
güçleştirmektedir. Öte yandan eyvan ke-
merinin avluya bakan cephesine işlenen 
ve döneminin en büyük tasvirleri olan ej-
derlerin, girişi koruyan bekçi sembolüyle 
“Asyatik” anlayışları yaşattığı gözlenir. Ka-
palı bölüm taç kapısında, geometrik beze-
meli silme kuşakları ve bordürlerin yanı 
sıra, daha çok yüzeyi geometrik bezemeli 
rozet kabartmaları yer alır. Kervansarayda 
bezeme açısından dikkati çeken bir diğer 
unsur da çörtenlerdir. Aslan, boğa başı 
gibi örneklerin yanı sıra, insan-boğanın 
birlikte ele alındığı çalışmaların da olduğu 
bu uygulamalar üç boyutlu tasarımlarıyla 
heykel formuna yaklaşan detaylar olarak 
kabul edilebilir. 

Tarihlendirme  
Kapalı kısmın kapısındaki ilk kitabede 
Sultan Alâeddin Keykubad*’ın ismi yazı-
lıdır. Alâeddin Keykubad 1219-1236 ta-
rihleri arasında sultanlık yapmıştır. Avlu 
kapısındaki H 638 (M 1240-41) tarihli i-
kinci kitabe, Alâeddin Keykubad’ın oğlu 
II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in adınadır. 
Karatay Kervansarayı’nda da önce kapalı 
kısmın Sultan Alâeddin Keykubad’ın sal-
tanatı döneminde, muhtemelen ölümün-
den hemen önce inşa edildiği, daha son-
ra da oğlu II. Gıyasseddin Keyhüsrev za-
manında avlulu bölümün inşaatının ta-
mamlandığı anlaşılmaktadır. XIII. yüzyıl 
Anadolu’sundaki bütün süsleme repertu-
arlarının (geometrik, bitkisel, figüratif ve 
mukarnas gibi) ele alındığı ve işleyişine 
göre vakfiyesinin bulunması açısından 
Karatay Kervansarayı döneminin en 
önemli ticaret yapısıdır.

Kaynakça: Aksaraylı Kerimeddin Mahmud, 
Selçukî Devletleri Tarihi (Müsameret-al-
Ahbar), (çev. M. Nuri Gencosman), Ankara 
1943; Mehmet Çayırdağ, “Celaleddin Karatay”, 
Kayseri Ansiklopedisi, C I, Kayseri 2009, s. 
310-312; Denktaş, Su Yapıları; Mustafa Denk-
taş, “Karatay Hanı”, Anadolu Selçuklu Dönemi 
Kervansarayları, Kültür Bakanlığı, Ankara 
2007, s. 359-379; Halil Edhem (Eldem) “Ana-
dolu’da İslami Kitabeler (Karatay Hanı)”, 
Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası (TO-
EM) No: 33, Ağustos 1331 (H), s. 513-523; Kurt 
Erdmann, Das Anatolische Karavansaray 
des 13. Jahrhunderts, I, II. Berlin 1962; Ah-
med bin Ali El Kalkaşendi, Sübhü’l-A’şa, C 
XIV, Beyrut 1987, s.173-174; Gönül Öney, 
“Anadolu Selçuklu Mimarisinde Boğa Kabart-
maları”, TTK Belleteni, XXXIV/133, Ankara 
1970, s.83-120; Yılmaz Önge, XII-XIII. Yüzyıl 
Türk Hamamları, Ankara 1995; Aydın Taner, 
“Celaleddin Karatay”,DİA, C VII, İstanbul 
1993, s. 251-252; Osman Turan, “Selçuklu Ker-
vansarayları”, Türkler, C VII, Ankara 2002, s. 
755-765; Osman Turan, “Selçuklu Devri Vakfi-
yeleri: III. Celaleddin Karatay Vakıfları ve Vak-
fiyeleri”, Belleten, C XLV, Ankara 1948, s.17-
169; Faruk Sümer, Yabanlu Pazarı (Selçuklu-
lar Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar), 
İstanbul 1985; Osman Turan, “Selçuklu Ker-
vansarayları”, Türkler, C VII, Ankara  2002, s. 
755-765; Ayşıl Yavuz, “Kervansaraylar”, Ana-
dolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uy-
garlığı, C II, Ankara 2006, s. 435-445.
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