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TARĐHĐ SÜREKLĐLĐKTE KENTSEL KATMANLAŞMANIN 
BELGELENMESĐ BAĞLAMINDA KAYSERĐ KENT MERKEZĐ 

ÖZET 

Kentler, ilk yerleşildikleri andan itibaren uygarlıklar tarafından defalarca yeniden 
üretilseler de, tarihi birikimlerini belleklerinde sürekli olarak saklarlar. Diğer bir 
ifadeyle, bu sosyal ve fiziki sürecin sonuçlarını, yer altında ve üstünde açığa çıkmış 
ya da gizlenmiş tarihin izleri olarak geleceğe aktarırlar. Bu bağlamda her kentin 
geçmişiyle ilişkisi, katmanlaşarak günümüze ulaşan bir tarihi birikim olarak 
değerlendirilebilir. Kentlerin bu anlamda, yerel ve uluslararası düzeyde geleceğe ışık 
tutan geçmişle bağlantısının ortaya çıkarılması ve geleceğin planlanmasında bu 
tespitin sonuçlarından yararlanılması amacıyla kentsel katmanlaşma bağlamında 
belgelenmesi gerekmektedir. Bu çalışma, mekanın sadece fiziki boyutunu ele alacak 
şekilde, geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan çeşitli uygarlıkların bir arada veya ard 
zamanlı olarak yaşadığı Kayseri kentinin geçmişle bağlarını sistematik olarak ortaya 
çıkarabilmek amacıyla, katmanlaşma bağlamında kentin belgelenmesini 
amaçlamıştır.    

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, geçmişi yaklaşık 4500 öncesine 
dayanan kentin, merkezinin ise en az 1500 yıldır yerleşilen bir alan olduğu 
belirlenmiştir. Özellikle 1950’lerden itibaren hızlı bir kentsel yenileme sürecine 
başlanmış olmasına rağmen, sınırlı sayıda tarihi yapı ve grupların günümüze ulaştığı 
kentte, tespiti yapılmamış ve düzenli arkeolojik çalışmalara konu olmamış birçok 
tarihi değer yer almaktadır. Bunların belli bir sistem içerisinde ele alınarak, kurumlar 
arasında sıkışan ve değerlendirilemeyen bilginin ve kişilerin yere ait düşüncelerinin 
bir kültür envanteri projesi kapsamında kentsel katmanlaşma bağlamında bir araya 
getirilmesi gerekli olmaktadır. Bu süreç, yerel olduğu kadar yerel üstü bilgi ağlarına 
da eklemlenme kabiliyetine sahip, kurumsal işbirliğine dayalı sürekli güncellenebilen 
bir sistematik bilgi oluşturulması şeklinde yorumlanabilir. Çalışmada bu bakıştan 
hareketle, tepedeki Kanes ile eteklerindeki Karum arasında Kanes’in Karumu gibi 
tepedeki Mazaka ve eteklerindeki Caesarea ya da Argaios’un Mazakası ve 
devamında Mazaka’nın Kayserisi (Caesarea Mazaca) yönünde gelişen Dini, 
Yönetimsel ve Ticari Kent ilişkisinin ve dönemsel değişimlerinin katmanlaşma 
bağlamında bir belgeleme önerisi geliştirilmiştir. Bu şekilde doğru ve güvenilir tarihi 
bilginin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Đlgili tüm veriler, alan çalışmaları ve 
kentsel gelişim ile birlikte değerlendirilerek, tarihi süreklilikte fiziksel anlamda 
kentsel değişim kronolojik olarak açıklanmaya çalışılmıştır.  
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THE DOCUMENTATION OF URBAN STRATIFICATION WITHIN THE 
HISTORICAL CONTINUITY IN THE CENTER OF KAYSERI 

SUMMARY 

Towns continuously do inherit the legacy of their historical past, keeping it within 
their memories, throughout their lives even though they are numerously re-settled 
and re-organized by various civilizations. They convey the outcomes of this social 
and spatial process as the inheritance of their past which are sometimes discovered 
and which are sometimes kept under wraps. The relation of every town with its past 
can be assessed as the inheritance of its stratified historical past. Towns, therefore, 
should be documented in tune with its stratified historical inheritance in order not 
only to elicit its historical connections that shed light on the future in local and even 
international levels, but also to use the outcomes of this documentation as 
dominating inputs for the planning of the town. This research attempts to 
systematically document the stratified inheritance of the town of Kayseri, wherein 
various civilizations lived consecutively or even simultaneously for thousands of 
years, only by taking the physical dimensions of its spatiality. 

It is found in the research that the town has approximately a 4500 year of settlement 
history and the center of the town has at least 1500 years of past. After the major 
renovation projects began in the 1950s, only few numbers of historical values were 
left recently. And there are numerous historical values in the town that had not been 
documented or researched by systematic studies. The information of these historical 
values is got caught between various institutions and within intangible processes. It is 
necessary to document the information of them systematically and in tune with a 
cultural inventory project in context of urban stratification thought. This process can 
be assessed as the systematic local information processing which is capable of 
articulating into the local and supra local information networks. This research aims to 
document the ascertained information of the temporal changes and of the 
Commercial, Administrative and Religious town relation, which is emanated from 
the Caesarea of Mazaca – the Caesarea which is located in the outskirts of Mazaca – 
and which is concerned with the relation between the Karum and Kaniš, in context of 
urban stratification thought. To anticipate the direction, various information sources 
are researched including the engravings, maps, photographs, traveler notes, research 
notes and registration censuses. All these data is investigated in relation to the 
detailed field researches and assessed in context of urban stratification within the 
historical continuity. Consequently, the temporal, physical and urban change is 
explained chronologically and the urban stratification of the town center of Kayseri 
within the historical continuity is documented. 
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1. GĐRĐŞ 

Tarih içinde ve günümüzde çeşitli uygarlıkların yer değiştirmeleri, yayılmaları ve 

yerleştikleri alanlardan etkilenmeleri ve bu alanları etkilemelerinin sözkonusu olduğu 

sınırsız bir hareketlilik görülmektedir. Bu bağlamda, toplumsal ilişkilerin ve bu 

ilişkilerin oluşturduğu mekanın belgelenmesinde kültürel birikime bağlı olarak yerel 

bir değerlendirme gerekmektedir. 

Özellikle 1980’lerin ikinci yarısından itibaren, küresel ve yerel ölçeklerde ekonomik, 

sosyal ve mekansal ilişkilerde değişim süreci başlamıştır. Kentler, bu yeni ilişki 

ağları içindeki önemli kesişme noktaları olarak, koruma konusunda olduğu gibi 

birçok söylemin de ilgi odağı haline gelmişlerdir. Harvey, 1980 sonrası oluşan bu 

değişimle kentsel yeniden canlandırmanın kentsel yenilemenin yerini aldığını 

belirtmektedir (Harvey, 2003). Bu bağlamda küreselleşme açısından dünya tarihinin 

öne çıkmasının yanı sıra yerelleşme, yerel tarihlerin önem kazanması konusu 

üzerinde değerlendirmeler yapılmaya başlanmıştır. Küreselleşmenin standartlaşmış 

imajlar ve yaşam şekilleri yarattığını savunmanın yanı sıra yerel farklılıkların 

kaybolmadığını, her yerde yerel ve küreselin karmaşık bir biçimde birlikte olduğunu 

vurgulayan yazarlar, yerlerin, yerel ve küreseli birleştiren ilişkisel sürecin bir parçası 

olduğunu ifade etmektedirler. Yeni bölgeselleşme, diğer bir deyişle küreselleşme 

çağında yaşanan bölgesel ekonomik başarının o yereldeki kültürel, toplumsal ve 

kurumsal başarıdan ayrı tutulamayacağı vurgulanmaktadır (Tomaney ve Ward, 

2000). Bu bağlamda, yerelin anlaşılması ve değerlendirilmesi, ulusal ya da dünya 

mirasının ortaya çıkarılması kadar, ekonomik kalkınma için de gerekli olmaktadır. 

Harvey’e göre, farklı toplumlar, niteliksel olarak farklı zaman ve mekan kavramları 

üretirler (Harvey, 1990). Diğer bir anlatımla, toplumsal ya da kültürel süreklilik ve 

değişimler, mekanın yeniden tanımlanmasını, anlamlandırılmasını da sağlamaktadır. 

Moore’un da belirttiği gibi, mekanın toplumsal yeniden üretiminde değer ve anlam 

hiçbir mekansal düzende içkin değildir (Harvey, 2003). Bu anlamda “Leibniz’e göre 

mekan bir varlık değil, bir ilintidir. Varlıkların birbirlerine göre konumlanmalarının 

oluşturduğu ilintiler bütünü mekanı meydana getirir, bu varlıklar ortadan kalkarsa, 
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mekan da ortadan kalkar (Tekeli, 1979). Bu bağlamda mekanın ya da yerelin 

arkasındaki gerçeklik, toplumsal yaşanmışlık ve yeniden üretim süreci, fiziki 

coğrafyada birey ve toplumların ilişkiler ağıyla oluşturduğu tarihi ve kültürel 

birikiminden hareketle ortaya çıkarılabilir. Böyle bir yaklaşımda, ilişkiler ağının 

açıklanması, tarihi ve kültürel birikimin anlaşılabilmesini de sağlayabilmektedir. Bu 

ilişkiler ağı ise, genel olarak insan faktörleri (aktörler) ve insan olmayan faktörler 

(yapı) olarak tanımlanmaktadır (Murdoch, 1998). Basitçe ifade etmek gerekirse, 

insan faktörleri eylemi gerçekleştirirken yapılar oluşan eylemi etkilemekte, diğer 

yandan fiziksel coğrafyadaki konumlanmanın oluşmasını sağlamaktadırlar. Mekanın 

ilişki ağları içinde oluşturulduğunun kabulü ve ilişki ağının hem aktörü, hem de 

yapıyı içeren niteliği bağlamında bir mekan kavrayışı, sosyo – mekansal sürecin 

temelini de oluşturmaktadır. Kültürel birikim bağlamında Castells ise şöyle bir 

açıklama yapmaktadır:  

Kent, tarihin ürünüdür ve kent koşullarında sosyal süreçler ve mekan arasında bir ilişki 

vardır. Toplumsal yapı ve mekan arasındaki ilişki basit bir yansıma ilişkisi değildir, mekan 

ve sosyal yapı arasındaki ilişkilerin kuramsal ve kavramsal bağlamda analiz edilmesi 

zorunludur (Aslanoğlu, 1998, 67). 

Doğan Kuban ise bugünün kültürünün sadece bugüne ait olmadığını, bütün geçmiş 

birimleri belleğinde sakladığını, yarattığımız biçimlerin de toplumların kendi 

varlıklarını ifade ettikleri araçlar olup, üstüste gelip zenginleşen bir kültürel birikim 

olarak değerlendirilebileceğini belirtmektedir (Kuban, 2000). Đnsanlık tarihinde göze 

çarpan önemli bir özellik, içinde yaşadığımız toplumun birçok temel ekonomik, 

toplumsal, ideolojik kurumunun geçmişinin çok gerilere, çoğunun ilkel topluluktan 

uygar topluma geçiş dönemine kadar dayanmasıdır (Çambel, 1974). H. Z. Koşay’ın 

belirttiği gibi medeniyet ve sanat birikmiş değerler olup, sürekli bir araştırma, bulma, 

saklama ve diğer nesillere aktarma çalışmasından doğmuştur (Koşay, 1932). Bu 

bağlamda, mekanın geçmiş ve günümüzde toplumsal ilişkilerin ortaya çıkardığı ve 

sürekliliğin sağlandığı nasıl bir örüntü olduğunun belirlenebilmesi, diğer bir 

anlatımla mekana dair bir analizin gerçekleştirilmesi toplumsal ve fiziksel bir analizi 

de beraberinde getirmektedir.  

Ulusal ya da uluslararası anlamda arkeolojik ve mimari mirasın analizi ve 

belgelenmesi yönünde yapılan değerlendirmeler, kentsel ve soyut mirasla ilgili 

çalışmalara göre daha uzun bir geçmişe sahiptir. 
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Gerek kültürel gerek ekonomik bir değer olarak kentsel mirasın birçok ülke 

tarafından önemli hale gelmesi, bilimsel gelişmeler ve teknolojik ilerlemelerle de 

ilişkili olarak analiz ve belgelenmesinin gereğini ortaya çıkarmıştır. Ancak arkeolojik 

alanlar dışında henüz tarihi ve kültürel sürekliliği kentsel katmanlaşma bağlamında 

değerlendiren detaylı çalışmalar tam olarak yapılmamaktadır. Koruma ve imar 

amaçlı planlar için daha çok güncelin tespiti şeklindeki değerlendirmeler, çok az 

sayıdaki ülkede görülen bazı kentsel alan kullanımlarındaki değişimleri dönemsel 

olarak karşılaştıran örnekler, kentlerin fiziki analizi yönünde yapılan çalışmalar 

olarak değerlendirilebilir.  

1.1 Tezin Amacı 

Kültürel birikimi bir süreklilik ve mekanı fiziksel coğrafyada oluşmuş bir toplumsal 

ilişkiler ağı olarak ele aldığımızda, gerek tarihi birikimin ortaya çıkarılabilmesi, 

gerek gelecek için kullanılabilmesi bağlamında, mekana ilişkin bir analiz ve 

değerlendirmenin gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Kentlerin tarih içinde toplumsal yapı ve farklı düşünce sistemlerine göre değiştiği 

fikriyle, değişen bu yaklaşımlara bağlı olarak kentsel mekanın farklılaştığı ve eski – 

yeni bağlamında mekanda farklı katmanların oluştuğu gözlenebilir. Özetle, kentlerin 

geçmişinin anlaşılması ve geleceğin kentlerinin oluşturulması çerçevesinde kentsel 

tabakalaşmanın anlaşılması gereği ortaya çıkmaktadır.  

Bu bakışla tezde, tek yapı analizinden öte kentsel anlamda mekansal ilişkilerin ortaya 

çıkarılması ve farklı dönem kentsel oluşumlarının fiziksel olarak belgelenerek, 

birbirleriyle ilişkilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu değerlendirme, kentler 

arasındaki fiziksel farklılıkların ve benzerliklerin belirlenerek, tarihi, mitolojik, 

özgünlük gibi dünya ve yerel miras açısından önemli değerlerin ortaya çıkarılmasının 

yanı sıra, planlama ve koruma amaçlı çalışmalar için karar üretimi sürecinde gerekli 

bilgi birikiminin oluşturulmasını da sağlayacaktır. Yerleşik hayata geçişten itibaren 

oluşan sosyal, ekonomik ve kültürel yapı değişimleri mekansal örgütlenmeleri de 

beraberinde getirmiştir. Bu anlamda yapılacak bir belgeleme ve değerlendirme, bir 

yandan tarihi ve kültürel birikimin fiziki anlamda değerlendirilmesine olanak 

sağlarken, öte yandan da kentin gelecekte üstleneceği rolün belirlenmesi, yaşayan, 

yok olan ya da yok olmaya yüz tutan bütün değerlerinin bilinmesi yönünde özellikle 

imara ve korumaya yönelik planlama sürecinde önemli birer veri oluşturacaktır.  
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1.2 Çalışmanın Kapsamı 

Tez, kuramsal dayanaklar ve örnekleme alanına ilişkin bilgilerin yer aldığı iki temel 

bölümden oluşmaktadır. Tarihi süreklilikte kentsel katmanlaşma kavramının 

açıklanması ve kentsel belgeleme çalışmalarının Türkiye’de ve dünyadaki çeşitli 

ülkelerde hangi boyut ve içerikte ele alındığının değerlendirilmesi ve karşılaştırılması 

şeklinde oluşturulan kuramsal kısmın yeraldığı birinci bölüm, kentsel katmanlaşma 

bağlamında bir kentsel belgeleme önerisinin geliştirilmesiyle sonuçlandırılacaktır. 

Örnekleme alanına ilişkin ikinci bölüm ise, kendi içinde ikiye ayrılarak 

değerlendirilmektedir. Bu bölüm, özel olarak incelenecek olan Kayseri kent 

merkezinin içinde yeraldığı il bütününün, Roma Dönemi ve öncesinin arkeolojik 

buluntular bağlamında genel bir değerlendirmesinin yapıldığı ve Kayseri Kent 

Merkezi’nin kentsel katmanlaşmasının dönemsel olarak ele alındığı iki alt bölümden 

oluşmaktadır. Birinci kısım, Roma Dönemi ve öncesinde yerleşilen alanlar ve 

yerseçim ölçütlerini eldeki tarihi bilgiler ve kalıntılar bağlamında ele almaktadır. 

Diğer bir anlatımla günümüzdeki veriler, özellikle sözkonusu dönemler için ancak il 

genelinde bir açıklama yapılabilmesini sağlamaktadır. Alanda gerçekleştirilen 

araştırmalar sırasında elde edilen birtakım buluntular ve sözlü görüşmeler, kent 

merkezinin Roma Dönemi ve sonrası için bazı yeni bilgiler elde edilmesini 

sağlamıştır. Gerçekte bu kalıntıların birçoğu tescillenmiş olmasına rağmen, dönemsel 

ve ilişkisel olarak net bir değerlendirme yapılmamıştır. Sonuç olarak, bu bilgiler 

çalışma içerisinde yer almasına rağmen kentin olası gelişimi olarak 

değerlendirilmekte, detaylı arkeolojik araştırmalar sonrasında doğru ve güvenilir bir 

bilgiye ulaşılabileceği düşünülmektedir. Bu çerçeve içinde, yerleşimlerin dönemsel 

ve konumsal genel bir değerlendirmesi yapılacaktır. Çalışma sadece geçmişin 

verilerinin derlenmesi değil, günümüzle geçmiş arasındaki sürecin oluşum ve 

değişiminin incelenmesini de hedeflemektedir.  

Çalışmanın devamında kentsel katmanlaşmanın belgelenmesi amacıyla oluşturulan 

yöntem önerisi, örnekleme alanı olarak seçilen Kayseri Kent Merkezi’ne 

uygulanmıştır. Bu alanın örnekleme alanı olarak seçilmesindeki amaç, Kayseri 

kentinin geçirmiş olduğu tarihi ve kültürel değişim ve dönüşüm sürecinde, farklı 

kültürlerin yerleştiği dini, idari, ilmi ve ticari bir merkez olmasıdır. Özellikle tarihi 

süreçte ticari ilişkiler bağlamında önemli yollar üzerinde yer alması, Kayseri’nin bir 
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uygarlıklar kenti niteliği taşımasını sağlamıştır. Bu bölümün amacı, çalışma alanının 

Selçuklu Dönemi’nden itibaren yakın çevresindeki önemli dönem yapıları ve diğer 

dönemlerle de ilişkisinin kurularak, ulaşılabilen bilgiler bağlamında kentsel 

gelişimiyle ilgili bir değerlendirme yapılmasıdır.  

Kent merkezinin örnekleme alanı olarak seçilmesindeki en önemli etkenlerden bir 

diğeri ise alanın, tarihin farklı dönemlerine ilişkin yapıların yoğun olarak günümüze 

ulaştığı bir bölge olması ve bu konudaki verilere daha rahat ulaşılabilmesidir. Diğer 

yandan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 

Yüksek Kurulu tarafından 1975 yılında ilan edilen Eski Kentsel Sit Alanı, dolayısıyla 

bu alan içinde yer alan 1979 tarihli yeni Kentsel Sit Alanı da seçilen örnekleme alanı 

ile aynı sınırlar içindedir. Sonuç olarak tarihi, arkeolojik ve işlevlere bağlı olarak 

yapılan değerlendirmeler birleştirildiğinde, iç ve dış kale ile Erciyes Dağı’nın 

kuzeyinde yer alan Beştepeler olarak adlandırılan bölgeye kadar olan alanın, kentin 

tarihi sürekliliğini ortaya çıkarabilecek bir alan olduğu belirlenmiştir. Bu amaçla, 

kentin özgün yanlarını ortaya çıkarabilmek ve geçmiş / bugün ve geleceği 

ilişkilendirebilmek için, değerlendirme sürecinde elde edilen yazılı, sözlü ve çizili 

kaynaklardan hareketle ve bölgesi içindeki genel özellikleri de değerlendirerek, 

örnekleme alanının kentsel katmanlaşmalarını ortaya çıkaran kentsel bir belgeleme 

yapılacaktır. Konunun açıklanması ve değerlendirilmesi için alt bölgelere ayrılması 

da gerekli görülmüştür. Bu nedenle, belgeleme önerisi, Cumhuriyet Meydanı ve 

yakın çevresini içeren bir alanda ayrıntılandırılarak açıklanacaktır. Bu alanın 

seçilmesindeki en önemli nedenlerden biri, tarih boyunca idari ve askeri bir alan 

olarak kullanılması, geleneksel ticari alanla da doğrudan bağlantılarının bulunması 

ve çevresinde tarihi yapıların yoğun olarak yer almasıdır. Diğer bir neden ise, 

Cumhuriyet Meydanı’nın kentin merkezinde yer alan ve her dönemin düşüncesine 

göre yeniden şekillenen tek toplanma alanı olarak kullanılmasıdır.  

1.3 Çalışmanın Yöntemi 

Kuramsal çerçeve ve örnekleme üzerinden konunun değerlendirilmesi şeklinde iki 

temel bölümü içeren bu çalışmada, yoğun bir kaynak taraması ve yerinde inceleme  

yöntemlerinden yararlanılmıştır.  

Kaynak araştırmasının ilk bölümü, tarihi ve kültürel değere sahip yapı ve kentlerin 

tespiti ve belgelenmelerinin gerekliliği üzerinde araştırma ve değerlendirmeyi konu 
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alan ulusal ve uluslararası çalışmaların derlenmesi ve yorumlanması sürecidir. Bu 

bağlamda bireysel çalışmalar dışında özellikle uluslararası düzeyde tarihi ve kültürel 

mirasın korunması yönünde farklı ülkelerin belgeleme amaçlı yaklaşımları, ulusal 

anlamda ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Kurulu’nun ve Türkiye 

Bilimler Akademisi (TÜBA)’nin çalışmaları ele alınmıştır. Kaynak taramasının ilk 

bölümü, yazılı kaynakların derlenmesi, kurumsal arşivlerin değerlendirilmesi ve 

internet aracılığıyla bilgi ulaşımı şeklinde gerçekleşmiştir.  

Kaynak taramasının ikinci bölümü ise, örnekleme alanına ilişkin değerlendirmenin 

gerçekleşebilmesi ve kentin fiziki anlamda katmanlarının ortaya konulabilmesi için 

gerekli olan yazılı ve çizili her türlü verinin toplanması sürecidir. Bu kapsamda 

özellikle ana ticaret yolları üzerinde yer alması nedeniyle Anadolu’yu dolaşan çok 

sayıda gezgin, coğrafyacı ve tarihçinin gezi notları ve anıları şeklinde derledikleri 

yazılı ve görsel malzemenin (fotoğraflar, gravürler, çizimler vb.) toplanması, 

kadastral durumu belirleyen harita ve plan gibi çeşitli çizili belgeler, nüfus sayımları, 

il yılllıkları ve mahkeme kayıtlarının araştırılması ve konuyla ilgili günümüzde 

hazırlanmış tezlerin derlenmesi çalışmalarına büyük ağırlık verilmiştir. Kentin 

tarihini yazan birçok araştırmacı, kentte inceleme yaptıkları döneme ulaşan yapı ya 

da kalıntılarını değerlendirerek, kent hakkında bir yoruma ulaşmış, ancak özellikle 

dönemler arası ilişkiyi değerlendiren bir yaklaşımdan kaçınmışlardır. Bu yaklaşım, 

gelecekte elde edilecek belge ya da kalıntılar sonrasında bu bilgilerin yeniden 

değerlendirilmesini gerekli kılacaktır. 

Yapı ve kentler hakkında bilgi edinme yöntemlerinin en önemlilerinden biri ise, 

mevcut durumun incelenmesinden elde edilecek bilgilerdir. Ayrıca günümüzdeki 

durumun ortaya konulması için de böyle bir değerlendirme gerekmektedir. 

Dolayısıyla çalışma, kaynak taraması dışında kapsamlı bir arazi çalışmasını da 

içermektedir. Bunun yanı sıra, örnekleme alanı ve çevresinde yaşamış kişilerle de 

görüşme yapılarak, bilgi toplanmıştır. 

Örnekleme alanının tarihi gelişiminin açıklanmasında, kent için hazırlanmış farklı 

dönemlerdeki halihazır haritalar kullanılarak bir değerlendirme yapılmıştır. Buna 

ilişkin olarak elde edilen en eski harita, 19. yüzyıla aittir. 1882 tarihinde Jean S. 

Euthychides tarafından çizilen Kayseri haritasının, haritanın üzerinde yer alan 

Osmanlı Đmparatorluğu Nafia Nezareti (Empire Ottomane, Ministére Des Travaux 

Publics) tarafından yaptırılan Kayseri Yolları’nın Düzeltilmesi Projesi (Project De 
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Rectification Des Rues De Caesareia) olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra eski 

tarihli diğer bir harita, Albert Gabriel tarafından güncellenen ve 20. yüzyıl başlarına 

tarihlenen haritadır. A. Gabriel (1954), Kayseri Türk Anıtları adlı kitabında kent 

haritasını, belediyede bulunan kadastro planını, yerinde araştırmalarla yeniden 

değerlendirerek elde ettiğini belirtmiştir. Araştırmalar sonucunda Kayseri için 

Mühendis Cemal Bey tarafından 1/2000 ölçekte hazırlanmış, 1920’li yıllara ait bir 

harita elde edilmiştir. Bir diğer harita ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi Arşivi’nde 

yer alan ve Fen Memuru tarafından 1935 yılında hazırlanan Numarataj Haritası’dır. 

Bu haritalar, A. Gabriel (1954) ve Bartsch (1935) tarafından kullanılan harita ile aynı 

harita olmalıdır. A. Gabriel, haritadan sadece Kale kısmını büyüterek, özellikle 

içkalenin yerleşimi konusunda haritanın köşesinde de belirttiği gibi bir restitüsyon 

(Kayseri – Essai De Restitution) gerçekleştirmiştir. A. Gabriel’e ait bazı fotoğraflar 

incelendiğinde, A. Gabriel’in Kayseri gezileri sırasında kaleiçi yerleşiminin mevcut 

ve yıkık durumunu incelemiş olduğu belirtilebilir. A. Gabriel (1954), aynı zamanda 

1907 yılında kentin mevcut yapılarını tespit eden Halil Edhem (Eldem)’in 

değerlendirmelerinden de sıkça yararlanarak bir Kayseri haritası oluşturmuş ve 

kentin Ortaçağ’daki görüntüsünü gösteren bir plan çizdiğini belirtmiştir. Ayrıca A. 

Gabriel, Naumann tarafından çizilen çarşı manzarasındaki süslü cumbaların ressamın 

yorumu olduğunu da ifade etmiştir (Gabriel, 1954). Kent hakkında yapılan birçok 

çalışma, A. Gabriel’in “Kayseri Türk Anıtları” adlı kitabını temel kaynak olarak ele 

almakta ve restitüsyonlarını kullanmaktadır. Oysa A. Gabriel, her konuda vardığı 

sonuçların geçici olduğunu, yeni araştırmalarla daha iyi sonuçlara varılabileceğini 

ifade ederken Pinon (2006), bazı araştırmacılar, A. Gabriel’in özellikle 

restitüsyonlarında bilimsel bir incelemenin sınırlarını aşarak kişisel görüşünü 

yansıttığını da belirtmektedir (Fraisse, 2006). 

1930’larda G. Bartsch tarafından hazırlanan harita, özellikle kent içi yeşil sistemi 

hakkında bilgi vermesi açısından da önemlidir. Ayrıca 1952 tarihinde N. Çakıroğlu 

tarafından da bazı tarihi Kayseri Evleri’nin yerleri tespit edilmiştir.  

Örnekleme alanını kapsayacak şekilde 1945 yılında hazırlanan kadastro haritaları da 

birleştirilerek, çalışmada kullanılmıştır. Kentin 1944 yılındaki ilk imar planı ve 

sonrasındaki imar planları, 1960’lı yıllardan itibaren revize edilen ve 2007 yılında 

yeniden çizilen halihazır haritası ise yararlanılan diğer çizili kaynaklardır.  



8 
 

M.S. 550’lerde Procopius tarafından hazırlanan Yapılar (Buildings) adlı eser de, 

Roma Dönemi surları ve kentin gelişimi konusunda kısa, ancak birçok çalışmaya 

konu olan önemli bilgiler vermektedir. Kentin 1835 yılına kadar olan tarihini içeren 

Ahmet Nazif Efendi’nin Kayseri Tarihi adlı kitabı ile, 1907 yılının Kayseri’sini 

anlatan Halil Edhem (Eldem)’in Kayseri Şehri adlı kitabı da, Cumhuriyet Dönemi 

öncesi kent ile ilgili haritalandırma ve tarih yazımında özellikle kullanılan eserlerdir. 

1920’li yıllara ait kent merkezinin hava fotoğrafı ve diğer dönem fotoğrafları da 

kentin tarihinin belgelenmesinde önemli birer kaynaktır.  
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2. TARĐHĐ SÜREKLĐLĐKTE KENTSEL KATMANLAŞMA VE 
BELGELEME AMAÇLI YAKLAŞIMLAR  

Ulusal ve uluslararası anlamda tarihi ve kültürel sürekliliğin açıklanması ve kentsel 

bağlamda konunun değerlendirilmesi yönünde yapılan çalışmalar, yere göre 

farklılaşan belgeleme önerileri geliştirilmesi gerekliliğini gündeme getirmiştir. Bu 

bölümde, sürekliliğin kentsel anlamda değerlendirilmesi ve kentsel belgeleme 

sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır. Elde edilen sonuçlar bağlamında bir 

kentsel belgeleme önerisi oluşturulacaktır.   

2.1 Tarihi Süreklilik ve Kentsel Katmanlaşma Kavramları 

Kültür, genellikle yeme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlara sahip birey veya 

aile yaşantısı, politika ve ekonomi gibi konuları içeren sosyal aktiviteler, bilim ve 

sanata dayalı yaratıcı aktiviteler, dini ve toplumsal gelenek görenek gibi inanışları 

içeren bir kavram olarak değerlendirilir (Ito, 2004). Diğer bir açıdan etimolojik 

olarak, kültür olgunlaşmış ve yere özgüleşmiş insan üretimidir. Antropologlara göre 

paylaşım ve öğrenme biçiminde oluşan kültür, nesilden nesile geçerek kültürel 

mirasın oluşmasını sağlar (Ito, 2004). Bu bağlamda kültürü sosyal yapı ile 

ilişkilendiren yaklaşımlar, hiçbir şeyin aynı kalmayacağını ve sosyal değişimin bütün 

toplumlarda sürekliliği olan bir süreç olduğunu belirterek, kültürü de değişim ve 

süreklilik bağlamında sosyal yapıyla ilişkili olarak ele alırlar (Presto, 2000). 

Dolayısıyla o yerde yaşayan insanlar tarafından oluşturulmuş yerin anlamı, kültürel 

değerlerin sürekliliğini de ortaya koymaktadır. Diğer bir açıdan tarih içinde 

toplumsal ve kültürel değişim, beraberinde mekanı da değiştirmekte ve Lefebvre’in 

belirttiği gibi tarih, mekan üretim süreciyle ilişkili bir eleman olarak süreklilik 

bağlamında mekandaki değişimi de ortaya çıkarmaktadır (Aazam, 2006). Özetle 

toplumsal değerleri ve ilişkileri birbirlerinden farklı oldukları halde, fiziki olarak her 

ne kadar benzerlik ve ilişkiler kurulmaya çalışılsa da, kentler birbirlerinden 

farklıdırlar ve zaman içinde oluşmuş kendi karakterlerine sahiptirler. C. Erder, 

Allsoop’un (1968) Why do architects need history? adlı yazısından yaptığı alıntıda: 
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Geçmişle ilgili devamlılığın verdiği bağlılık ve emniyet hissine ihtiyaç duyulduğu, insanların 

zamanla geliştirdiği yaşam düzeninin uygunluğu ve güzelliği bulmanın geçmişle devamlılık 

sağlamakla mümkün olduğu, tarihin bir hikaye ve efsane olmadığını belirtmektedir (Erder, 

1971, 472). 

G. Tankut (2005) ise, 21. yüzyılda ülkelerin doğal ve tarihi çevrelerini koruma 

becerisinin ve başarısının sadece doğal ve kültürel zenginlik olarak değil, aynı 

zamanda güç ve prestij kaynağı olarak da öne çıktığını ifade etmektedir. Sonuçta, 

mirasımız dünya mirasının bir parçası olması yanı sıra, geçmişimizin ifadesi ve 

toplumun geleceğini ve hedeflerini etkileyen en önemli ögelerden biridir. 

20. yüzyıl başında Giovannoni, boyutu ne olursa olsun artistik ve tarihi değeri olan 

her yapı gibi kentsel çevrenin de korunması gerektiği fikrini geliştirmiştir. Bu 

düşünceyle birlikte Giovannoni, kentsel korumanın temellerini oluştururken, 

süreklilik bağlamında bir açıklamayı da beraberinde getirmiştir.  

1964 yılında Venedik Tüzüğü’nün 1. maddesinde tarihi anıt kavramı açıklanırken 

daha basit eserlerin de zamanla kültürel anlam kazanacağı ve 6. maddede ise, anıta 

ve geçirdiği dönemlere olduğu kadar çevresine de saygılı olunması gerektiği 

belirtilmiştir (Ahunbay, 1996). Bu bağlamda, anıtların çevreleriyle birlikte 

korunmaları ve değerlendirilmelerinin gerekliliği üzerinde durulurken, aynı zamanda 

geçirdiği dönemlere saygı açıklamasıyla birlikte zaman içindeki değişim ve 

dönüşümlerin de korunması gerekliliği vurgulanmıştır.  

1975 yılında hazırlanan Amsterdam Bildirgesi’nde Bütünleşmiş Koruma kavramıyla 

birlikte, koruma kapsamı genişletilmiştir. Bu bağlamda korumanın  bugün tarihi park 

ve bahçelerin yanı sıra, tarihi kentler, kentlerin eski mahalleleri ve geleneksel 

karakteri olan kent ve kırsal alanlar için de gerekli olduğu ve mimarlık ürünlerinin en 

büyüğünden en küçüğüne kadar günümüz yapılarını da unutmadan, kültürel değer 

taşıyan tüm yapıları çevreleriyle birlikte kapsayan geniş bir perspektif içinde 

görülmesi gerektiği belirtilmiştir. Ani toplumsal değişikliklere karşı bireylerin 

kimliklerini bulmalarına olanak veren çevrelerini korumak ya da yaşatmak 

zorundaysak, tarihi sürekliliği korumamızın gerekliliği kabul edilmelidir (Ahunbay, 

1996).  

Levis Mumford’un belirttiği gibi kent yaşamı için yeni bir temel atmak niyetindeysek 

kentin tarihsel doğasını anlamak ve kentin içinden geçtiği uzun tarihi evrelerini 
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incelemek tarihi ufkun ötesinde bir göz atarak eski mekan işlevlerin cılız izlerini 

sürmemiz gerekir.  

Bu bakışta, her kentin geçmişiyle kurduğu bağ, katmanlaşarak günümüze ulaşan bir 

tarihi birikim olarak değerlendirilebilir. Bu kültür katmanları mekanda yeraltında ve 

yerüstünde açığa çıkmış ya da gizlenmiş tarihin izleri olarak geleceğe aktarılırlar. 

Geçmişin gerekliliği – yaşanmışlığı ve günümüz gerçekliği – yaşamı arasındaki 

ilişkinin ortaya çıkarılmasında, sorgulanmasında ve değerlendirilmesinde her 

dönemin mekanının birlikte ve birbirleriyle ilişkili olarak ele alınması gerekir. Bu 

ise, gerek coğrafi gerek toplumsal olarak geçmişin ve bugünün örüntüsünü ortaya 

koyan katmanların okunması ve belgelenmesi ile gerçekleştirilebilir.  

Tarih içinde kentlerin gelişme eğilimi, dikey ve yatayda gelişen bir katmanlaşma 

şeklinde açıklanabilir. Bu süreç gerek mevcutu yok edip ya da kalıntılar üzerine 

dikeyde gelişim gerek mevcutu dönüştürerek ya da aynen kullanarak yeni 

kullanımlarla birlikte yayılımı da öngören yatayda gelişim şeklinde 

değerlendirilebilir.  

Geleceğe ışık tutacak bu kentsel katmanların belirlenebilmesi için doğru, güvenilir 

her türlü yazılı, çizili, sözlü bilgilerinin biraraya getirilmesi gerekir ki, bu kentsel 

anlamda kentsel belgeleme olarak ifade edilebilir. Atatürk’ün 1933 yılında 

Konya’dan dönemin başvekili Đsmet Đnönü’ye çektiği telgraftaki gibi; 

Memleketimizin hemen her tarafında yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride 

tarafımızdan meydana çıkarılarak ilmi bir surette muhafaza ve tasnifleri... 

gerekmektedir (Başgelen, 2006). Ülke kültür envanterinin oluşturulması, dünya 

mirasının belirlenmesi, toplumsal farkındalık ve bilincin oluşması, kentsel ve yapısal 

sorunların tespiti, planlama sürecinde mevcutun sorgulanması gibi nedenlerle, doğru 

ve güvenilir bir belgeleme önemlidir.  

2.2 Belgeleme Amaçlı Yaklaşımların Değerlendirilmesi 

Dünya Savaşları ve sonrasında siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlerle 

birlikte değişen sosyo – mekansal yapının değerlendirilmesi, farklı dönemlerin tarihe 

katkılarının saygı görmeleri ve bütünlüklerinin süreklilik içinde korunması 

düşüncelerini temel alan yasal ve yönetsel düzenlemeler başlamıştır. Özellikle 

1960’lardan itibaren belgeleme ve belgelemenin teknikleri sıkça tartışılan konular 
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arasında yer almıştır. Bu amaçla kültürel mirasın korunmasında her türlü müdahale 

öncesinde, doğru ve güvenilir bir belgelemenin gerçekleştirilmesi gerektiği 

düşüncesine ulaşılmıştır.   

Bu dönemde, gerek kültürel gerek ekonomik bir değer olarak kültürel mirasın birçok 

ülke tarafından önemli hale gelmesi ve teknolojik ilerlemelerin kültürel mirasla 

ilişkilendirilmesi, kültürel mirasın kısa sürede ulusal ve uluslararası boyutta hızla 

yayılmasını sağlamıştır. Birçok ülke müzeler, sergiler ve kültürel kurumlarıyla 

kültürel bilgi merkezleri oluşturmak için gerekli altyapı çalışmalarına başlamış ve 

bilişim teknolojileri aracılığıyla yerinde bulunmadan, farklı kaynaklardan imaj ve 

animasyon olanaklarıyla görsel ve yazılı – çizili bilgi toplamayı ortaya koyan 

çalışmalar yapılmıştır. Özellikle kentsel anlamda Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi bilişim 

teknolojilerinin sağladığı olanaklarla ortaya konulan harita sisteminin daha az dille 

ilişkili olması ve yazılı belgelerden daha kolay anlaşılabilir ve farklı bilgilerle 

birleştirilebilir olması da Hardy (1997), belgelemede tercih edilmelerini sağlamıştır. 

Ancak bu sistemlerin hayata geçirilmesi için de, doğru ve güvenilir bilginin veri 

olarak sisteme aktarılması ve veri tabanının oluşturulması gerekmektedir.   

1964 yılında UNESCO / ICOMOS tarafından hazırlanan Avrupa Kültürel Mirası’nın 

Koruyucu Envanteri’nin Hazırlanması’nda Terminoloji ve Index Card Modeli, 

Yöntem ve Eleştiri Toplantısı’nda (Recommended Criteria, Methods, Model Index 

Card and Terminology for The Preparation of A Protective Inventory of The 

European Cultural Heritage) her ülkenin doğal, bilimsel, estetik, tarihi ve etnolojik 

değerlerinin kimliklerini açık bir şekilde ortaya koyan bir koruma envanterine gerek 

olduğu belirtilmiştir (Madran ve Özgönül, 1999). Uluslararası alanda envanter 

çalışmalarının niteliği ve yöntemleri konusunda 1965 yılında Avrupa Konseyi 

tarafından düzenlenen toplantının sonuç bildirgesinde (Palma Önergesi), kentsel ve 

kırsal her türlü alanda kültür varlıklarının kendilerini oluşturan özelliklerin 

belirlenmesi durumunda korunmalarının mümkün olacağı üzerinde karar verilerek, 

Koruyucu Envanter (Protective Inventory) kavramı geliştirilmiş, gerekli tüm bilgileri 

içeren sistemli bir kart sistemi önerilmiştir (Madran ve Özgönül, 1999). 1969 yılında 

Avrupa Konseyi tarafından Brüksel Önergesi’nde (Brussels Resolution) kültürel 

mirasın kültürel olduğu kadar sosyal, ekonomik açılardan da öneminin anlaşılarak, 

kültür varlıklarına karşı tehdit ve yıkımın önlenmesi için kültürel varlıkların yerlerini 

belirleyen haritaların yapılması değişen bilgi sistemlerinden yararlanılarak, ulusal 
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mirasın koruyucu envanterlerinin oluşturulması gereği belirlenmiştir (Madran ve 

Özgönül, 1999).  

1970 sonrası kültürel mirasın homojen olmadığı, yere göre farklılaştığı ve bu nedenle 

ülkelerin yerel mirasını belirlemede toplumsal yapının önemli olduğu ve yerel 

değerlerin belirlenmesinde yere özgü belgeleme kriterlerinin de belirlenmesi 

konusunda bir gelişim izlenmiştir. 1972 yılında UNESCO tarafından Paris’te 

Kültürel ve Doğal Miras’ın Korunması amaçlı toplantıda, korunacak kültürel ve 

doğal mirasın belirlenmesi ve tanımlanmasının ülkelerin temel sorumluluklarından 

biri olduğu, birçok bilgiyi doğru ve düzenli olarak içeren bir envanter oluşturulması 

kararlaştırılmıştır (Madran ve Özgönül, 1999).  

1980ler’in ikinci yarısından başlayarak, sermayenin uluslararası ölçekte çok yüksek bir 

devingenlik kazanması ve mekandaki tüm engelleri aşması ile birlikte küresel ve yerel 

ölçeklerde, ekonomik, sosyal ve mekansal ilişkilerde hızlı bir değişim süreci yaşanmaya 

başlanmış ve kentler, yerel ve küresel ölçekte kurulan bu yeni ilişki ağları içinde 

değerlendirilmeye çalışılmıştır (Harvey, 2003, 56).  

Diğer bir deyişle, 1980’ler küreselleşme ve beraberinde oluşturduğu öne sürülen 

homojenliğin eleştirisinin yapıldığı, kültürel çeşitlilik ve süreklilikte, zaman, mekan 

ve sosyal yapı ilişkisinin değerlendirildiği bir dönemdir. John Urry küresel – yerel 

ilişkisine ait görüşleri şu şekilde değerlendirir: 

-Küreselleşme süreçlerinin ekonomik, politik ve kültürel homojenleşme ürettiğini öne süren 

görüş, 

-Çağdaş dünyaya ilişkin en önemli şeyin, yerel olarak farklı kültürlerin şaşırtıcı biçimde 

ortaya çıkışları olduğunu iddia eden görüş (Urry, 1999, 208). 

Bu düşüncelerle birlikte küreselleşme, küresel mekan ve yerel mekan arasındaki yeni 

ve karmakarışık ilişkiler olarak belirlenirken, yerel mirasın, dünya kültürel 

çeşitliliğinin bir parçası olduğu kadar, yerel kültürün de bir ifadesi olarak korunması 

ve yaşatılması gerçeği ortaya konulmuştur. 

1980’lerde özellikle bilgi ve teknoloji anlamındaki ilerlemeler belgeleme 

çalışmalarının bilişim teknolojileri içinde kolay ulaşılabilir olmasını ve sistemli bir 

şekilde depolanmasını da beraberinde getirmiştir. 

Bu bağlamda, 1981 yılında Sri Lanka için hazırlanan bir raporda Temel Kayıtlar ve 

Koruyucu Envanter  ile Bilimsel Envanter olmak üzere iki tür envanter sisteminden 

sözedilmiştir. 1985 yılında yapılan Granada Toplantısı’nda da mimari mirasın, 
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özellikle grup yapıların önceki çalışmalara göre daha detaylı olarak değerlendirilmesi 

ve envanterlerinin oluşturulması, anıt, grup yapılar ve sitlerin korunması için 

kimliklerinin belirlenmesi konusunda belgelemenin gerekliliğinin vurgulanmasıyla 

birlikte, birçok ülkede yeni analiz sistemleri geliştirilmesine gerek duyulmuştur.  

1992 yılında Nantes’da Avrupa Konseyi ve Fransa Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 

ortak düzenlediği Mimari Miras: Avrupa’daki Envanter ve Belgeleme Yöntemleri 

konulu toplantıda envanter ve belgeleme kavramı ve kapsamındaki değişimler, 

örneklerle tartışılmıştır (Altınöz, 2003). 

1995 yılında Avrupa Konseyi, hızlı teknolojik değişimlerin yeni belgeleme 

olanaklarını da ürettiğini ve belgelerin ülkeler arasında kolaylıkla ulaştırılabildiğini 

belirlemiştir. Aynı yıl ICOMOS ve ICCROM tarafından gerçekleştirilen toplantı 

sonrası oluşturulan Nara Bildirgesi’yle birlikte, somut mirasın yanı sıra soyut mirasın 

da belgelenmesi düşüncesine ulaşılmıştır.  

Günümüzde bilgi ve bilişim teknolojileri aracılığıyla belgelerin analiz edilmesi ve 

değerlendirilmesi, oluşturulan veri tabanları aracılığıyla eldeki verilerin bilgi 

depolama sisteminde derlenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. 

Son yıllarda veri tabanları aracılığıyla verilerin kalıcı, kolay ulaşılabilir ve 

birbirleriyle ilişkilendirilebilir şekilde bilgi depolama sistemleri içerisinde 

toplanmasına olanak veren bilişim teknolojileri, belgeme konusunda etkin bir yöntem 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu konuda Veri toplamada bilişim 

teknolojilerinden uzaktan algılama, hava ve uydu fotoğraflarını değerlendirme, 

Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS, Global Positioning System), 3 Boyutlu 

Topografik Belgeleme, 3 boyutlu obje ve yapı tarayıcıları, dijital havai fotogrametri 

başka disiplinlerin ihtiyacı doğrultusunda gelişmiş ve koruma amaçlı çalışmalarda da 

kullanılan teknolojilerdir (Altınöz, 2003, 229). Birçok ülkede özellikle arkeolojik 

mirasın belgelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla bilişim teknolojilerinden 

yararlanılırken, son yıllarda bazı ülkelerde kentsel ve mimari mirasın belgelenmesi 

amacıyla da benzer çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bu süreç, kentsel 

katmanlaşmanın tam olarak ifadelendirilmesine olanak verecek bir düzeyde gelişmiş 

değildir. Genel anlamda bazı ülkelerde kullanılan koruma bilgi sistemi örneklerine 

bakılacak olursa: 
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Amerika Birleşik Devletleri – Sınıflandırılmış Yapı Sistemi Listesi (List of Classified 

Structure System - LCS): 

1970’li yılların başlarında ABD Đçişleri Bakanlığı’na bağlı Milli Park Servisi’nin 

sorumluluk alanında bulunan tarihi ve doğal değerlere ilişkin mevcut envanterlerin 

güncelleştirilerek bir bilgi sistemi içinde saklanması ve bilgisayar ağları yardımı ile 

kullanılabilmesi için başlatılan bir çalışmadır. Tarihi yapı ve çevrelerin fiziki 

durumlarının belgelenmesini içermektedir (Ünal, 1998). 

Danimarka – Mimari Değerlerin Uluslararası Araştırması (International Survey of 

Architectural Values in The Environment - INTERSAVE): 

Danimarka’da 1987 yılında basit, fakat etkili bir envanter oluşturulması yöntemi 

geliştirilmesi için başlayan çalışma, 1990 yılında Danimarka Belediyesi tarafından 

Intersave Bilgi Sistemi’nin geliştirilmesi ile sonuçlanmış ve sistem ülke çapında 

belediyeler tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Ilk etapta farklı büyüklük ve 

derecedeki yerleşmelerde, 1940 öncesi yapılar kentsel dokunun bir parçası olarak 

fotoğraflanmış ve kimlikleri belirlenmiştir. Elde edilen bilgiler, oluşturulan yerel 

atlaslara da aktarılmıştır. Ayrıca bütün veriler, Avrupa Konseyi tarafından organize 

edilen Uluslararası Avrupa Dökümantasyon Ağı’nın bir parçası olarak Yerel 

Dökümantasyon Merkezi’nde de yer almaktadır (Url-1). Sistemde tarihi yapılar ve 

çevrelerine ilişkin karakteristik mimari özellikler, yapım sistemi, malzeme ve teknik 

durum bilgileri, yapı tipolojileri, cadde, meydan ve bahçeler, kentsel mimari detaylar 

gibi bilgiler yeralmaktadır (Ünal, 1998). Danimarka Çevre ve Enerji Bakanlığı 

tarafından geliştirilen bu sistem, değişim altındaki bir alanda mimari mirasın 

durumunu ve kentsel değişimi de hızlı bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. 

Kanada – Miras Bilgi Ağı (The Canadian Heritage Information Network - CHIN): 

Kanada Kültürel ve Doğal Miras Bilgi Ağı, Kanada hükümetinin konu ile ilgili 

oluşturduğu bir kuruluş olan Special Operting Agency of Arts and Heritage Sector of 

Communications Canada tarafından gerçekleştirilmiş bir sistemdir. Öncelikle 

Kanada Müze Kolleksiyonları’na kapsamlı bir envanter oluşturulması ve ülkenin her 

yanında bulunan kurumlara servis verilmesi amacı ile oluşturulmuş, sonrasında 

kültürel ve doğal miras ile ilgili birimlere ilişkin veriler de oluşturulan özgün veri 

tabanı sistemleri üzerine işlenerek CHIN Sistemi’ne dahil edilmiştir (Ünal, 1998).  
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Đngiltere – Kentsel Arkeolojik Kaynak Yönetimi: 

Đngiltere 20. yüzyılın yaklaşık ikinci yarısından itibaren kentsel koruma amaçlı 

çalışmalar yapmaktadır. Yerel Planlama Otoriteleri (Local Planning Authorities –

LPAs) 1967 yılından itibaren koruma alanları ile ilgili çok sayıda ve tipte araştırma 

ve tasarımlar gerçekleştirmişlerdir. Bu bağlamda mirasın kayıt altına alınması 

sürecinde, değişim ve oluşumlardaki süreklilik nedeniyle kayıtların devamlı güncel 

verilerle desteklenmesinin gerekliliğini belirtmektedir (Lorkham, 1996). 1992 yılında 

ise Đngiltere’nin arkeolojik mirasının korunması yönünde, gelişen teknolojik 

olanakların da kullanıldığı Kentsel Arkeolojik Kaynak Yönetimi adıyla kentsel ve 

kırsal arkeolojinin kimliklerinin oluşturulması ve koruma stratejilerinin belirlenmesi 

amaçlı çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Çalışmalarda geçmişin ve günümüzün 

anlaşılmasında belgelemenin gerekli ve önemli olduğu, bu süreçte kentsel bilginin 

haritalanması temel kabuller arasındadır.  Günümüz teknolojisi içinde Coğrafi Bilgi 

Sistemleri veya dijital haritalamanın kullanılmasının veri toplamada önemli olanaklar 

olduğu düşünülmektedir (Url-2). Özellikle bilgisayar ortamına aktarılmış haritalar, 

belgeleme, planlama ve koruma amaçlı çalışmalar için veri toplama açısından önemli 

olup, geniş alanlar hakkında bilgilendirme konusunda yazılı kaynaklardan daha kolay 

ulaşılabilir ve kullanılabilir niteliktedirler (Hardy, 1997).  

Portekiz - Mimari Miras Bilgi Sistemi (The Architectural Heritage Information 

System - SIPA): 

DGEMN (Direcçao Geral De Edificios E Monumentos Nacionais), Portekiz Çevre, 

Peyzaj Planlama ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ( Ministry of the Environment, 

Land Use Planning and Regional Development)’a bağlı olarak 1929 yılında 

kurulmuş olup, mirasın güvenilir bir şekilde belgelenmesi ve projelendirilmesini 

amaçlayan bir birimdir. Diğer bir deyişle, güvenilir geleneksel bilgiye ulaşmak ve 

uluslararası düzeyde mirasın korunması ve kullanılmasını sağlamak başlıca görevleri 

arasındadır. Bu amaçla, mevcut bilginin paylaşımı ve mirasın sürdürülebilirliğini 

sağlamak için Mimari Miras Bilgi Sistemi (SIPA) adında bir site oluşturulmuştur. 

Tarihi yapı ve kentlere ilişkin veriler, bilgi, kaynakları, envanter, risk analizi, peyzaj 

gibi başlıklar altında derlenmiştir.  Bilgi sistemi içinde yer alan envanter bilgileri, 

konum, yapım tarihi, teknik ve görsel veriler (harita, fotoğraf, çizim vb.) olarak 

değerlendirilmektedir. Ayrıca kent kimliğini belirlemek için elde edilen kültürel ve 

ekonomik boyuttaki veriler, doğal yapıyla da ilişkilendirilmektedir. Bu bağlamda 
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farklı dönemlere ilişkin kent bilgileri, Coğrafi Bilgi Sistemi içinde gerektiğinde üst 

üste getirilebilen haritalarla ifade edilmektedir (Url-3).  

Türkiye – Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri ve Türkiye Bilimler 

Akademisi (TÜBA): 

Türkiye’de taşınır ya da taşınmaz kültür varlıklarının sayı ve niteliğine ilişkin 

bilgilerin oluşturulması, Osmanlı Đmparatorluğu’ndan itibaren hemen her yönetimin 

uğraşıları arasında yer almıştır. Osman Hamdi Bey ve sonrasında taşınır eserleri 

içeren müze katalogları oluşturmayı amaçlayan belgeleme çalışmaları, 

Cumhuriyet’ten sonra taşınmaz kültür varlıklarını da kapsamaya başlamıştır. 1930’lu 

yılların ilk kapsamlı ve örgütlü etkinliği, anıtsal yapıların envanterlerinin 

hazırlanmasıdır. Bu çerçevede, listelerin ve fişlerin düzenlenmesinin yanı sıra 

anıtların çizimsel belgelenmesine de önem verildiği görülmektedir (Madran, 2002).  

1970 sonrasında ise, tek yapılara ek olarak kentsel mirası da kapsayan belgeleme 

amaçlı çalışmalarda en yaygın biçimde kullanılan bilgi formu, Avrupa Konseyi 

tarafından hazırlanan Avrupa Konseyi – Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma 

Envanteri’dir. Bu çalışmalar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

gerçekleştirilmektedir.  

Kültür varlıklarını belgeleme projesi kapsamında çalışma yapan bir diğer önemli 

kuruluş ise, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)’dır. TÜBA, 2000 yılından itibaren 

Türkiye’nin kültürel değerlerinin araştırılması ve kültür envanterlerinin hazırlanması 

için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 

üniversitelerin ilgili bölümleri, müzeciler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle 

Türkiye Kültür Sektörü Projesi’ne (TÜBA-TÜKSEK) devam etmektedir. Bu amaçla 

10 yıllık geleceği öngörücü, uzun erimli bir program ve rapor hazırlanmıştır. 

Raporda kültür varlıklarının ülkenin sosyal ve ekonomik yaşamına aktif olarak 

katkıda bulunabilmesi ve çağın gereklerine uygun olarak değerlendirilmesi için proje 

ile sistematik biçimde kültür envanterinin çıkarılması, çağdaş müzecilik, eğitim, 

restorasyon, kültür varlıklarıyla ilgili yasaların irdelenmesi ve çağdaşlaştırılması, 

kültür turizmi ve sanayisi oluşturulması, veri tabanı / bilgi bankası, tanıtım ve yayın 

gibi alanları kapsayacak şekilde bir değerlendirme belirlenmiştir. Diğer yandan 

belgeleme yöntemlerinin belirlenmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Sonuçta 

belgeleme amaçlı çalışmalar için arkeoloji, kentsel mimarlık, kırsal mimarlık, 
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etnografya, sözlü tarih, etnobotanik, tarih, jeolojik miras, halk kültürü, mezar taşları, 

kitabe gibi konu başlıkları belirlenmiştir (Url-4).  

Bu bağlamda TÜBA’nın gerçekleştirdiği Türkiye Kültür Sektörü Projesi (TÜBA-

TÜKSEK)’in hedefi, Türkiye genelinde yapılan çalışmaların belirlenen envanter 

formlarına kaydedilerek TÜBA Kültür Envanteri Kılavuzu’nun oluşturulması, yazılı, 

çizili ve görsel çalışma sonuçlarının bilimsel toplantılarla değerlendirilmesi, dergi ve 

kitap olarak yayımlanmasıdır. Ayrıca elde edilen bilgilerin Kültür – Kitap olarak 

adlandırılan veri tabanında toplanarak, belirlenen esaslar çerçevesinde web 

ortamında araştırmacıların kullanımına açılmasıdır. Bu amaçla proje çalışmaları 

kapsamında elde edilen bilgi ve bulgular (ilişkili fotoğraf, çizim, harita, kroki ve 

benzeri tüm görsel malzeme) belirlenen formata uygun hale getirilerek, envanter 

verileri olarak ilgili veri tabanına aktarılmaktadır. Ayrıca veri toplama sürecinde elde 

edilen arşiv malzemeleri de (ses bantları, bant çözümleri, video kayıtları vb), birer 

arşiv belgesi olarak Türkiye Bilimler Akademisi’nde değerlendirilmektedir. 

TÜBA-TÜKSEK Kültür Envanteri Projesi’nin büro çalışmaları, 2000 yılında arazide 

kullanılacak fişlerin oluşturulması ile başlatılmış ve 2001’de Şanlıurfa ili Birecik ve 

Suruç ilçeleri ile Denizli ili Buldan ilçesi Pilot Bölge olarak seçilerek çalışmalara 

devam edilmiştir (Başgelen, 2003). Çalışma alanları için yerleşme ve yapı ölçeğinde 

olmak üzere alanda ve dijital ortamda kullanılabilecek envanter fişleri geliştirilmiştir. 

Birecik – Suruç’ta arkeoloji, kentsel kültür varlıkları ve kırsal mimari, Buldan’da ise 

arkeoloji, kentsel kültür varlıkları ve kırsal mimari, sözlü tarih, etnografya ve 

etnobotanik alanlarında ilk deneme olarak pilot bölge envanter çalışmaları 

akademisyenler tarafından oluşturulan ekipler tarafından yapılmıştır.1 Pilot 

                                                
1 Birecik-Suruç Envanter çalışmalarına katılanlar ve kategoriler şöyledir: Arkeolojik Envanter [ Prof. 
Dr. Mehmet Özdoğan (Proje yürütücüsü), Dr. Necmi Karul (Alan sorumlusu), Eylem Özdoğan (Harita 
sorumlusu), Ahmet Ayhan, Mine Kiraz, Bengü Kılıçbeyli, Đlknur Arı, Tuğba Barlık, Tijen Burultay, 
Selahattin Dereli (Görsel Malzeme)], Kentsel Kültür Varlıkları Envanteri [ Prof. Dr. Ayla Ödekan 
(Proje yürütücüsü), Y. Doç. Dr. Arzu Öztürk (Proje yürütücü yardımcısı)], Kırsal Mimarlık Envanteri 
[ Prof. Dr. Günkut Akın, (Proje yürütücüsü), Prof. Dr. Nur Akın (Proje yürütücüsü), Arş. Gör. Zeynep 
Eres (Proje yürütücü yardımcısı), Burçe Đvedi (Proje yardımcısı), Tuğba Barlık (Görsel Malzeme)]. 
Buldan Envanter çalışmalarına katılanlar ve kategoriler ise şöyledir: Kentsel Kültür Varlıkları 
Envanteri [ Prof. Dr. Afife Batur (Proje yürütücüsü), Dr. Aygül Ağır (Proje yürütücü yardımcısı), 
Nezihat Köşklük, Zehra Öngül, Emine Görgül, Aslı Ercivan, Ceren Kerpiç, Duygu Doğan, Deniz 
Uzunöner, Işıl Çokuğraş (Görsel malzeme)], Arkeolojik Envanter [ Prof. Dr. Neşe Atik (Proje 
yürütücüsü), Yrd. Doç. Dr. Zeynep Erdem (Proje yürütücü yardımcısı), Elmas Baylon, Filiz Dönmez, 
Murat Özgen, Oğuz Erkan, Burak Soy, Handan Bilici, Kenan Eren (Görsel malzeme)], Etnografik 
Belgeleme [ Mücella Kahveci (Proje yürütücüsü), Alparslan Santur, Ayşegül Bahşişoğlu, Semra 
Akbulut (Görsel malzeme)], Sözlü Tarih Belgeleme [ Doç. Dr. Aynur Đlyasoğlu (Proje yürütücüsü), 
Arş. Gör. Ebru Soytemel (Proje yürütücü yardımcısı), Maya Arıkanlı, Besime Şen, Belkıs 
Kümbetoğlu, Gülay Kayacan, Hakan Koçak, Melek Dener, Nursel Durvel, Güneş Buharalı (Görsel 
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Bölgeler’in seçilmesinde Türkiye’nin iki farklı bölgesindeki çalışma koşulları ve 

olanakları konusunda deneyim kazanmak ve oluşturulan envanter fişinin farklı 

karakterdeki yerleşmeler için yeterli olup olmadığının sınanması amaçlanmıştır 

(Ödekan, 2002, 103). 2002 tarihinden itibaren düzenlenen çalıştaylarla Pilot 

Bölgeler’e ek olarak yeni çalışma alanları (Ilısu Baraj Bölgesi, Şırnak, Siirt, Batman, 

Aydın, Afyonkarahisar, Kütahya gibi) belirlenmiştir.  2003 yılı çalıştayı sonrasında 

ise jeolojik envanterin de oluşturulmasına karar verilmiştir.  

2002 yılında pilot bölgelere ait alan ve büro çalışmaları sonuçlanmış ve araştırma 

genel bilgileri ve sonuçları, gözlenen tahribat ve önerileri içeren raporlar, 2002 

yılında TÜBA tarafından Birecik – Suruç ve Buldan olmak üzere ikişer ciltten oluşan 

dört kitap olarak yayımlanmıştır.2 Ayrıca Birecik – Suruç için bir model denemesi 

olarak kültür envanteri fişleri ile bağlantılı olarak kullanılabilecek, sürekli 

geliştirilmesi düşünülen kaynakçayla ilgili bir model denemesi yapılmış ve bu ise 

Şanlıurfa Đli Kaynakçası adıyla basılmıştır3  

Bu çalışmaların yanı sıra, 2002 yılından itibaren TÜBA-TÜKSEK tarafından her yıl 

yayımlanan Kültürlerle Büyümek adlı kitaplarla da gerçekleştirilen belgeleme 

çalışmalarının kısa özetleri çeşitli başlıklar altında (arkeoloji, kentsel ve kırsal 

mimarlık, yazılı ve sözlü tarih, etnobotanik gibi) derlenmektedir. Son olarak, 2007 

yılında 2006’da gerçekleştirilen belgelemeler ve GAP Bölgesi pilot çalışmalarının 

kısa özetleri Kültürlerle Büyümek – 2006 adlı kitapta yayımlanmıştır.4 Ayrıca her yıl 

ülke genelinde yapılan envanter çalışmaları, gerek 2003 yılından itibaren var olan 

TÜBA Kültür Envanteri Dergisi (TÜBA – KED), gerek kitap gerek de bilimsel 

toplantılarla değerlendirilmektedir.  

2007 yılında ise kültür varlıklarının belgelenmesi amaçlı olarak T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı ve Türkiye Bilimler Akademisi – Türkiye Kültür Sektörü (TÜBA-

                                                                                                                                     
malzeme)], Kırsal Mimarlık Envanteri [Doç Dr. Nadide Seçkin (Proje yürütücüsü), Dr. Ayten Erdem 
(Proje yürütücü yardımcısı), Arş. Gör. Đrem Dizdar, Esra Görgülü, Dilek Maşalı (Görsel malzeme)], 
Etnobotanik Envanteri [ Dr. Füsun Ertuğ (Proje yürütücüsü), Prof. Dr. Gülendan Tümen (Proje 
yürütücü yardımcısı), Dr. Ali Çelik] 
2 Buldan Türkiye Kültür Envanteri Pilot Bölge Çalışmaları, (Hazırlayan: Nezih Başgelen), (2002), 
Türkiye Bilimler Akademisi Türkiye Kültür Sektörü TÜBA-TÜKSEK Yayınları, Ofset Yapımevi, 
Đstanbul, Birecik-Suruç, Türkiye Kültür Envanteri Pilot Bölge Çalışmaları, (Hazırlayan: Nezih 
Başgelen), (2002), Türkiye Bilimler Akademisi Türkiye Kültür Sektörü TÜBA-TÜKSEK Yayınları, 
Ofset Yapımevi, Đstanbul. 
3 Şanlıurfa Đli Kaynakçası, (Hazırlayan: Nezih Başgelen), (2002), Türkiye Bilimler Akademisi Türkiye 
Kültür Sektörü TÜBA-TÜKSEK Yayınları, Altan Matbaacılık, Đstanbul.  
4 Kültürle Büyümek – 2006, (2007), Türkiye Bilimler Akademisi Türkiye Kültür Sektörü TÜBA-
TÜKSEK Yayınları Reform Matbaası, Ankara. 
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TÜKSEK) tarafından “Kültürel Varlıkların Korunması için Uzay Bilgi Teknolojileri 

Temelli Akıllı Bir Sayısal Sistem Geliştirilmesi, GAP Bölgesi Örnek Modellemesi ve 

Çok Disiplinli Uygulaması” adı altında çok kapsamlı bir proje devam etmektedir. 

Ekim 2006’da gerçekleştirilen toplantı sonuçlarına göre ise, ülke genelinde devam 

eden envanter çalışmalarının türleri ve yerleri ise şöyledir: Arkeolojik Kültür 

Varlıkları Envanteri (Şırnak, Zile (Tokat), Kozan ve Yumurtalık (Adana), Silifke 

(Mersin), Eskişehir, Kütahya, Mersin, Afyonkarahisar, Osmaniye); Kentsel Kültür 

Varlıkları Envanteri (Bergama (Đzmir), Ayvalık (Balıkesir), Kemeraltı (Đzmir), 

Elmalı (Antalya), Cihangir (Đstanbul) Tarihi Binalar, Eskigediz (Kütahya); Kırsal 

Mimarlık, Mezar Taşları ve Etnobotanik Envanteri ( Karaburun Yarımadası (Đzmir), 

Cizre (Şırnak) ve çevresi etnobotanik araştırmaları; Kazdağı Milli Parkı ve çevresi 

etnobotanik çalışmaları; Sözlü Tarih Envanteri Diyarbakır Karaçileri, Eskigediz 

(Kütahya), Kuzeybatı Anadolu(Avunya), Kuzeydoğu Ege Adaları (Gökçeada ve 

Bozcaada), Mut (Mersin) ve Boyabat’tır. 

2.3 Kentsel Katmanlaşma Bağlamında Bir Belgeleme Önerisi  

Kentlerin gelişme eğilimi, en genel anlamda dikey ve yatay bağlamda gelişen bir 

katmanlaşma şeklinde, gerek mevcutu yok edip ya da kalıntılarla gerek mevcutu 

dönüştürerek ya da aynen kullanarak yeni kullanımlarla birlikte yayılımı da öngören 

bir biçimde değerlendirilebilir. Böyle bir tarihi ve kültürel sürekliliğin yanı sıra, 

kentlerin yere göre farklılaştığı düşüncesinden de hareketle, belgelemenin bunları 

açıklayan bir değerlendirme olması gerektiği düşüncesine ulaşılabilir.  

Örnekleme alanı için sınırlı kaynaklar bulunsa da, tarih boyunca kent merkezi için 

Kayseri Kalesi’nin ağırlıkta olduğu, coğrafyaya da bağlı olan bir gelişim söz 

konusudur. Diğer bir deyişle, Doğu Roma Dönemi’nden itibaren kent, içkale odaklı 

bir gelişimi ortaya koymaktadır. Birçok araştırmaya göre, mevcudu kullanan, ancak 

gelişmeyi de öngören Selçuklu Dönemi gelişimi, uluslararası ticaretin etkisi ve 

sarayla birlikte sur dışı gelişimi de desteklemiştir. Đçkalenin kent için belirleyici 

özelliği tartışılmamakla birlikte, içkale dışında da daha önceki dönemlere ait güneyde 

Eskişehir (Beştepeler, Tontar, Battalaltı’nı içeren), batıda Keykubat Sarayı ve 

kuzeydoğuda Kanes-Karum’la ilişkili bir gelişimden söz edilebilir. Bu bakışta bir 

değerlendirme, Selçuklu Dönemi gelişiminin yeni bir yapılanmanın yanı sıra, önceki 
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dönemlere ait yapılaşmayı değerlendiren ve yenileyen bir anlayış da olabileceğini de 

beraberinde getirmektedir. 

Osmanlı Dönemi ile birlikte değişen kurumsal ve toplumsal yapı, sur odağını 

korumaya devam ederken yayılımı da öngörmüştür. Cumhuriyet Dönemi bunu 

destekleyici kararlar alıp, yeni gelişim yönleri olarak nitelendirilen, belki de 

geçmişin ortaya çıkarılmamış kalıntıları üzerinde uygulamalarda bulunmuştur. Kent, 

birçoğu bilinmeyen ve sınırları çizilemeyen, üst üste gelerek zenginleşen bir 

birlikteliğin ürünü olarak günümüze ulaşmıştır. Ancak bu süreklilik, kent merkezinde 

dahi kentsel anlamda tarihi gelişimi ortaya çıkarabilecek kent parçalarını içinde 

bulunduran bir konumda değildir. Diğer bir ifadeyle, özellikle işlevlerin yer seçimleri 

ve ana ulaşım arterleri bağlamında bir süreklilik söz konusuyken, yapısal ve kentsel 

anlamda bu tam olarak belirgin değildir. Bu kısa değerlendirmeden yola çıkarak, 

kentin kentsel anlamda belgelenmesinde mekandaki mevcut tarihi  yapılaşmanın yanı 

sıra, geçmişe dair her türlü izin de sorgulanması gerekmektedir. Örneğin mülkiyet 

durumu gibi alan kullanımını etkileyen bazı sınırlayıcılar, kentin bazı noktalarında 

çoğu zaman aynı ya da benzer işlevlerin oluşmasını desteklemektedir.  

Bu nedenle, dönemsel olarak her verinin yazılı olduğu kadar çizili ve görsel 

ifadelendirmesinin de yapılarak, geçmiş bilgilerle birleştirilmesi gerekmektedir. 

Dünyada belgeleme amaçlı yapılan çalışmalarda görsel belgeler kolay anlaşılabilir ve 

farklı bilgilerle birleştirilebilir olmaları nedeniyle daha çok tercih edilmektedir. Bu 

bağlamda, kentin elde edilen her türlü haritası bir araya getirilebilir ve bu şekilde 

görsel bilgilerle zenginleştirilerek, yeni haritalandırmalarla kentsel değişim ortaya 

konulabilir. Bu çalışma, varolan ve yokolan değerler, kentin gelişimi, yönlenmesi ve 

işlevsel değişimler hakkında bilgi vermesi açısından da değerlidir. Ancak bu 

değerlendirmede Avrupa Konseyi Envanter Fişi’nde olduğu gibi, yazılı ve çizili her 

türlü bilginin içinde yer aldığı A4 formatta bir fiş yeterli olamayacaktır. TÜBA 

tarafından gerçekleştirilen Kültür Envanteri Projesi kapsamındaki Kentsel ve Kırsal 

Yerleşme Envanteri’nde görüldüğü gibi, yerleşme ya da yapı hakkında çok sayıda 

fotoğraf, harita ve diğer çizili belgenin de yer aldığı fişlerin, sayısal ortamda da 

kullanılabilecek yerleşme klasörü içinde  yer alması daha uygun olabilmektedir 

(Akın ve diğ. 2002, 135). 

Bu süreçte, yapının adresinin (mahalle, sokak, kapı numarası gibi) ya da yerel ve 

/veya resmi isminin kullanılarak açıklanması da gerekli görülmektedir. Kent 
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genelinde mahalle, sokak isimleri sıklıkla değişmekte, ayrıca yıkılan yapılar kentin 

aynı ya da başka bir noktasında aynı adla yeniden inşa edilebilmektedir. Dolayısıyla 

zaman içinde değişime uğrayan bu şekildeki değerlendirmeler, özellikle yok olan 

yapı ve çevrelerin tespitini zorlaştırmakta, ya da yanlış değerlendirmelere neden 

olmaktadır.  

Kentle ilgili araştırma sürecinde elde edilen bir diğer bulgu da, güncel bilgilerin 

çalışmalarda yeterince ele alınmadığıdır. Diğer bir ifadeyle, tarih bilgisinin özellikle 

kentsel düzenlemeler sırasında ulaşılan kalıntılar, yerinde yapılan tespitler ve elde 

edilen arşiv bilgileriyle zenginleştirilemediği de belirlenmiştir. Ayrıca birçok 

çalışmanın kaynakçasında yer alan önemli sayıdaki eserin bilgilerinin de geçerlilik 

ve güvenilirliği konusunda endişeler bulunmaktadır. Tarih yazımı içinde mekanı 

anlatmak ya da anlamaya çalışmak çok doğaldır ki kişisel yorumları da beraberinde 

getirmektedir. Yoruma dayalı yazılı belgelerin bu nedenle her zaman çok da gerçekçi 

olduğunu, diğer bir deyişle yaşananı birebir yansıttığını söylemek tam olarak doğru 

değildir. Ayrıca bilginin yorumlanması sürecinde, tarih ve mekan bilgisi ve yazılanı 

ya da çizileni anlama konusunda da doğrudan uzaklaşan sonuçlar ortaya çıkmaktadır.  

Bu kaynakların yazarlarını, yerel yazarlar ya da diğer bir deyişle Kayserili yazarlar 

ve diğerleri şeklinde iki genel başlığa ayırabiliriz. Birinci kısım ise iki alt bölümde 

ele alınabilir: bilimsel amaçlı bir çalışma olarak Kayseri’yi konu alan yayınlar ve 

konunun uzmanları dışında, yerleşmenin yaşayanları olarak kendi ya da bu alanda 

yaşamış ve/veya yaşamakta olan yakınlarının anlattıklarını konu alan yayınlar. 

Kişisel ilgi, aidiyet ya da kente bağlılık duygusu gibi nedenler, farklı uzmanlık 

alanlarındaki kişileri kentin tarihini araştırma ve yazılı hale getirmeye yöneltmiştir. 

Đkinci alt bölümde değerlendirilen kaynaklar, alan kullanımları hakkında doğrudan 

ya da dolaylı olarak bilgi verebilmektedir. Đkinci kısım kaynaklar da, kendi içerisinde 

iki alt bölüme ayrılabilir: Konunun uzmanları tarafından hazırlanan bilimsel amaçlı 

çalışmalar ve çeşitli görevler nedeniyle alanı ziyaret eden, ya da uzun veya kısa 

sürelerle geçici olarak bu alanda yaşamış kişiler tarafından hazırlanan çalışmalar.  

Dolayısıyla bu anlamda, kente ilişkin çalışmaların değerlendirilmesinde, belgeleri 

oluşturan ve değerlendiren kişilerin kaynaklarının adları ve konuyu doğruluk, 

geçerlilik ve güvenirlilik konusunda yorumlama açısından uzmanlık alanlarının, 

doğum yerlerinin ve kentte bulunma süreleri gibi konuların da belirlenmesi 

gerekmektedir.  
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Sonuç olarak, kentsel katmanlaşma bağlamında bir belgeleme için oluşturulacak veri 

tabanında, alan kullanımları ve kent makroformuna ilişkin dönemsel değişimleri ya 

da aynılıkları ortaya çıkaracak her türlü bilginin, çizili ve görsel anlamda da 

değerlendirilerek birleştirilmesi ve konunun değişen haritalar üzerinde 

yorumlanması, ayrıca yararlanılan kaynakların belirtilerek açıklamalı kaynakça 

sisteminin geliştirilmesi yönünde bir belgeleme önerisi geliştirilebilir.  

2.4 Belgeleme Önerisi Bağlamında Genel Değerlendirme 

Türkiye’de ve dünyada özellikle bilimsel çalışmalarda tarihi çevreleri süreklilik 

bağlamında belgelemeyi amaçlayan bir yaklaşım söz konusudur. Ancak bu süreç 

ülkemizde, idari ve yasal anlamda mevcutun, diğer bir deyişle alanda tespit edilenin 

belgelenmesi şeklinde eyleme dönüşmektedir. Bu nedenle çoğu zaman yazılı, çizili 

ve görsel kaynaklar, dünü ve bugünü ilişkilendiren, kentsel ve mimari gelişime yön 

verecek şekilde değerlendirilememektedir. Oysa bugünkü yaşantımız büyük oranda 

geçmişin temelleri üzerine kurulmuş değişime açık, ancak yok olmayan aynı ya da 

farklı bir kimlikle yeniden ortaya çıkan bir kültürün ürünüdür. Diğer taraftan, bir 

kenti yerli ve yabancısından anlamak, hangi görüşe veya düşünceye odaklanırsa 

odaklansın, bugünden geçmişe yönelen bir bakışla geçmişi yorumlamak şeklinde 

gerçekleşmektedir. Yazarlar, kendi bakış açılarıyla konuları irdelerken, anlatımlar 

çoğu zaman birbirinden bağımsız olmaktadır. Bunların bir sistematik içinde ele 

alınması, kurumlar arasında sıkışan ve değerlendirilemeyen bilginin ve kişilerin yere 

ait düşüncelerinin bir araya getirilmesi de gerekli olmaktadır. Bu süreç, yerel olduğu 

kadar yerel üstü bilgi ağlarına da eklemlenme kabiliyetine sahip, kurumsal işbirliğine 

dayalı sürekli güncellenebilen bir sistematik bilgi oluşturulması şeklinde 

yorumlanabilir. Çalışmada bu bakıştan hareketle, tepedeki Kanes ile eteklerindeki 

Karum arasındaki Kanes’in Karumu gibi belki de tepedeki Mazaka ve eteklerindeki 

Caesarea ya da Argaios’un Mazakası ve Mazaka’nın Kayserisi (Caesarea Mazaca) 

yönünde gelişen Yönetim-Pazar Kent olarak ifade edilebilcek ilişkinin ve dönemsel 

değişimlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.  

Kayseri, birçok uygarlığın kültürünü bir araya getiren ve yorumlayan bir kent olarak, 

tarih boyunca birçok araştırmaya da konu olmuştur. Yerel, ülkesel ve uluslararası 

boyutta yapılan coğrafi, siyasi ve mekansal değerlendirmeler, kentin geçmişini 

açıklama ve değerlendirme konusunda önemlidir. Ancak yazılı, çizili ve görsel bu 
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değerlendirmeler, kenti süreklilik bağlamında ele alarak farklı dönemsel oluşum ve 

değişimleri bir katmanlaşma bağlamında kentsel anlamda ele alarak 

değerlendirmemiştir. Bu ise, zamanla kente ilişkin özgün verilerin yok olması ya da 

yanlış değerlendirilmesini beraberinde getirmiş ve kent tarihini ortaya koyan bir 

yaklaşımdan uzaklaşmıştır. 

Bu yaklaşımla çalışmada, yereli fiziki yapı özelinde, katmanlaşma bağlamında 

değerlendiren bir belgeleme önerisi geliştirilmiştir. Önerinin içeriğinin oluşmasında, 

Türkiye ve dünyadaki kentsel belgelemenin kuramsal dayanakları ve alana ilişkin 

örneklerden yararlanılmıştır. Bunun yanı sıra örnekleme alanı olarak seçilen Kayseri 

kent merkezinde yapılan araştırma ve değerlendirmeler de önerinin geliştirilmesini 

önemli ölçüde yönlendirmiştir.  
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3. ROMA DÖNEMĐ VE ÖNCESĐ KAYSERĐ ĐLĐ’NĐN ARKEOLOJĐK 
BULUNTULAR BAĞLAMINDA DEĞERLENDĐRĐLMESĐ  

Kentler, sürekli gelişme ve değişmenin yaşandığı bir kültür birikiminin ürünü olarak 

değerlendirilebilir. Bu anlamda, kentsel katmanlaşmanın ve katmanlaşmayı oluşturan 

sosyal ve fiziki ilişkilerin, geçirdikleri tarihi süreç içinde değerlendirilmesi önem 

kazanmaktadır. Bu ilişkileri belli sınırlar içerisinde açıklayabilmek her zaman olası 

değildir. Her dönem, değişen ilişkileri bağlamında kendi sınır anlayışını da 

beraberinde getirmektedir. Ayrıca, eldeki tarihi bilgiler ve kalıntıların, her dönem 

için bu ilişkilerin tam olarak açıklanabilmesinde ve mekanın değerlendirilmesinde 

yeterli olabileceği düşünülmemelidir. Bu bağlamda çalışma alanı olarak belirlenen 

alanda, özellikle yeterli bilgiye ulaşılamayan Roma Dönemi ve öncesi için, 

günümüzdeki verilerle ancak il genelinde bir açıklama yapılabilmesi mümkündür. Bu 

nedenle de, tezde söz konusu dönemler için tarih içindeki mekansal değişim 

anlatımında, yazılı ve çizili belgelere bağlı olarak yerleşimlerin özellikle Kayseri 

genelinde, dönemsel ve konumsal genel değerlendirilmeleri yapılmaya çalışılacaktır.  

3.1 Kayseri Đli’nin Coğrafi Konumu 

Đl, kuzeyde Yozgat ve Sivas, doğuda Sivas ve Kahramanmaraş, güneydoğu ve 

güneyde Adana, güneybatıda Niğde ve batıda ise, Nevşehir illeri ile çevrilmiştir 

(Şekil 3.1). Đç Anadolu Platosu’nun güneydoğu ucunda yer alan ilin yüzey şekilleri, 

bir sönmüş yanardağ kütlesi, iki dağ sırası ile bunların arasındaki plato ve çöküntü 

alanlarından oluşur.  

Kayseri Ovası’nın doğusunda Korumaz Dağı, güneyde Erciyes (Argaios) Dağı yer 

almaktadır. Bu dağın güneybatısında Sultan Sazlığı, batıda ise Sazlık olarak 

adlandırılan bataklık bulunmaktadır.  

Ayrıca ova, Kızılırmak’a (Halys) dökülen Karasu (Melas - Sarmısaklısu) ve Delisu 

tarafından sulanmaktadır (Şekil 3.2). 
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Şekil 3.1 : Kayseri ilinin ülke içindeki konumunu gösterir harita. 

 

Şekil 3.2 :  Kayseri coğrafi durumu ve ilk yerleşim yerleri şeması(Bartsch, 1935). 

3.2 Kayseri Đli Roma Dönemi ve Öncesi Yerleşimlerinin Arkeolojik Buluntular 

Bağlamında Değerlendirilmesi 

Bir yarımada ve Asya anakarasının en batı çıkıntısı olması nedeniyle özel bir coğrafi 

durumu olan Anadolu, bilindiği gibi çoğu zaman Asya’dan Avrupa’ya uzanan bir 

köprü olarak nitelendirilmektedir. Bunun bir sonucu olarak, Anadolu’da sürekli 

olarak yabancı kültürler birbiri üstüne tabakalaşmış ve birbirleriyle karışmışlarsa da, 

MAZAKA
KAYSERĐ 

KARUM-KANES ERKĐLET 
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Anadolu’ya özgü birtakım öğeler de her zaman kendilerini göstermiş ve her kültür 

de, döneminin oluşmasında başlıca etken olmuştur (Naumann, 1975).  

Bu bağlamda tarih öncesi Anadolu’da kentlerin yer seçimleri bazen rastlantısal olsa 

da, genellikle coğrafi konuma bağlı olarak şu özelliklere dikkat edilmektedir: 

-Savunma olanakları; 

-Ulaşım kolaylığı ve her türlü ticari ilişkinin gerçekleştirilebilir olması; 

-Su ihtiyacının sağlanması (Ramsay, 1961, 87). 

Kentler, savunma olanaklarının en iyi şekilde sağlandığı özellikle birçok yerde etrafı 

uçurum olan ya da kolaylıkla bu şekle sokulabilecek tepeler üstünde kurulmuş ve her 

ne kadar açık ovada yaşanılsa da, istila sırasında bu alanlara yerleşilmiştir. Diğer bir 

deyişle, dini merkezler ve pazar yerleri dışında, bütün eski kentlerin yer seçiminde 

güvenlik ve askeri kuvvet önemli bir konu olmuştur (Ramsay,1961). 

Ayrıca Orta Anadolu Yaylası olarak tanımlanan kuzey kenardağlarla Toroslar sistemi 

arasında kalan iç bölgenin, Kızılırmak’ın çizdiği büyük yay ve bu yayın en güney 

kısmındaki kaya topluluklarının yalçın duvarları da, her çağda insanları çekmiş ve bu 

yüzeyler gerek anıtsal kabartma toplulukları ve kabartmalı önyüzler, gerek kaya 

mezarları ve kayaya oyulmuş tüneller olarak işlenmiş ve biçimlendirilmiştir 

(Naumann, 1975).  

Orta Anadolu’nun Kızılırmak ve Tuz Gölü arasında kalan kısmında mevcut yüzlerce höyük, 

bu bölgenin M.Ö. 3. ve 2. binyıllarda önemli bir yerleşime sahip olduğunu göstermektedir. 

Tuz Gölü’nden Güneydoğu Toroslar’a uzanan bölgede Erciyes Dağı ve arkasında Melendiz 

Dağı vardır. Ayrıca, Orta Anadolu’da büyük bir Tuz Gölü’nün varlığı ve bunun gittikçe 

korunmasıyla büyük bir çölün oluşması ve alanın kuzeyden ve güneyden dağlarla çevrili 

olması, Orta Anadolu’yu kapalı bir havza konumuna getirerek siyasi bir topluluğun 

emniyetini sağlamaya elverişli bir durum yaratır. Bu nedenle, bu alan Hititler’den Osmanlı 

Dönemi’ne kadar yerleşime elverişli bir alan olarak sürekli tercih edilmiştir. Ayrıca dağların 

yönleri, doğal yolların aynı yönde açılmalarını sağlamıştır. Anadolu, iklim açısından da 

yerleşmeye son derece uygundur (Kınal, 1987, 4-6). 

Orta Anadolu Yaylası’nda yer alan Kayseri Đli de, özellikle her çağda önemli ticari 

ve askeri yolların kesişme noktasında yer alması nedeniyle, ilk çağlardan itibaren 

Anadolu’nun önemli yerleşimlerinden biri olmuştur. M.Ö. 2. binlerde Asur ticaret 

kolonileri, Hititler ve sonrasında M.Ö. 7. yüzyıla kadar önemli bir kent olarak Frig, 

Medler ve ardından Persler, M.Ö. 100’lerde tekrar Roma hakimiyetinde kalmıştır 

(Arık, 1969). Kayseri’nin yüzyıllardır yerleşilmesi ve dini-ticari bir merkez olmasını 
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sağlayan tarihteki ulaşım bağlantıları ise çeşitli araştırmalara göre şu şekilde 

sınıflandırılmaktadır (Şekil 3.3): 

�Kayseri – Yukarı Mezopotamya ulaşım bağlantısı  

�Kanes – Hattusa (Boğazköy) ulaşım bağlantısı  

�Kayseri – Kilikia ulaşım bağlantısı  

�Kayseri – Ege Kıyıları ulaşım bağlantısı 

�Kayseri – Ankara ulaşım bağlantısı 

�Kayseri – Karadeniz ulaşım bağlantısı 

�Kayseri – Kuzeydoğu Anadolu ulaşım bağlantısı. 

 

Şekil 3.3 : Doğu Roma Dönemi Anadolu yolları haritası (Calder ve Bean). 

Kentin özellikle merkezi ve yakın çevresinde yapılan araştırmalar sonucunda, birçok 

yer altı kenti, kaya yerleşimi ve oymaları ile höyük ve tümülüsler tespit edilmiştir. 

Özellikle yukarıda belirtilen ulaşım bağlantıları ile de ilişkili olarak birçok arkeolojik 

alanın varlığı bilinmektedir (Şekil 3.4). Bu yollar üzerinde, Develi yakınlarında kaya 

yerleşimleri ve kabartmaları (Fıraktin – Đmamkulu – Taşçı – Gezbeli kaya 

kabartmaları gibi), Kayseri Sivas yolu üzerinde Kululu, Çiftlik, Dövlek, Karakuyu 

kalıntıları, Pınarbaşı, Tomarza, Bünyan gibi diğer ilçelerde de, Hitit Dönemi’ne ait 

Eusebeia, 
Kaesareia, 

Mazaka 
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yaklaşık kaya oyma anıt ve yerleşimler bulunmaktadır. Diğer yandan B. Umar, 

Develi – Fıraktin yerleşmesinin yerinde Dastarkon adını Pers egemenliği döneminde 

(M.Ö.585 – M.Ö. 333) ve sonrasında taşıyan bir ilkçağ yerleşmesi bulunduğunu 

belirtmektedir (Umar, 1995). Erciyes Dağı’nın yanında yer alan Lifos Dağı ve 

çevresindeki düzlüklerin de, Hitit Devleti ve sonrasında Frig Dönemi devletlerinden 

biri olduğu düşünülmektedir. Günümüzde de bu dağ üzerinde bir sur ve surun içinde 

su sarnıçları, değişik bina kalıntıları ve ortasında büyük bir tapınağa ait olduğu 

varsayılan kalıntılar bulunmaktadır (Özdoğan, 1948) (Çizelge A.1, A.2). 

Kentin güney – güneybatı yönünde yer alan Yeşilhisar ilçesinden batıya uzanan ve 

Soğanlı Vadisi’ne de ulaşan yolun Mavrucan / Güzelöz Köyü’nden geçtiği alanda, 

kaya yamaçlarına oyulmuş birçok Doğu Roma Dönemi kilise ve yerleşimi 

bulunmakta ve Süksün Köyü’nün 5 km. kadar güneyinde ise, bir Roma Dönemi anıt 

mezarı yeralmaktadır (Umar, 1995) (Çizelge A.1, A.2). 

Đl genelinde benzer dönemlere ilişkin birçok tümülüs de bulunmaktadır. Kayseri – 

Sivas karayolu üzerinde yer alan Çifte Kümbet Tümülüsü, kent merkezindeki 

Gültepe Mahallesi’nde yer alan tümülüs, Kayseri-Hisarcık yolu üzerinde Kızıltepe 

Bağları’nda yer alan Kızıltepe Tümülüsü, kent merkezinin batısındaki Şeker 

Fabrikası karşısında Kayseri-Ankara yolunda Yılanlı Dağ’ın zirvesinde Yılanlı Dağ 

tümülüsü bilinen tümülüslerdir. Kayseri’nin ilk yerleşim yerlerinden olduğu 

düşünülen Beştepeler’de de, tümülüs ve sur kalıntıları bulunmaktadır (Çizelge A.1). 

Kayseri Đli, tarihin birçok döneminde önemli  yollar üzerinde yer almasının yanı sıra 

verimli topraklara sahip olması nedeniyle de, çok sayıda yerleşmeye konu olmuştur. 

Bunun en önemli nedenlerinden biri, Anadolu’nun belli başlı ırmaklarının ana ve yan 

kollarının birçoğunun suladığı tarım topraklarının il içinden geçmesidir.  

Đlin başlıca akarsuları Kızılırmak, onun kolu Sarmısaklı Suyu ve Zamantı Irmağı’dır. 

Kızılırmak ilin kuzey kesiminde, aşağı kesimlerde Karasu adıyla anılan ve 

Kızılırmak’a eklenen Sarmısaklı Suyu kuzey - batı doğrultusunda, Seyhan Irmağı’na 

katılan Zamantı Irmağı kuzeydoğu – güneybatı doğrultusunda akmaktadır. Örneğin 

Pınarbaşı Đlçesi’nde ilçe topraklarından kaynaklanan suların büyük bir bölümünü 

Zamantı Irmağı toplarken, doğu kesiminden çıkan sular da, Tohma Suyu aracılığıyla 

Fırat Nehri’ne ulaşmaktadır. Sarıoğlan Đlçesi’nin batısından kuzeydoğu – güneybatı 

doğrultusunda Kızılırmak geçmektedir. Sarız Đlçesi’nden çıkan sular ise, Seyhan ve  



30 
 

 

Şekil 3.4 : Kayseri ili, arkeolojik kalıntı yerlerini şematik gösterir harita (Hovardaoğlu, 2009). 
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Ceyhan Nehri ile Akdeniz’e ulaşmaktadır. Doğu ve kuzeydoğu kesimden 

kaynaklanan suları Ceyhan’ın kollarından Hurma Çayı, öteki kesimlerden çıkan 

suları da Seyhan’ın kollarından Göksu Nehri’nin başlangıcı olan Sarız Çayı ve ayrıca 

Zamantı Irmağı’na katılan küçük dereler toplamaktadır. Bu alanlarda yapılan 

arkeolojik çalışmalar sonrasında, Roma Dönemi ve öncesine tarihlenen tarımsal 

faaliyette bulunan kent kalıntılarına ulaşılmıştır (Çizelge A.1, A.2). 

Sonuç olarak, Kayseri Arkeoloji Müzesi Müze Raporları ve T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Kayseri Kültür ve Turizm Varlıklarını Koruma Kurulu tescil fişlerinden de 

yararlanılarak elde edilen bilgilere göre, Kayseri Đli genelinde özellikle Hitit ve 

Roma Dönemi’ne ilişkin birçok höyük, kaya yerleşim ve mezarları ile yeraltı kentleri 

bulunmaktadır. Bu yerleşimler, genellikle önemli su kaynaklarının bulunduğu 

verimli tarım arazileri, korunma ve savunma olanağı sağlayan kayalık alanlar ve 

önemli ulaşım aksları çevresinde yer almaktadır. Kentin içerisinde yapılan tespit ve 

belgelemeler sonucunda elde edilen bilgiler, kent merkezi ve yakın çevresinden 

başlayarak il genelinde sürekli bir yerleşimin varlığını da ortaya çıkarmaktadır 

(Çizelge A.1, A.2).  

3.3 Roma Dönemi ve Öncesinde Kayseri’de Tarihi Gelişim ve Genel Yerleşim 

Düzeni  

Kapadokya’nın Roma Dönemi başkenti ve Asur Ticaret Kolonileri’nin karumu olan 

Kayseri, tarihin her döneminde coğrafi, siyasi ve ekonomik gibi birçok nedene bağlı 

olarak sürekli yerleşilmiş bir kenttir. Araştırmalar sonrası ortaya çıkarılan kalıntılar, 

kentin tarihini birkaç bin yıl öncesine götürmektedir. Ancak kentin ilk yerleşim yeri 

konusu henüz bir netlik kazanmamıştır ve bu konuda çeşitli görüşler bulunmaktadır. 

Bu görüşlerden biri, M.Ö. 3. binin sonlarında Anadolu’da Asurlular tarafından 

kurulmuş on Karum’un başkenti / idare merkezi Kültepe (Kanes ve Nesa)’nin, 

Kayseri kentinin ilk yerleşim yeri olduğudur.  

Kültepe, Kayseri’nin 21 km. kuzeydoğusunda, Erciyes Dağı’nın eteğindeki verimli 

ovada, Sivas üzerinden gelen doğu – batı, Malatya ve Kahramanmaraş’tan gelen 

güneydoğu – batı ve güneyden kuzeye ulaşan doğal ve tarihi anayolların birleştiği 

noktadadır (Özgüç, 2005) (Şekil 3.5). Bu konum, yerleşimin eski dünya ticaretinde 

önemini arttırmış ve özellikle M.Ö. 3.binin sonu, 2.binin ilk çeyreğinde Anadolu-

Mezopotamya-Suriye arasında parlak bir uluslararası ticaret ve sanat merkezi 
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olmasını sağlamıştır (Özgüç, 2005, 8). M.Ö. 19. yy’ın ikinci yarısında, Kanes 

kentinin Hititler tarafından yıkıldığı ve ticaret ağının bundan zarar gördüğü 

belirtilmektedir (Freeman, 2003, 82). 

 

Şekil 3.5 : Asur ticaret kolonileri çağı kervan yolları (Roat, 1991). 

Kent, “Tepe” ve “Aşağı Şehir” olarak adlandırılan iki kısımdan meydana gelmekte 

ve Tepe kısmının son evreleri Roma Dönemi’ne kadar tarihlendirilmektedir (Özgüç, 

2005, 7-8). Aşağı Şehir, “Karum” adı verilen Asurlu tüccarlara ait Pazar Mahallesi 

(Şekil 3.6), tepe ise Kanes Kenti harabesi olarak değerlendirilmiş, kazı raporlarında 

Pazar Mahallesi daima Kanes Karumu ve tepe ise Kültepe olarak adlandırılmıştır 

(Kınal, 1987, 59-60). Kentte sık yapılardan oluşan mahallelerde, geniş sokaklarla 

küçük meydanların ve sokakların kesiştiği alanlarda pazarların yer aldığı, tepede ise 

bir tapınak ve sarayın varlığı bilinmektedir (Özgüç, 2005) (Şekil 3.7).  

   

Şekil 3.6 : Kültepe (Özgüç, 2005) ve Karum’u gösterir restitüsyon (Lloyd, 1989). 

Eusebeia, 
Kaesareia, 

Mazaka 
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Şekil 3.7 : Kültepe konut ve sokak dokusunu gösterir fotoğraf (Özgüç, 2005). 

Kültepe’nin Kayseri kentinin ilk yerleşim yeri olduğu görüşünün devamında, bu 

alanın önemini kaybetmesinden sonra Kutsal Dağ Argaios’un (Erciyes) kuzey 

eteğinde ve kent merkezinin güneyinde yer alan ve Procopius’a göre Argaeus’un 

yanındaki Mazica (Procopius, 1954) olarak adlandırılan Mazaka’nın, bölgenin 

merkezi olarak ön plana çıkmaya başladığı yönünde değerlendirmeler de 

yapılmaktadır.  

Kayseri kentinin ilk yerleşim yeri konusundaki diğer bir görüş ise, Kültepe yerine 

Mazaka’nın kentin ilk yerleşmesi olduğu yönündedir. Diğer bir ifadeyle halk 

arasında Eskişehir olarak bilinen ve kent merkezinin güneyinde, Erciyes Dağı’nın 

ovaya uzanan kuzey kısmında yer alan Beştepeler, Battalaltı ve Tontar olarak 

adlandırılan alanların oluşturduğu kısım, kentin ilk yerleşim yeri olarak ifade 

edilmektedir. Bu alanda tümülüs, sur ve yapı kalıntılarını içeren alanlar tespit ve 

tescil edilmesine karşılık, düzenli bir arkeolojik kazı söz konusu olmayıp, tesadüfen 

ele geçen kalıntılara dayanarak yaklaşık M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen bir yerleşimin 

olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu yerleşmenin sınırları konusunda henüz ayrıntıda 

bir inceleme ve değerlendirme yapılmamıştır. 

Farklı araştırmacılar, Mazaka olarak adlandırdıkları ilk yerleşmenin kesin kuruluş 

tarihini belirtmemekle birlikte, kentin isminin değişimi konusunda çeşitli yorumlarda 

bulunmaktadır. Bazıları, Mazaka’nın tanrıça Komana (Comana) dinine ait bir kelime 

olduğunu iddia ederken; diğerleri bu kentin Mazach adında bir kral tarafından 

kurulduğunu belirtirler (Texier, 2002). Nezahat Baydur ise, kentin adının Frigçe’de 

Zeus anlamına gelen Mazeus’dan gelebileceğini ve önce Maza şeklinde kullanılmış 

olup, daha sonra Pers egemenliği sırasında Mazaka şeklini almış olabileceğini 

belirtmektedir (Baydur, 1970).  
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Strabon’a göre Kapadokya’nın metropolisi olan Mazaka, Kilikia eyaleti olarak 

adlandırılan yerdedir ve bu kente tepesinde hiçbir zaman kar eksik olmayan dağların 

en yükseği Argaios’un eteklerinde kurulduğu için Eusebeia ve Argaios’un yanında 

denilmektedir (Strabon, 2000). Texier, Đmparator Tibere’nin, başkente Cesaree 

ünvanını verdiğini; Erciyes’e yakın olan Eusebia adının ise Tyana’dan ayırtedilmesi 

için eklendiğini belirtmektedir (Texier, 2002). Büyük olasılıkla M.Ö. 2 yüzyıla 

tarihlenen ve en önemli darphanelerden biri olan Kayseri Darphanesi’nde basılan 

sikkeler de kentin ismi konusunda bilgi vermektedir (Güler, 1987). Buna göre 

Eusebeia adının kullanıldığı en eski tarih, M.Ö.13/12, “Kaesareia” adı için M.Ö. 10/9 

yılı olarak görülmektedir (Baydur, 1970).  

1318 (1900-1901) tarihli salnamede şöyle bir açıklama yer almaktadır:  

Kayseri’nin nam-ı atiki (Majaka) şehri olupkurun-ı evvelide Asya-yı Sugra’nın havi olduğu 

kıtaat-ı kadimeden (Kapadokya) kıtasının eski şehri ve miladın 350 sene mukaddimine kadar 

Kapadokya kıtası hükümetinin makarr-ı idaresi idi. Miladın 335 sene mukaddiminde Đran 

hükümdarı meşhur Kirus’a ve birkaç sene sonra Đskender-i Yunaniye ve onun vefatından 

sonra vüzerasından (Antigon’a) intikal edip bir müddet Acem satrapları tarafından idare 

edilmiş ve daha sonra Aryaratlar’dan sekizinci Pont hükümdarı (Mihirdad’a) geçmiş ve 

miladın 97 sene mukaddiminde Romalılar istila etmiştir. Roma Şark Đmparatorluğu’nun 

tesisinden sonra sık sık vaki olan zelzeleden şehir münhedim ve harap olmağla ahiren Şark 

imparatorlarından Tiberius tarafından imar ve tesis ve merkumun veliaht ittihaz ettiği 

Avgustus Kayser namına nisbet edildiği cihetle Kayseriye namıyla tevsim edilmiş idi 

(Kocabaşoğlu ve Uluğtekin, 1998, 19).  

Kentin Mazaka ve yakın çevresinde gelişimi konusunda da çeşitli değerlendirmeler 

yapılmaktadır.M.S.550’lerde kente ilişkin bilgileri ortaya koyan Procopius’a göre: 

Kayseri, eski dönemlerden beri oldukça geniş bir alana yerleşmiş kalabalık bir kentti. 

Güvenlik için oluşturulmuş surlar, tehlikeyi arttıracak şekilde birbirlerinden uzak birçok 

tepeyi, bahçe ve otlak gibi açık alanları ve aralarında büyük mesafeler olan tek tek evleri de 

içine alan geniş bir alanı çevrelemekteydi. Bu surların askeri anlamda korunması ve bakımı 

da oldukça zordu. Bu nedenle, Justinian bu savunma sistemini gereksiz yerlerde kesintiye 

uğratarak, güvenli ve savunulabilir bir sur sistemi oluşturmuştur (Procopius, 1954, 333-335). 

Kentin merkezinde yer alan ve sınırları çeşitli araştırmalara göre farklı şekilde 

yorumlanabilen surlar, çok olasıdır ki Justinian zamanında parçalanan surlarla 

ilişkilidir.  

Kentin kuruluş yerine ilişkin olarak Strabon, Mazaka’da bir kentin kurulması için 

gerekli olan su ve surların olmadığını, ayrıca doğal bir şekilde sağlanmış savunma 
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olanaklarının da bulunmadığını ifade etmektedir (Strabon, 2000). Ayrıca kent 

hakkında şu bilgileri de vermektedir:  

Çevredeki toprak düz olduğu halde, çok kıraçtır ve çift sürmeye elverişli değildir, kumlu ve 

altı kayalıktır. Biraz daha ilerleyince içinde ateş çukurları bulunan ve birkaç stadion 

uzunluğundaki volkanik araziye gelinir ve ovada adı Melas (Sarımsaklı Suyu) olan yaklaşık 

40 sitadion uzaklıkta bir nehir vardır (Strabon, 2000, 10-11).  

Texier (2002) ise, Procopius’un yaklaşımıyla da ilişkili olarak, Türkler’in Ali Dağı 

olarak adlandırdıkları Saint-Basile Dağı başta olmak üzere kenti çevreleyen 

tepeciklerin herbirinin bir tabya ile taçlandırıldığını ve herbirine ait birbirinden 

bağımsız olarak kurulan kaleler zincirinin 10 km’den daha fazla bir uzunluk 

meydana getirdiğini, Eski Kayseri kentinin, bugünkünün çeyrek mil batısında ve 

Erciyes Dağı’na daha yakın olduğunu ve bu alanda, az sayıda bazı izler kalmış 

olduğuna ve eski kentin hipodrum gibi yapıları da bulunduğuna işaret etmektedir.  

Bu görüşlerle ilişkili olarak Mazaka’yı inceleyen R.O. Arık, sürekli kazı 

yapılmaması ve yer üstündeki kalıntıların yeterli olmaması nedeniyle Mazaka’nın 

kuruluş tarihinin tespit edilemeyeceğini, ancak bütün tarihi yolların kesiştiği, dini ve 

ticari bir merkez olarak Roma Dönemi’ne kadar Mazaka’da yerleşilmiş olabileceğini 

belirtmektedir (Arık, 1969). Aynı zamanda, M.Ö. 70’lerde Mazaka adının Eusebia 

olarak değiştiği, Roma hakimiyeti altında hükümdarlar tarafından, sürekli yıkılmaya 

ve yağmalanmaya başlanması nedeniyle, ulaşım bağlantıları üzerinde düzlükte 

Caesareia adıyla günümüzdeki yerinde yeniden kurulduğunu ifade etmektedir (Arık, 

1969). Ancak M. Akok (1976), Doğu Roma Dönemi boyunca bir kent haline gelmiş 

içkale ve çevresinin, küçük çapta da olsa, daha önceki dönemlerde de yerleşilmiş 

olabileceğini, kalenin birkaç kilometre doğusunda bulunan Gültepe’deki höyüğün bu 

görüşü desteklediğini belirtmektedir.  

Diğer yandan, M. Akok (1976), Kayseri Kalesi’nin yapım tarihindeki farklılıklar 

nedeniyle sur ve burçlarında plan ve çatkı bakımından değişiklikler bulunduğunu ve 

bunun içkalenin Türk Çağı’ndan önceki kuruluşu hakkında bilgi verdiğini belirtmiş 

ve içkalenin Doğu Roma Dönemi’ndeki savunma amaçlı yerleşiminin restitüsyonunu 

ise şu şekilde çizmiştir (Şekil 3.8). 

Bazı araştırmalar ise bir kısmı günümüze ulaşmış Han Camisi ve kümbeti arasındaki 

duvarın, dışkalenin devamı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır 

(Şekil 3.9). 
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Şekil 3.8 : Kayseri Đçkalesi’nin Doğu Roma Dönemi restitüsyonu (Akok, 1976). 

T. Cantay (1985), Yoğunburç’un güneydoğusunda kentin surlarının devam ettiğini, 

ancak 1980’lere kadar çevresi evlerle çevrili bu alanda surların tespit edilemediğini, 

Han Camisi’nin sura bitişik olması nedeniyle bir kısım duvarın günümüze ulaşmış 

bulunduğunu ifade etmektedir. Surun gelişimini ise şöyle açıklamaktadır: 

Kayseri kent suru doğu yönünde Yoğunburç’tan da öteye uzanmakta, kent bu doğrultuda 

yayılım göstermektedir. Kentin eski haritalarındaki yol ve ada düzeninde de görüldüğü gibi, 

sur Lala Camisi kuzeyinden dışkaleye birleşmiş olabilir. Kayseri-Malatya surunun başına, 

sura bitişik olarak bir han inşa edilmiştir. Bu hanın kent kapıları kapandıktan sonra, 

kervanları barındırmak için inşa edildiği ifade edilebilir. Emir Cemaleddin Kümbeti (1188), 

hanın camiye dönüştürüldüğü sırada inşa edilmiş olmalıdır. Bu dönemde, surun burada önem 

taşımadığı ve sur dışı mahallenin oluştuğu belirtilebilir. Yoğunburç’un inşa edildiği 1214-

1219 yılları, güneybatıya yönelen yeni kent surunun inşa edildiği dönemi açıklamaktadır 

(Cantay, 1985, 20). 

M. Çayırdağ ise güneydoğu surunun, Han Camisi ve Emir Cemaleddin 

Kümbeti’nden sonra Ahi Evran Zaviyesi’ne kadar ulaştığını şöyle ifade etmektedir: 

Sur, Yoğunburç’tan batıya dönmez. Han Camisi yönünde güneye doğru devam eder. Han 

Camisi’nin batı duvarını teşkil eden bu sura ait kalıntılar camiden önce eski evler arasında 

bulunuyordu. Ancak son yıkımlarda bunların toprak üstündeki kalıntıları ortadan 

kaldırılmıştır. Nereye kadar devam ettiği belli olmayan bu surların, Ahi Evran Zaviyesi kazısı 

sırasında kalıntılarına rastlanılmıştır (Çayırdağ, 2001, 7-8).  
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Şekil 3.9 : Han Camisi, Türbe ve duvar kalıntısından görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 

Ancak, özellikle 1980 sonrası yapılan kentsel düzenlemeler mevcut kalıntıların da 

yok olmasını sağlamış ve sur gelişiminin belirlenmesini ve kentin ilk yerleşim 

yerinin tespitini olumsuz etkilemiştir.  

2008 yılında özellikle Procopius’un değerlendirmelerinden yola çıkarak yerinde 

yapılan incelemeler sonucunda, kentin yaklaşık 2 km. güneyinde yer alan 

Çakmakçının Deresi’nin güneyinden başlayarak üzerinde yer alan beş tümülüs 

nedeniyle Beştepeler olarak adlandırılan bölgeye kadar devam eden alanda 

(Eskişehir) tümülüs, sur kalıntıları ve surlarla benzer yapım tekniğinin uygulandığı 

birçok araştırmaya konu olmuş kalıntılar olduğu tespit edilmiştir. (Şekil 3.10). 

Beştepeler, Erciyes Dağı’nın kuzey eteklerinde olup, Mazaka içerisinde yer alan ve 

1980’lere kadar bağ ve bahçe olarak kullanılan bir tepedir. Kuzeyinde ise Asri 

Mezarlık yer almaktadır. Üzerinde yer alan tümülüs mezarlardan ilki, 1940 yılında 

tesadüfen, diğeri 1960 yılında müze elemanları kontrolünde yapılan define kazısında 

ortaya çıkarılmıştır. Bunların yanı sıra alanda yer alan diğer üç tümülüs mezar ise 

toprak altındadır (Kodan, 1988). Roma Dönemi’ne ait olduğu belirtilen bu beş 

tümülüs (Şekil 3.11) ve alandaki sur kalıntıları, 1976 yılında tescil edilmiştir. Ancak 

söz konusu alanın bir kısmının Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmesi dışında, bütün 

kalıntıların dönemsel olarak değerlendirilmesi konusunda kurumsal veya bilimsel 

detaylı bir çalışma bulunmamaktadır. Diğer taraftan çeşitli araştırmalara göre, bu 

alanda açılan mezarlardan ele geçen Augustus (M.Ö. 27-M.S.14), Nero (M.S. 54-68), 

Vespasian (M.S.69-79) Dönemi gibi sikkelerden bölgenin sürekli yerleşilen bir 

nekropol alanı olduğu ifade edilmektedir (Yazıcı, 1987).   
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Şekil 3.10 : Beştepeler Tümülüsleri’nden bir görünüm (Hovardaoğlu,2008). 

 

Şekil 3.11 : Tümülüs mezarından bir görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 

Aynı alanda, 1985 yılında içme suyu yol genişletme çalışmaları sırasında, Beştepeler 

mezarlarından yapım tekniği ve mimari açıdan farklı, üzeri toprak veya taşla 

yükseltilmemiş, tepenin yamacına yerleştirilmiş ve freskli iki adet Roma Dönemi 

mezar bulunmuştur (Şekil 3.12). Günümüzde arkeolojik sit alanı içerisinde kalan bu 

mezarlar konusunda Hamdi Kodan (1988) şöyle bir değerlendirme yapmıştır: 

Önleri duvar şeklinde örülerek kapatılmış ve doğal araziye oyularak yapılmış olan bu 

mezarlar, çevrede açığa çıkan üzerleri tonozlu, iri kesme taşlardan yapılmış tümülüs tipi oda 

mezarlarla mimari açıdan ve fresklerle süslü olmaları bakımından farklılık gösterirler. 

Kayseri ve çevresindeki mezarlarda süslemenin ilk örneğini temsil ettiğini düşündüğümüz 

freskler, güneyde Anamur nekropolündekilerle benzerdir. Muhtemelen aile mezarlığı olarak 

kullanılmış bu mezarlar, ele geçen buluntular bağlamında M.S. III. yüzyıla 

tarihlenebilmektedir (Kodan, 1988, 17).  
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Şekil 3.12 : Beştepeler’deki freskli Roma Mezarı’ndan görünüm (Kodan, 1988). 

Bu mezarlar, 1988 yılında tescillenmiştir. Tümülüslerin çevresinde yer alan sur 

kalıntıları güneyde kent merkezine doğru, malzeme ve yapım tekniği açısından bazı 

yapı kalıntıları ile benzerlik gösterirler (Şekil 3.13 ve 3.14). Günümüzde henüz 

bilimsel sürekli bir çalışmanın yapılmadığı tümülüslerin bulunduğu alanın hemen 

yakını, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Hobi Bahçesi ve park olarak 

düzenlenmiştir. 

            

Şekil 3.13 : Beştepeler’de yer alan sur kalıntılarından görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 

     

Şekil 3.14 : Beştepeler’deki kalıntılardan görünümler (Hovardaoğlu, 2008). 
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Alanın doğusunda ise, kentin ilk yerleşim yeri ile ilişkilendirilen Battal Camisi ve 

yakın çevresinde de benzer malzeme ve yapım tekniğinin kullanıldığı yapı 

kalıntılarına ulaşılmaktadır. Polonyalı Simeon, kentin doğusunda eski ve büyük 

yapılar bulunduğunu, korkunç uçurumların yer aldığını ve Battal Gazi olarak 

adlandırılan bu yerin, eski Kayseri kenti olduğunun rivayet edildiğini belirtmektedir 

(Polonyalı Simeon, 2007, 190). 

Bu konuda, 1800’lü yılların başlarında Mazaka’yı ziyaret eden seyyah John 

Macdonald Kinneir’in 1818 tarihli Voyage dans I’Asie Mineure, I’Arménie et le 

Kourdistan adlı eserinden Osman Eravşar’ın yaptığı alıntıya göre: 

Eskişehir’de bir tepenin ucunda bir kayanın hemen yakınında, daha eski bir yapının üstüne 

inşa edilmiş gibi duran modern bir yapı bulunuyor. Bu yapıtın altında, kayanın içine yer altı 

geçitleri yapılmıştır. Elli adım ileride büyük olduğu kadar dayanıklı büyük bir yapının 

kalıntılarını buluyoruz (Eravşar, 2000a, 79).  

Battal Camisi, türbe ve karşısında lojman olarak kullanılan yapının yanında yer alan 

minare kalıntısı, Eskişehir olarak adlandırılan alan için önemli bir tarihi belge 

niteliğindedir. Cami, 1976 tarihli tescil fişine göre bazilikadan camiye dönüştürülen 

XIII. yüzyıla ait bir yapıdır. Ancak yapım tarihi konusunda farklı değerlendirmeler 

bulunmaktadır. O. Eravşar’a göre, VIII. yüzyılda önünde Doğu Roma Dönemi’ne ait 

bir hamamın yer aldığı alana, kale duvarına bitişik olarak Battal Camisi inşa 

edilmiştir (Eravşar, 1998). O. Eravşar caminin güney duvarında yer alan kalıntıyı 

kale duvarı olarak yorumlamıştır (Şekil 3.15). 

    

Şekil 3.15 : Eskişehir, Battal Camisi ve kalıntıdan görünümler (Hovardaoğlu, 2008). 
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Đbn Bibi’ye ait Selçukname’de ise Moğol saldırıları sırasında Battal Mescidi ve 

harabelerinin varlığı belirtilmektedir (Đbn Bibi, 1996a). Schweinitz ise, 1905 tarihli 

fotoğrafıyla bu alanın 20. yüzyıl başındaki görünümünü belgelemektedir (Şekil 

3.16). Fotoğrafta yer alan Battal Camisi, tescil fişindekiyle aynı olmakla beraber 

(Şekil 3.17), günümüze özellikle girişine yapılan bazı eklentilerle birlikte ulaşmıştır. 

Fotoğrafta görülen minare konusunda ise tescil fişi de dahil olmak üzere açıklayıcı 

bilgi bulunmamaktadır. Ancak kalıntıları, günümüzde lojman olarak kullanılan 

yapının yanında yer almaktadır (Şekil 3.18).  

 

Şekil 3.16 : Eskişehir, Battal Camisi ve kalıntılardan görünüm (Schweinitz, 1905). 

 

Şekil 3.17 : 1970’lerde Battal Camisi’nden bir görünüm (KKTVKK Arşivi). 

    

Şekil 3.18 : Battal Camisi, minare ve kayalıklardan görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 
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Battal Camisi, zaman içerisinde büyük değişikliklere uğramasına rağmen, yakın 

çevresinde yer alan kayalık alandaki yerleşim, minare ve diğer kalıntılar, yapı 

bahçesindeki ve yapı üzerindeki bazı izler bağlamında değerlendirildiğinde, önemli 

tarihi bilgiler elde edilebilecek bir yapıdır. Ancak 2008 tarihli restorasyon projesi ve 

raporunda da yeterli açıklayıcı bilgi yer almamaktadır.  

Battal Camisi ve çevresinin tarihlenmesine ilişkin diğer bir belge de, 1973 yılında bu 

bölgede çalışan bir işçi tarafından bulunan, mermerden yapılmış ve M.S. III. yüzyıla 

tarihlenen bir çocuk lahdidir (Şekil 3.19). Bu lahit, Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde yer 

almaktadır (Yıldız, 1988). Yine Battal Camisi’nin içinde yer aldığı Battalaltı 

Mahallesi’nde 1984 yılında bir evin bahçesinde ortaya çıkan mezar ve buluntuları da 

M.S. I ve II. yüzyıla tarihlendirilmiştir (Yazıcı, 1987). Bütün bu buluntularla birlikte, 

1980 yılında içkalenin yaklaşık 70-80 m. güneyinde bir yapının inşaatı sırasında, 

yaklaşık 4-5 metre derinlikte toplu olarak bulunan, ancak başka bir yerden buraya 

getirildiği düşünülen M.S. II. ve III. yüzyıla ait mermer heykel ve parçaları (Yazıcı, 

1988), Mazaka’dan kent merkezine en az 1500 yıllık bir gelişimin ifadesi olarak 

açıklanabilir.  

 

Şekil 3.19 : Battal Camisi güneyinden bulunan Mermer Çocuk Lahdi (Yıldız, 1988). 

Battal Camisi’nden birkaç km. uzaklıkta, Battalgazi Mahallesi’nde Beştepeler ve 

devamındaki sur kalıntıları ile benzer yapı malzemesinin kullanıldığı yapı kalıntıları 

bulunmaktadır. Đmar çalışmaları sırasında birçoğu ortadan kaldırılan bu kalıntılar, 

alanda dağınık olarak yer almaktadır. Bir kısmı 1970’li yıllarda Roma Dönemi’ne ait 

olarak tescil edilmiş olup; diğer kısmı çevresinde yer alan konutların duvar, 

müştemilat ya da bahçelerinde bulunmaktadır (Şekil 3.20). Çeşitli araştırmalara göre, 
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bu kalıntıların Saint Basilius tarafından IV. yüzyılda yaptırılan saray, kütüphane, 

kilise, yolcu, hasta ve fakirler için misafirhane ve hastaneden oluşan bir yapı 

topluluğuna ait olduğu ve bu yapının yamaçlardan düzlüğe inen kentin ilk 

çekirdeğini oluşturduğu rivayet edilmektedir (Baydur, 1970). Bu yapı topluluğunun, 

M.S. IV. yüzyılda Bizanslılar’ın, Kayseri’de geniş çaplı bir imar gerçekleştirerek, 

kenti Hıristiyanlığın önemli bir merkezi haline getirmesiyle ilişkili olduğu 

belirtilmektedir (Eskioğlu, 1991). 

   

     

Şekil 3.20 : Battalgazi’de yer alan kalıntılardan görünümler (Hovardaoğlu, 2008). 

Söz konusu alanın doğusunda ise kervan yolu kalıntıları ile bir sarnıcın varlığı tespit 

edilerek 1990’larda tescil edilmiştir (Şekil 3.21).    
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Şekil 3.21 : Kervanyolu ve sarnıçtan görünümler (Hovardaoğlu, 2008). 

1965 yılında kervanyolunun birkaç km. güneydoğusunda Ermeni Mezarlığı 

yakınında, Eskişehir olarak adlandırılan bölge içinde yer alan Tontar Tepe yanında, 

bir yapının bahçesinde Roma Mezarı bulunmuştur. 1977 tarihli tescil fişine göre, 

Tontar Roma Mezarı olarak adlandırılan bu yapı, Beştepeler’deki gibi Roma Çağı 

tümülüs mezarlarına benzerlik gösteren dikdörtgen planlı mezar odalarına sahip olup, 

M.S. III. yüzyıl başlarına tarihlenmiştir (Kodan ve Günbattı, 1992) (Şekil 3.22 ve 

3.23). Sözkonusu anıta benzer, basit yapıda üç oda mezarın daha bulunması, Tontar 

Tepe’nin bir nekropol alanı olduğunu göstermekte ve Kayseri’de hıristiyanlık 

öncesine ait, özellikle dini yapıların M.S. IV. yüzyıl sonlarında ortadan kaldırılmış 

olmasına rağmen, mezarlarda küçük değişikliklerin bulunması mezarların bu 

dönemden sonra yeniden kullanıldığını işaret etmektedir (Kodan ve Günbattı, 1992). 

H. Kodan ve C. Günbattı’ya göre Roma Dönemi mezarları şöyle değerlendirilmiştir: 

Tontar Tepe’nin 3 km. kuzeybatısında bulunan Beştepeler Tümülüsleri ve 2 km. kuzeyinde 

Gültepe’de yer alan Garipler tümülüslerinde de Tontar Roma Mezarı’na benzer, içlerinde 

M.S. I. yüzyıla tarihlenen mezar hediyeleri bulunan mezar odaları bulunmuştur. Büyük bir 

olasılıkla, iki yüzyıllık sürede tümülüs geleneği ortadan kalkmış ve tapınak tipi anıt mezarlar 

inşa edilmiştir (Đstasyon Caddesi’nde ve dışkale surları arasında bulunan Roma Mezarları 

gibi) (Kodan ve Günbattı, 1992, 88)..  

Tontar Tepe günümüzde park ve çocuk oyun alanı olarak düzenlenmiş olup mezarın 

bulunduğu alan ise yeni yapılaşmalarla çevrilmiştir. Kayseri Arkeoloji Müzesi 

bahçesinde yer alan bir mezarın Tontar Roma Mezarı olduğu düşünülmektedir (Şekil 

3.24). Diğer taraftan, Tontar Roma mezarının bulunduğu bölgede, Tontar Tepe’nin 

de içinde yer aldığı birkaç yapay tepecik bulunmaktadır. Alandaki diğer yapay 

tepelerden Deliklitaş Tepesi altında 1971 tarihinde, bazı araştırmalara göre Basilius 

tarafından 4. yüzyılda yaptırılan bir Bizans Kilisesi olabileceği belirlenen kalıntı 

tespit edilmiştir. 
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Şekil 3.22 : 1976 yılında Tontar Roma Mezarı perspektifi (Kodan, 1992). 

          

Şekil 3.23 : 1976 yılında Tontar Roma Mezarı (Kodan, 1992). 

Alandaki diğer yapay tepelerden Deliklitaş Tepesi altında 1971 tarihinde, bazı 

araştırmalara göre Basilius tarafından 4. yüzyılda yaptırılan bir Bizans Kilisesi 

olabileceği belirlenen kalıntı tespit edilmiştir. Kalıntıda Selçuklu Dönemi’ne ait 

buluntulara rastlanıldığından, yapının M.S. 13. yüzyıldan itibaren Türkler tarafından 

da kullanılmış olabileceği ifade edilmiştir (Eskioğlu, 1991) (Şekil 3.25 ve 3.26). 

 

Şekil 3.24 : Tontar Roma Mezarı’ndan görünüm (Hovardaoğlu, 2009). 
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Şekil 3.25 : Bizans Kilisesi kalıntılarından görünümler (Eskioğlu, 1991). 

   

Şekil 3.26 : 2009 yılında Bizans Kilisesi’nden görünümler (Hovardaoğlu, 2009). 

Kervanyolunun güneyinde ise, içkale ve dışkale surları çevresinde gelişen kent 

merkezi yer almaktadır. Bu alanda bir yapı kalıntısında da, Beştepeler’den 

başlayarak devam eden alanda bulunan sur ve diğer kalıntılarla benzer malzeme ve 

yapım tekniği tespit edilmiştir. Bu yapı, 1970’lerde tescil edilmiştir (Şekil 3.27). 

Sonuç olarak, kent merkezinin güneyinde yer alan Eskişehir’den başlayarak kaleye 

kadar tespit edilen kalıntılarda, yapım tekniği ve malzeme açısından bir bütünlük 

ortaya çıkarılmıştır. 

 

Şekil 3.27 : Kent merkezindeki yapı kalıntısından görünüHovardaoğlu, 2008). 
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Ancak, çeşitli araştırmalardan da yola çıkıldığında bu benzerliğin, alanın çevresinde 

yer alan diğer dağ ve tepelerde ve bazı kent içi yapılarda da varlığı bilinmektedir 

(Şekil 3.28). Bu nedenle çok kesin olmamakla birlikte, Kayseri’nin günümüz kent 

merkezini de içine alacak şekilde çok geniş bir alanda yönetimsel olarak birbiriyle 

ilişkili birkaç yerleşme şeklinde gelişmiş olabileceği ve özellikle mezarlık ve yeşil 

alanlarla seyrek bir yapılaşmanın içkale ve çevresiyle bütünleşeceği belirtilebilir. Bu 

değerlendirmede, yine kesin olmamakla birlikte çok olasıdır ki Roma Dönemi ve 

sonrasına tarihlenen bir gelişimden söz edilebilir. Bu yaklaşım, Procopius’da 

açıklanan kentsel gelişim ile büyük oranda benzeşmektedir. 

     

Şekil 3.28 : Dışkale suru ve Keykubadiye Sarayı kalıntısı (Hovardaoğlu, 2008). 

Bu değerlendirmelerin yanı sıra, M.S. III. yüzyıl sonrasına tarihlenen tapınak tipi anıt 

mezarlar şeklinde farklı bir yapım tekniği de kent içerisinde dikkat çekmektedir. 

Dışkale surlarının iç tarafında (Şekil 3.29) ve içkalenin kuzeyinde olup, 1950’li 

yıllara kadar mezar alanı olarak kullanılan alanın yanında, Roma Dönemi’ne ait iki 

adet mezar yapısı bulunmaktadır. Özellikle içkalenin kuzeyinde yer alan mezarın 

(Şekil 3.30a), Han Camisi yanında yer alan türbenin zemini ile plan, büyüklük ve 

malzeme olarak benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir (Şekil 3.30b). Sözlü görüşmeler 

sırasında türbenin başka bir yapının üzerinde yer almış olabileceği düşüncesinin 

Kayserili bazı kişiler tarafından kabul edildiği belirlenmiştir.5 Ayrıca mezarın 

kuzeyinde yer alan Hacı Kılıç Camisi duvarında da, her iki yapıda görülen silmeli 

                                                
5 Anadolu Kümbetleri üzerine araştırma yapan Orhan Cezmi Tuncer’e göre ise, Kayseri’deki kümbet 
gövdeleri, Han Camisi Kümbeti gibi kare bir oturtmalığa oturur (Tuncer, 1986), Roma Mezarı ile 
benzerlik gösteren kısım, oturtmalık olarak değerlendirilmekle birlikte, bu konuda kent genelinde 
kapsamlı bir araştırma bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Roma Mezarı olarak belirlenen yapının da bir 
Selçuklu kümbeti kalıntısı olduğu da Kayserili bazı kimseler tarafından belirtilmektedir.   
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taşlardan yer yer kullanıldığı tespit edilmiştir. Caminin yapımında ya da onarımı 

sırasında, bu taşların başka yapılardan temin edildiği belirtilebilir. Bazı çalışmalar, 

mezar alanının batısındaki Gevher Nesibe Medresesi ve yakın çevresinin 

düzenlenmesi sırasında bu döneme tarihlenebilen yapı kalıntılarının bulunduğunu da 

ifade etmektedir. Diğer taraftan, R.O.Arık da, Hunad Külliyesi yakınında yer alan 

Kağnı Pazarı’nda, eski mezarlığın altında ele geçen mozaiklerin Roma Dönemi’ne ait 

olabileceğini ifade etmektedir (Arık, 1969). Bu bilgiler doğrultusunda, kentin Doğu 

Roma Dönemi ve sonrasında da kale dışında yerleşme göstermiş olabileceği ve 

detaylı araştırmalarla Selçuklu Dönemi öncesindeki dönemlere ilişkin de kentsel 

birçok veriye ulaşılabileceği düşünülmektedir.  

    

Şekil 3.29 : Dışkale surlarına bitişik Roma Mezarı (Hovardaoğlu, 2009). 

    

Şekil 3.30 : Roma Mezarı (a) ve Han Kümbeti (b) zemin katı (Hovardaoğlu, 2008). 

3.4 Roma Dönemi ve Öncesi Kentsel Gelişiminin Değerlendirilmesi 

Literatür taraması ve yerinde incelemeler sonucunda, Kayseri il bütününün, içkale ve 

yakın çevresini içine alan kent merkezinden il sınırına kadar olan hemen her alanının 

farklı uygarlıklar tarafından sürekli yerleşilmiş olduğu belirtilebilir. Ancak şu bir 

gerçektir ki, Kayseri kent merkezi de dahil olmak üzere kentin uygarlık dönemlerine 

ilişkin olarak, yerinde detaylı incelemelerle birlikte kaynakların geçerlilik ve 

güvenirliğini de sorgulayan kapsamlı bir arkeolojik, mimari ve kentsel değerlendirme 

(a) (b) 
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bugüne dek gerçekleştirilmemiştir. Kent, 1950’lere kadar büyük oranda korunmasına 

karşılık geçmişe yönelik bilgiler her zaman çok da tutarlı değildir. Diğer taraftan 

Roma Dönemi’ne kadar yerleşildiği tespit edilen Karum-Kanes’te özellikle 

1948’lerden itibaren düzenli kazılar yapılırken, Mazaka adı verilen Eskişehir, 

1950’lerde kente göç ile gelen düşük gelirli nüfusun yerleşme yeri olmuş ve bu 

alanda, 1970’lerden itibaren tespit boyutunda bazı çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 

Bugün söz konusu alan ve çevresinin geneli, gecekonduların yer seçtiği ve kentsel 

düzenlemelerin başlatıldığı bir alandır.  

Roma Dönemi ve öncesi yerleşimler, genellikle, olağandışı büyüklükteki bir araziyi 

kontrol altına alma ve saldırılardan korunma ve güvenlikli yerler oluşturmayı 

hedefler bir yaklaşımdadır. Bu alanlar, bahçeler ve tarım alanları ortasında yer alan 

kırsal ağırlıklı yerleşimler olarak, M.S. III. yüzyılın sonlarına değin nüfusun artışı ve 

mekansal değişimlerle devam etmişlerdir. Büyük bir olasılıkla, Procopius’un da 

açıklamaları ile benzerlik gösteren bu süreç Mazaka için de geçerlidir.  

Eskişehir ve kent merkezindeki arkeolojik kanıtlar, kentin Doğu Roma Dönemi ve 

sonrasında olasılıkla gelişmeye devam etmiş olduğunu öne sürmektedir. Ancak, 

zengin buluntulu mezarlar ve kısa süreli kazılar, yerleşmenin gelişimi ve yakın çevre 

yerleşmelerle ilişkilendirmesine olanak vermemektedir. Diğer taraftan, çeşitli 

çalışmalar, ele geçirilen tek ve toplu mezarlar nedeniyle özellikle Eskişehir olarak 

belirlenen alanının bir nekropol olabileceğini ifade etmektedir. Aile mezarı olarak da 

ifade edilen ve geneli M.S. II. ve III. yüzyıllara tarihlenen mezarların kullanım 

süreleri, neden ve ne zaman terkedildiği gibi konularda da detaylı bilgi 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu anlamda, kent içi hareketliliği yorumlayabilme 

bilgisine sahip değiliz. Diğer taraftan, mezarların yanında ve yakınında sonraki 

dönem yapılarının yer alması alanın devam eden dönemlerde de yerleşildiği yönünde 

açıklanabilir. Diğer bir ifade ile, Lewis Mumford (2007)’un bu dönem kentleri için 

belirttiği gibi kent, enkazından ve mezarından (nekropolis) tekrar tekrar doğmaya 

devam etmiştir. Bu gibi nedenlerle, kentin ilk yerleşim yeri ve tarihi konusunda tam 

bir bilgi verilemeyecektir. Ancak çok genel olarak, kent merkezini çevresinden 

içkaleye odaklanan bir bakışla ele aldığımızda, Doğu Roma Dönemi ve sonrasına 

tarihlenen bir geçmişe sahip olduğu belirtilebilir. 

Bu bakışla, çalışma alanı içerisinde büyük oranda değişime uğrayarak günümüze 

ulaşmış kale ve iki mezar yapısını Roma Dönemi yapıları olarak ifade edebiliriz. 
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Kentin güneyinde yer alan yapı kalıntısı da Doğu Roma Dönemi’ne 

tarihlendirilmektedir. Bunun dışında bazı yapıların inşasında Roma Dönemi’ne 

tarihlenen taşların kullanıldığı (Ulu Cami gibi), imar çalışmaları sırasında çeşitli 

kalıntılarla karşılaşıldığı (Gevher Nesibe Medresesi ve Zeynel Abidin Türbesi 

çevresindeki düzenlemeler) rivayet edilmekte olup, bu anlamda kesin bir arkeolojik 

araştırma yapılmamıştır.  Bazı araştırmalarda belirtilen Han Camisi ve türbe arasında 

yer alan duvarın, dışkale ile birleşen bir sur kalıntısı olduğu, Ahi Evren Zaviyesi’ne 

kadar devam ettiği yönündeki değerlendirmeler de yapım tekniği ve malzeme gibi 

konularda detaylı araştırmalar yapılmadığı için kesinleşmemiştir. Benzer düşünceyle 

kentin ilk yerleşim yeri olduğu düşünülen Mazaka ile kent arasında da eldeki 

kalıntılar bağlamında bu anlamda bir ilişkilendirme henüz yapılmamıştır. Sonuç 

olarak, alandaki yapı kalıntıları değerlendirildiğinde özellikle güneyde Beştepe 

Tümülüsü, batıda Keykubat Sarayı, kuzeydoğuda Karum-Kanes ve doğuda Erkilet 

Tümülüsü’nü ve bu alan içindeki diğer tümülüsleri de içine alan bir sınır içerisinde 

yapılacak alan araştırması (Şekil 3.2), Kayseri’nin ilk yerleşimi ve kent merkezinin 

Roma Dönemi gelişimi konusunda önemli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu bağlamda 

yapılacak bir çalışmadan, Procopius’un belirttiği gibi kent merkezi ve çevresindeki 

tepelere kurulmuş savunma amaçlı kaleler zinciri şeklinde oluşmuş bir gelişimin 

varlığı ve bu düzenin zamanla yok olarak, günümüzdeki kent biçimine ulaşıldığı 

sonucu çıkarılabilir (Şekil 3.31). 
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Şekil 3.31 : Kayseri ili, kent merkezi Roma Dönemi (Hovardaoğlu, 2009). 
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4. SELÇUKLU DÖNEMĐ VE SONRASINDA KAYSERĐ KENT 
MERKEZĐ'NDEKĐ GENEL YERLEŞĐM DÜZENĐ VE KENTSEL 
KATMANLAŞMA  

Anadolu’daki kentsel tarihi birikimin belgelenmesinde her dönem için yeterli kaynak 

bulunmamaktadır. Ülkeyi ziyaret eden gezginler, tarih araştırmacıları, askerler v.b. 

tarafından hazırlanan yazılı ve çizili kaynaklar ise, genellikle 19. yüzyıl ve sonrasına 

tarihlenen bilgiye ulaşmamızda yardımcı olabilmektedir. Ancak son yıllarda 

arşivlerin (şer’iyye sicilleri, tapu kayıtları, vakfiyeler…) kullanılabilir hale 

getirilmesi, sınırlı düzeyde de olsa özellikle 19. yüzyıl öncesine ait bilgiye ulaşma 

kolaylığı sağlamış bulunmaktadır. Bu nedenle bu bölümde, belirlenen çalışma alanı 

için tarihi verilerin olanak sağladığı ölçüde kentsel değerlendirme yapılacaktır. 

4.1 Selçuklu Dönemi (1071-1335) 

Selçuklu’ların Anadolu’ya yerleştiği 1071 tarihli Malazgirt Savaşı’ndan 1242 yılına 

kadar geçen süre, Selçuklu Devleti’nin ilerleme dönemi olarak ifade edilebilir. 

Konya, Kayseri, Sivas ve Amasya bu dönemin önemli kentleri arasındadır. 1242–

1265 tarihleri arası ise, Moğol istilaları ve karışıklık dönemi olarak değerlendirilir. 

Sonrasında Đlhanlı egemenliği, Selçuklular’ın son buluşu ve 14. yüzyıl başlarında 

Anadolu Beylikleri’nin yönetimine geçilmesi söz konusudur. Bu süreç, Kayseri kenti 

tarihi açısından şu şekilde özetlenebilir:  

Đlk olarak Danişmend Gazi yönetiminde kalan Kayseri ve çevresi, sonrasında 

Nureddin Sultanşah’a bırakılmıştır. 1134 – 1143 yılları arasında Melik Mehmet Gazi 

yönetiminde başkent olmuş ve burada ilk Đslami sikke bastırılmıştır (Çayırdağ, 1991, 

9). 1196 yılında Rükneddin Süleymanşah Kayseri’yi ele geçirmiş, 1211’de ise 

Đzzeddin Keykavus tahta çıkmış ve  13. yüzyılda ülke sınırlarının genişletilerek, 

imara önem verilmiştir.  1242’de Moğollar Selçuklu ordusunu yenilgiye uğratarak 

Kayseri’yi ele geçirmişlerdir. Sonrasında Đlhanlı’ların yönetimine geçen kent, eski 

önemini kaybetmiştir.  

Selçuklu Dönemi’nin askeri, siyasi, ekonomik ve toplumsal değerleri ile coğrafi 

etmenler, bu dönemin kentlerini de şekillendirmiştir. C. Cahen’e göre eskiden beri 
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çok yoğun olarak kentleşmiş ülkelerde, coğrafi koşullar yeni bir yerleşim merkezinin 

oluşmasına nadiren elverişlidir. Diğer bir deyişle, Selçuklu kentleri, ya hiç kesintisiz 

oturulmuş ya da yeniden yerleşilmiş merkezlerdir. Kentlerin bu sürekliliği, çoğu 

zaman isimlerinin sürekliliğiyle de kendini gösterir. Örneğin Kayseri gibi kentlerin 

çoğu, eski adlarını çok az değiştirerek günümüze kadar korumuşlardır (Cahen, 2000). 

Türkler’in, Anadolu kentleri üzerinde yerleşimleri birçok araştırmacı tarafından şu 

şekilde değerlendirilir: 

-Eski kente yerleşerek büyük değişimlere yol açmadıkları yerleşmeler; 

-Tahrip olan kentlerin yakınına ya da üzerine yeniden yapılan yerleşmeler - ki Kayseri bu tip 

bir yerleşmedir; 

-Türkler tarafından kurulan kentler (Yinanç, 1944, 180). 

Günümüze ulaşan yapılar ve belgeler bağlamında, Selçuklu Dönemi kentlerinde yer 

alan işlevlere ilişkin alanlar ise idari, eğitim, ticari, konaklama, dini gibi bölümler 

içinde değerlendirilebilir. Saray, medrese, kervansaray, köprü, kümbet ve türbe, 

hamam ve çeşme v.b. bu dönem için sıkça karşılaşılan yapı türleridir.  

Kayseri, çeşitli araştırmalara göre Selçuklu Dönemi’nde ilk olarak, Doğu Roma 

Dönemi’nde inşa edildiği belirtilen ve savunma işlevini bu dönemde de sürdüren 

içkale ve çevresinde yerleşmiştir. Bu döneme ait günümüze ulaşan yapılar (cami, 

türbe, medrese) değerlendirildiğinde, içkale’nin özellikle güneyinde olmak üzere her 

yönde gelişmenin söz konusu olduğu ifade edilebilir. Özellikle Talas Caddesi’nden 

başlayarak Đstasyon Caddesi çevresine kadar uzanan bir aks kentin sur dışı gelişme 

eğilimi hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca kentin kuzeydoğu (Deliçay) ve 

güneyinden (Çakmakçının Deresi) geçen nehirler, ulaşım bağlantıları kentin 

formunun oluşmasında en az kale kadar önemli belirleyicilerdir. Çeşitli kaynaklardan 

tespit edilen Hacı Kılıç, Đyiler ve Seyyid Burhaneddin gibi mezarlıklar da kentin birer 

sınırlayıcılarıdır. Ayrıca mevcut yapılar ve kalıntılar ile yok olan yapılara ilişkin 

kaynaklar değerlendirildiğinde surların çevresinde birçok külliyenin varlığı dikkat 

çekmektedir. Dolayısıyla iç ve dışkale çevresinde de bir gelişimin varlığından söz 

edilebilmektedir.  

Bazı araştırmacılara göre, biri sur içinde (Ulu Camisi – Sultan Camisi – Cami-i 

Kebir), diğeri ise sur dışında (Gülük Camisi) olmak üzere en eski tarihli iki caminin 

Boyacı Kapısı’na daha yakın olarak inşa edilmeleri sur dışı iskanın ilk olarak adı 
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geçen kapı çevresinde gerçekleştiği şeklinde değerlendirilebilir (Akşit, 1996). Ancak 

bu değerlendirme, mevcut yapılar bağlamında ele alındığında doğrulanabilir 

niteliktedir. Oysa Selçuklu Dönemi yapılarının birçoğu günümüze ulaşamamıştır. 

Diğer taraftan, Boyacı Kapısı’na doğru yönlenmenin güneyinde yer alan Eskişehir’le 

bağlantıdan kaynaklandığı ve gerçekte Selçuklu Dönemi öncesinde de bu alanda 

sınırlı sayıda da olsa bir yapılaşmanın varlığından söz edilebilir. 

Ahmed Nazif Efendi ise, kentin yer seçimi ve korunması yönünde şöyle bir 

değerlendirme yapmıştır: 

Kentin yanlardan gelecek saldırılardan korunması için, o dönemin askeri gücüne karşı 

koyabilecek şekilde etrafına sağlam bir kale inşası gerekli bulunmuştur.  Dağlık yerde kentin 

bu şekilde korunmasının mümkün olacağının anlaşılması üzerine, düz ovanın etrafına kale 

inşasıyla kuvvet ve sağlamlaştırma yapılmıştır (Ahmet Nazif Efendi, 1987, 56). 

13. yüzyılın son yarısından itibaren Moğol tehlikesine karşı sur ve içkaleye önem 

verilerek, eski surlar onarılmış ve surların güneydoğu köşesine Yoğunburç inşa 

edilmiştir (Kuru, 1988). Đbn Bibi’ye göre, Moğollar Kayseri Kalesi’ni ele geçirerek 

kentin bayındır yerlerini ateşe vermiş ve önemli sarayları yok etmişlerdir (Đbn Bibi, 

1996b). C. Cahen ise, Moğol istilası sırasında yağmalanan kentin, kısa bir süre içinde 

tekrar gelişimine devam ettiğini belirtmektedir. 6 

Đstila sonrası bir süre Đlhanlı yönetiminde kalan kent, çok fazla bir gelişme 

gösterememiş ve ardından Beylikler idaresine geçmiştir. Kentin bu dönemdeki genel 

yerleşim düzeni ve alan kullanımları ise şu şekildedir: 

4.1.1 Đdari ve askeri alanlar 

Selçuklu Dönemi’nde kale dışı yerleşim söz konusu olsa da, savunma ve korunma 

amaçlı olarak kalelere özellikle önem verilmiştir. Bu dönemde, kaleler onarılarak 

                                                
6Moğollar’ın Anadolu’ya askeri müdahalesi, Anadolu kentlerinde büyük bir yıkıma neden olmamıştır. 

1243’te Kayseri yağmalanmış, ama kısa bir sürede kendini toparlayıp eski haline dönmüştür. Moğol 

yönetiminde bazı kentlerin önemi biraz değişmiş olabilir. Bu bağlamda Kayseri önem kazanmıştır. 

Kentler gelişmelerini böylece sürdürürken, iç yönetimleri göze çarpacak kadar değişmiştir. Bunun 

işaretleri kısmen kamusal yapılarda görülür. Artık bu yapıların banileri sultanlar değil, vezirler ve 

diğer yüksek rütbeli görevlilerdir. Hatta orta büyüklükteki kentlerde yerel ileri gelenler, örneğin ahi 

reisleri de bu tür anıtlar yaptırmaktadır. Örneğin Karatay, Kayseri’ye birçok anıt yaptırmıştır. Bu 

zengin dönem, yüzyılla beraber sona ermiştir (Cahen, 2000). 
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geliştirilmiş ve koruma amaçlı teşkilatlanma sağlanmış, askeri ve idari birimler, kale 

çevresinde de konumlandırılmıştır.  

Đç ve dış olmak üzere iki bölümden oluşan Kayseri Kalesi, kentin merkezinde yer 

alan en önemli idari ve askeri alandır (Şekil 4.1). Đç ve dışkalenin yapım tarihine 

ilişkin olarak farklı değerlendirmeler, daha önceki bölümlerde yer almıştı. Bunlara ek 

olarak, A. Gabriel, Selçuklu Dönemi’nde surların küçültülerek, Doğu Roma 

surlarının bir bölümünün kullanıldığını, güneyde çok sayıda istinat kuleleri ve 

Yoğunburç ile güçlendirilen surlar yapılarak, kentin garnizonunun bu alanı 

kullandığını belirtmiştir (Gabriel, 1954). Ayrıca bu dönemde, surların dışında ilk 

direniş hattı olarak geniş bir su hendeğinin bulunduğu da kabul edilmektedir (Akok, 

1976). Dışkale surlarının Han Camisi ve sonrasındaki gelişimi konusunda önceki 

bölümde açıklamada bulunulmuştur. Günümüze ulaşan kalıntılar ve ilgili literatürden 

yararlanılarak yapılacak detaylı bir çalışma sonrasında dışkalenin güney yönündeki 

gelişimi konusunda dönemsel bir değerlendirme yapılabilecektir. 

 

Şekil 4.1 : Kayseri Đçkalesi’nin Selçuklu Dönemi restitüsyonu (Akok, 1976). 

Dışkale surlarına ait olup, Arkeoloji Müzesi’nde bulunan bir kitabenin tercümesi ise 

şöyledir: 

Bu mübarek yapı, Keyhüsrevoğlu din ve dünyanın şerefi fetihler sahibi, dünya sultanlarının 

efendisi, sultanların büyüğü, müminlerin emirinin Burhanı, yüce sultan Keykubad’ın 

Dönemi’nde, 1224 yılında tamamlanmıştır (Subaşı, 1986, 82). 

Kalenin, çeşitli araştırmacılar  tarafından tespit edilen sekiz kapısı bulunmaktadır: 

Her iki yanında Selçuklu Dönemi’ne ait birer aslan heykeli bulunan Dervaze –i 

Zerrin Kapısı (Kale Kapısı, Altın Kapı); At Pazarı’na açılan Dizdar ve Hisarönü 

Kapıları; Cumhuriyet Meydanı’nda Bürüngüz Camisi (Đki Kapılı Cami) yanında yer 

alan ve Selçuklu Dönemi sonrası Odun Pazarı adıyla anılan Meydan Kapısı; 14. 
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yüzyıl sonlarında varlığı bilinen ve Boyacı Çarşısı’na açılan Dervaze-i Sabbagi 

(Boyacı Kapısı); Surp Asvadzadzin Kilisesi yanında yer alan Kiçi Kapı; Moğol 

istilasından sonra yıkılan ve Evliya Çelebi tarafından Asar Önü olarak adlandırılan 

Sivas Kapısı ve kitabesine göre 1567 yılında genişletildiği belirtilen Yeni Kapı. 

Ayrıca Halil Edhem tarafından hazırlanan krokide dışkaledeki (Sur-ı Atik, Đçeri 

Şehir) Yoğunburç’un üstünde Birinci Paspan Dairesi (Karakol), Büyükburç üstünde 

Đkinci Paspan Dairesi (Karakol) bulunduğu (Şekil 4.2 ve 4.3a-b) ve Zeynel Abidin 

Türbesi yanında yer alan Ok Burcu’nun çevresinin ise, Ok Meydanı olduğu 

belirtilmektedir. Ayrıca Hükümet Konağı’nın güneyindeki Meydan Kapısı’nın 

bulunduğu alan da, At Meydanı olarak adlandırılmıştır.  

 

Şekil 4.2 : Kayseri Kalesi’ni gösterir kroki (Edhem, 1982). 

       

Şekil 4.3 : Yoğunburç (I. Paspan Dairesi) (a) ve Büyükburç (II. Paspan Dairesi) (b) 
(Hovardaoğlu, 2008). 

Anadolu Selçukluları Dönemi’nde idari yapıya ilişkin olarak, biri kent merkezinde 

Saltanat Sarayı (Devlethane), diğeri kentin batısında Kibad Dağı eteğinde ve 

II. Paspan 
Dairesi 

I. Paspan 
Dairesi 

Đçkale 

(a) (b) 
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günümüzde Şeker Fabrikası içinde yer alan Keykubadiye Sarayı olmak üzere iki 

saray inşa edilmiştir. 

Osman Eravşar’ın Süryani Mihael’den (1905) yaptığı alıntıya göre, Türk yöneticiler 

saraylarını çoğunlukla kentin merkezine, hatta yakınına değil, hemen yerleşme 

alanının kenarına inşa etme eğilimi göstermişlerdir ve Kayseri’deki saltanat sarayı, 

kent merkezinde eski bir yapı üzerinde kurulmuştur (Eravşar, 2000b). A. Gabriel’e 

göre ise kale yanında yer alan saray, bir surla çevrilmişti (Şekil 4.4): 

Đçkaleden ve nefis kentten başka, Kayseri’yi kuzeyde geniş bir çıkıntı oluşturuyordu. Burayı 

kırlara taraf değil, nefis kaleye doğru bir sur çevirmekteydi. Bu çıkıntının yüzünün bir 

kısmının şüphesiz şimdiki Hükümet Konağı’nın inşa edildiği yerde Paşa Sarayı işgal 

ediyordu. Evliya Çelebi’ye göre bu Paşa Sarayı’nın söğüt dikili bahçelerinin gölgeliklerinde 

akan birçok çeşme vardı (Gabriel, 1954, 18). 

 

Şekil 4.4 : Gabriel (1954) tarafından belirlenen saray ve surları. 

1970’lerde kentte araştırma yapan ve projeler gerçekleştiren M. Akok da, içkalenin 

kuzeyinde dış alanlarda görülen bazı sur ve burç kalıntılarının kentin dış çevre 

kalesine ait olabileceği ve içkalenin  kuzeyden korunması için böyle bir sura ihtiyacı 

olduğunu ifade etmektedir (Akok, 1976). M. Çayırdağ, bu sura ait temel 

kalıntılarının bir kısmının 1975 yılında Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan yeraltı 

çarşısı kazısı sırasında ortaya çıkarıldığını ve meydan düzenlemeleri sırasında Ok 

Burcu dışında diğer kalıntıların yok edildiğini belirtmektedir (Çayırdağ, 2001). 

Ancak bazı araştırmalarda, söz konusu sur kalıntılarının sarayı çeviren duvarlar 

olduğu ifade edilirken, bunun sura ait olup olmadığı belirtilmemektedir. 1398 yılında 

yazımı tamamlanan Bezm u Rezm adlı eserde saray ve duvarla ilgili şöyle bir 

açıklama yer almaktadır:  

Sultan (Kadı Burhaneddin), Şeyh Müeyyed’i sıkıntıya sokmak ve gücünü azaltmak için surun 

üzerine merdiven kurarak içeri girmelerini buyurdu. Askerlerin yiğitlerinden oluşan bir 

birlik, yaydan fırlamış bir ok gibi bahçeden aşağı inip sarayın kapısına ve duvarına asıldı. 

Đçkale 
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Sultanların ikametgahı olmuş olan ve kendisinin de güzel zaman geçirdiği bir yeri hiç gereği 

yokken kül etti (Aziz Bin Erdeşiri Esterabadi, 1990, 468).  

Đbn Bibi’nin Selçuknamesi’nde de “Devlethane” olarak adlandırılan sarayın bahçesi 

ve bahçeyi çevreleyen duvarların bulunduğu belirtilmektedir (Đbn Bibi, 1996b). 

Kentte yer alan Meşhed Ovası olarak adlandırılan yer ise, özellikle I. Alaeddin 

Keykubad ve oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi’nde ordunun toplanma yeri ve 

tören alanıdır (Đbn Bibi, 1996b).  

Selçuklu Dönemi yönetimine ilişkin olarak bir diğer önemli özellik ise Selçuklu 

yöneticilerinin, yılın belli mevsimlerini Anadolu’nun belli başlı kentlerinde 

geçirmeleridir. Yazları Keykubadiye Sarayı’nda (Kubadiye) kalan sultan, güz 

mevsiminde Antalya taraflarına hareket etmekte, baharda Kubadabad Sarayı’nda 

kaldıktan sonra tekrar Kayseri’ye dönmektedir (Oral, 1953) (Şekil 4.5). 

 

Şekil 4.5 : Keykubadiye Sarayı’ndan bir görünüm (Hovardaoğlu, 2007). 

Saraylar dışında Selçuklu Dönemi’nde yaptırılmış köşkler de bulunmaktadır: Kent 

merkezinin kuzeyindeki Erkilet kasabasında tümülüs üstüne inşa edilen Hızır Đlyas 

Köşkü, kentin güneyinde Kızıl Köşk, kent merkezinin doğusunda Argıncık 

Mahallesi’nde Haydarbey Köşkü gibi.  

4.1.2. Ticari alanlar 

Özellikle 12. yüzyılın sonlarına doğru, II. Kılıçarslan, I. Gıyaseddin Keyhüsrev, I. 

Đzzeddin Keykavus ve I. Alaeddin Keykubad gibi sultanlar tarafından ticarete önem 
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verilmesi ticaretin gelişmesini sağlarken, aynı zamanda sur dışında yerleşmeyi de 

hızlandırmıştır. Bu süreçte, uluslararası ticarette gelişme sağlayabilmek için başlıca 

iki ana yola önem verilmiştir: Antalya, Burdur, Isparta, Konya, Aksaray ve Kayseri 

üzerinden Sivas’ta kuzey – güney yolu ile birleşip Erzincan üzerinden Tebriz’e 

ulaşan doğu-batı yolu; Sivas’tan Kayseri Pınarbaşı ilçesinin 20 km. batısında bulunan 

Pazarören Köyü’nün bulunduğu yerdeki Yabanlu Pazarı’na, hatta Konya’ya 

ulaşabilen kuzey-güney yolu (Đnbaşı, 1992). Anadolu genelinde önemli olan Yabanlu 

Pazarı’nın Kayseri yakınında kurulması, kente çeşitli ülkelerden tüccarların 

gelmesini, ticaret ve ticari alanların gelişmesini de sağlamıştır. 

Araştırmaların birçoğuna göre, savunma ve yeterli alan bulunmamasından dolayı 

kervanların sur içine alınmaması, sur çevresinde ticaretin oluşmasını ve açık pazar 

yerlerinin kurulmasını sağlamıştır. Bu bağlamda, Kayseri’de çeşitli meslek gruplarını 

birarada bulunduran çarşılar ve Kale kapılarının yakınında, kentli ile dışarıdan 

gelenler için pazar ve hanlar kurulmuştur. XII. yüzyılda ticari yapının oluşumunda 

bir diğer önemli unsur da Ahilik Teşkilatı’dır. Bayram Mikail’in Ahi Evran’in Letaf-

i Hikmet adlı eserinden alıntısında teşkilatın kuruluş gerekçesi şöyle ifade edilmiştir: 

Toplum çeşitli sanat kollarını yürüten insanlara muhtaç olduğuna göre, bu sanat kollarını 

yürüten çok sayıda insanın belli bir yere toplanmaları ve herbirinin belli bir sanat ile meşgul 

olmaları gerekir ki toplumun bütün ihtiyaçları görülmüş olsun (Bayram, 2008, 62).  

Bu amaçla kentte Sivas Kapısı karşısında Dericiler (Debbağ), Külahduzlar ve 

Bakırcılar gibi ticari alanlar kurulmuş olup, çevrelerinde ise aynı adla anılan 

mahalleler oluşmuştur. Ayrıca bu dönemde, Debbağlar’ın yanında Bacıyan-ı Rum 

(Anadolu Bacıları Teşkilatı) olarak adlandırılan kadınların çalıştığı, örgücülük ve 

dokumacılık yapılan  bir çarşı da yer almaktadır (Bayram, 2008).  

Çarşıların yer seçiminde kentin kuzeyinin idari ve askeri amaçlı kullanıma yönelik 

düzenlenmesinin ve kervanyolunun kentin güneyinden geçmesinin etkili olduğu 

belirtilebilir. Günümüze ulaşan, büyük olasılıkla Pazarören’deki Yabanlu Pazarı ile 

bağlantısı olan kervanyolu kalıntısının yeri ve yönlenmesi, Çakmakçının Deresi ile 

paralellik göstermekte; aynı zamanda derenin kuzeyinde dışkale surlarına kadar 

ulaşan alanda ticari aktivitelerin yer aldığı görülmektedir. S. Faroqhi’nin de belirttiği 

gibi, nehirler, ticaret güzergahlarına ve dolayısıyla kervan yollarına yön vermekte ve 

kent, yer seçiminde ya da gelişiminde bundan da etkilenmektedir (Faroqhi, 2006). 



61 
 

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’ne ait kaynaklardan elde edilen bilgilere göre kent 

merkezinde yer alan çarşı ve pazarlar şunlardır: Surların güneydoğusunda Han 

Camisi ile Döner Kümbet arasında, 1205 yılında Ahi Evran’in kurduğu Debbağ 

Atölyesi’nin gelişerek çarşıya dönüştüğü Debbağlar Çarşısı ve yanında yer alan 

Külahduzlar Çarşısı; Kasaplar Çarşısı; yeri tam olarak bilinmemekle birlikte diğer 

çarşılar gibi sur dışında bulunması kuvvetle olası Bakırcılar Çarşısı; 14. yüzyıl 

sonunda sur kapılarından Boyacı Kapısı yanında yer alan Boyacılar Çarşısı; Altın 

Kapı yanında içkaleye yakın bir handa bulunduğu düşünülen Kuyumcular Çarşısı. At 

Pazarı Kapısı’nda yer alan At Meydanı olarak bilinen alan ise , 19. yüzyıl sonlarına 

kadar ticaret merkezi olma özelliğini devam ettirmiştir. 

Döneme ait hanlar konusunda Ahmed Nazif şöyle bir değerlendirme yapmıştır: 

Kayseri kenti evvelce sağlam bir sur ile çevrili idi ve beş kapısı vardı. Surun dışında evler ve 

mahalle olmadığından yatsıdan sonra kapılar dizdarlar (kale muhafızları) tarafından 

kapatılırdı. Geceleri gelen yolcu ve taşımacılar dışında ve açıkta kalmasınlar diye kentin 

kapıları civarına birer han yapılmıştır. Bunlardan biri Meydan Kapısı yakınında Unpazarı 

Hanı, diğeri Sivas Kapısı yanında yer alan Han Camisi’ydi.  Kent genişleyip, sur dışına 

taşınca bu hana gerek kalmadığından camiye çevrilmiştir (Ahmet Nazif Efendi, 1987, 31). 

Bunların yanı sıra medrese, cami, imaret ve çeşmeyle birlikte inşa edilmiş, 12. 

yüzyıla ait Hoca Hasan Hanı da dönem yapısı olarak kentin kuzeybatısında II. 

Paspan Dairesi yakınında yer almaktaydı. Bu hanlardan Han Camisi ve Hoca Hasan 

Medresesi kalıntıları günümüze ulaşmıştır. Han Camisi ile kümbet arasında varolan 

duvarın da kale suru olabileceği yönünde değerlendirmeler bulunmakla birlikte, 

caminin kuzeyinde yer alan ve sarnıç olarak tescillenmiş yapı kalıntısının camiyle 

ilişkili olarak tasarlanmış olduğu belirtilebilir (Şekil 4.6).  

 

Şekil 4.6 : Han Camisi yakınında yer alan sarnıç kalıntısından bir görünüm 
(Hovardaoğlu, 2008). 
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4.1.3. Konut alanları ve onlarla bütünleşen anıtsal yapılar 

Değişen ticari, idari ve toplumsal ilişkiler, kale dışı yerleşiminin hızlanmasını da 

beraberinde getirmiştir. Bu ise, kale dışında ticari olduğu kadar din, eğitim 

yapılarının ve zamanla konut alanlarının oluşmasını da sağlamıştır. Toplumsal 

yaşamın en önemli mekanlarından biri ise mahallelerdir.  

Osmanlı mahallelerinin büyük çoğunlukla mescid ya da cami adlarıyla anılmalarına 

karşılık, Selçuklu mahallelerinin adları genellikle kişilerle bağlantılıymış 

(Kösedanişmend, Đslim Paşa gibi) izlenimini vermektedir. Ayrıca iş kollarının adını 

alan mahalleler de bulunmaktadır (Fırıncı, Merkepçi gibi). 

Kayseri kentinde de Danişmendoğulları ve Selçuklular’ın ilk dönemlerinde 

müslümanların oturduğu mahalleler, daha çok oymak beylerinin özellikleri ile 

adlandırılmıştır: Kösedanişmend, Sarıdanişmend, Seyyitgazi, Musagazi, Emir Tutak 

vb. (Özdoğan, 1948). Gayrimüslimlerin bulunduğu mahalleler, Đslim Paşa, Hasinli, 

Samur, Neseb Hatun, Tac-ı Kızıl, Ekidere, Bahçebaşı, Bahçe, Batman, 

Büyükoduncu, Caferbey, Çakoloz, Çivicibektaş, Dadırharput, Gürcü, Fırıncı, Hacı 

Kasım, Hacı Mansur, Đsa Ağa, Karakürkçü, Keklik, Kiçikapı, Konukboğan, 

Köyyıkan, Mermerli, Merkepçi (Mürekkepçi), Mustafa Necip, Rum Sultan, Rumyan, 

Sasık, Selaldı, Sonokço, Sisliyan, Sultan, Süleyman, Şarkiyan, Şuturban, Tavukçu, 

Varsak’tır (Erkiletlioğlu, 1993).  

Bu dönem konut alanlarına ilişkin çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak 

araştırmalara konu olan birkaç evden yola çıkarak, Kayseri kenti genelindeki tarihi 

dokuyla da ilişkili olarak kentin genelde taş, bir iki katlı bahçeli yapılardan oluşmuş, 

organik yapıya sahip bir yerleşim olduğu düşüncesine ulaşılabilir.  

A. Gabriel, kenti ziyaretinde bahçelerin yaygın olduğunu ve sur duvarlarının da bir 

yeşillik şeridiyle çevrildiğini belirtmektedir (Gabriel, 1954) (Şekil 4.7). Surların 

çevresinde yer alan yeşil alan, iç ve dışkale çevresindeki hendekler nedeniyle 

oluşmuştur.  Kentin genel yapısı itibariyle Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar çok 

değişmemiş olduğu varsayıldığında, A. Gabriel’in açıklamasının bu dönem için de 

değerlendirilebileceği ortaya çıkmaktadır. 
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Şekil 4.7 : 19. yüzyılda Kayseri içkalesi çevresinde yer alan bahçelerden bir 
görünüm (Url-7). 

Mahallelerde ortak yaşamın bir ögesi de hamamlardır. Kent merkezinde inşa tarihleri 

Selçuklu Dönemi’ne ait hamamların varlığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra yapım 

tarihleri bilinmeyen, fakat yapım teknikleri ve mimari özellikleri bakımından çeşitli 

görüşlere göre, bu döneme tarihlenen hamamlar da yer almaktadır. Araştırmalara 

göre hamamlar şöyledir: 

Cami ve medrese ile birlikte 12. yüzyıl ortalarında bir külliye olarak inşa edildiği 

düşünülen ve 1934 yılında yıkılan Gülük Hamamı (Şekil 4.8a-b); yapım tarihi belli 

olmayan ancak yanında yer alan 1193 tarihli Hoca Hasan Medresesi ve Camisi ile 

birlikte bir külliye olarak inşa edilmiş olduğu düşünülen, 1996 yılında belediye 

tarafından çevre düzenlemeleri sırasında yıkılan Birlik Hamamı; 13. yüzyıla 

tarihlenen, Koruma Kurulu 26. 02.2009 gün ve 1296 saylı kararı gereğince Müze 

Müdürlüğü tarafından temizlik çalışmaları başlatılan yıkık durumdaki Sultan 

Hamamı (Şekil 4.9a); bazı araştırmalara göre 1359 yılında yapıldığı belirtilen, ancak 

tescil fişine göre 17. yüzyıl yapısı olarak değerlendirilen Lala Camisi ve Türbesi 

yanında yer alan Selahaddin Hamamı (Şekil 4.9b); cami, medrese ve türbeden oluşan 

bir külliyenin parçası olan ve yapım tarihi belli olmayan, kalıntıları 1973 yılında 

onarılan Hunad (Hunad-Huvand) Hamamı (Şekil 4.10). Hunad Hamamı’nın kuruluş 

yönü bakımından cami ve medreseye göre oldukça farklı bir biçimde oturtulmuş 

olması ve bir parçasının cami altında kalması nedeniyle, külliyenin ilk yapısı olduğu 

düşünülmektedir (Akok, 1967). 
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Şekil 4.8 : Gülük Camisi, medrese (a) ve hamamı (b) (Hovardaoğlu, 2008). 

     

Şekil 4.9 : Sultan Hamamı (a) ve Selahaddin Hamamı (b) (Hovardaoğlu, 2008). 

 

Şekil 4.10 : Hunad Külliyesi restitüsyon aksonometrisi (A. Gabriel, 1954). 

(a) 

(a) (b) 

(b) 
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Kent içinde yer alan bir diğer ortak kullanım alanı ise, zaman içinde meydan olarak 

da ifadelendirilen açık alanlardır. Bu dönemin meydanlarından At Meydanı, surların 

kuzeyinde yer almakta ve bu yöndeki sur kapılarından birinin ismi de At Pazarı 

Kapısı olarak geçmektedir.  

Mahallelerin bir diğer önemli yapısı da çeşmelerdir. Çeşitli araştırmalara göre bu 

döneme ait olduğu saptanan kent içi çeşmeleri şöyledir: 1287 tarihli iki kitabe 

bulunan Kuş Köşklü Hacı Mehmet Çeşmesi (Kaptan Paşa); Kurşunlu Camisi’nin 

yaklaşık 50 m. kuzeyinde yer alan 14. yüzyılda yapılmış Kuş Köşklü Kadı Çeşmesi 

(Yörükoğlu, 1987). M. Denktaş’a göre Kadı Çeşmesi, 16. yüzyıl ortalarına 

tarihlenmektedir (Denktaş, 2000). 

4.1.4. Dini alanlar 

Eski çağlardan itibaren metropolit merkezi de olan Kayseri’de Arık (1969), Anadolu 

Selçuklu’larının Hıristiyan tebaasına karşı hoşgörülü olduğu (Türkiye Ermeni 

Patrikliği, 1986) ve bu nedenle kentte çeşitli etnik grupların ihtiyaçlarına göre farklı 

dini yapılar inşa edildiği bilinmektedir. Bazı araştırmalara göre Doğu Roma 

Dönemi’nde dışkale surları içinde, avlusunda okul ve mezarlar bulunan, 20. yüzyıl 

başlarında tiyatro ve hapishane olarak kullanıldıktan sonra 1935 yılında yıkılan 

Agios Nikolaos Kilisesi ve yerine Ulu Cami yapılan, aynı zamanda Kiçikapı’nın 

“Aya Vasil Kapısı” olarak adlandırılmasını da sağlayan Agios Basileos Kilisesi’nin 

metropolitlik binası olarak kullanıldığı belirtilmektedir (Açıkgöz, 2007). Ahmet 

Nazif Efendi’ye göre de Melikgazi Medresesi, Ulu Cami’nin bulunduğu arsadan ifraz 

edilmiş ve eski bir Rum Mabedi’nden çevrilmiştir (Ahmet Nazif Efendi,1987).  

1191’den önce varlığı bilinen, ancak 19. yüzyılda yıkılıp yeniden yapılmış olan Surp 

Krikor Lusavoriç Kilisesi (Şekil 4.11) ve adı ilk kez, 1277 yılında geçen ancak bu 

tarihten önce inşa edildiği düşünülen (Türkiye Ermeni Patrikliği, 1986), bir diğer 

araştırmaya göre ise 1835 tarihli olduğu belirtilen Sağır (2000) Surp Asvadzadzin 

Kilisesi (Şekil 4.12) bu dönemden günümüze ulaşmış kiliselerdir. P. Tuğlacı’ya 

(1991) göre: 

Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi, 1859 yılında Karamercan Ermeni Okulu’nun arsası üzerine 

ikinci kez inşa edilmiş olup, 1883-1885 yıllarında onarılmıştır. 1878 yılına kadar Surp Sarkis 

Kilisesi mütevelli heyeti tarafından yönetilirken, bu tarihten sonra Gümüşyan Kız ve Erkek 

Okulu ile ayrı bir mahalle oluşturmuştur. I. Dünya Savaşı’nda korunmuş olan kilise, 1919’da 
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yeniden ibadete açılmış ve kentte birkaç Ermeni ailesi kalmış olmasına rağmen kullanımını 

devam ettirmiştir. (Tuğlacı, 1991, 268). 

1882 tarihli kent haritasından yararlanılarak, tamamının adları bilinmemesine karşın, 

dışkale surları içi ve çevresinde yer alan kiliseler arasında ulaşıma yönelik bir 

süreklilik olduğu belirtilebilir. Diğer bir deyişle, dışkale kapılarından Kiçi Kapı’nın 

güneyde Bahçebaşı Mahallesi, Đstiklal Đlkokulu yanında ismi tespit edilemeyen bir 

dini yapıya ulaştığı haritada yer alan yollar aracılığıyla belirlenebilmektedir. V. 

Đmamoğlu, okul yanında yer alan bu kilisenin 1950’lerde kubbe ve duvarlarının 

yıkılmak üzere olduğunu ve yakınında yer alan küçük kilisenin de aynı tarihlerde 

dokuma atölyesi olarak kullanıldığını ifade etmektedir (Đmamoğlu, 1992). Kiliseden 

güneye devam edildiğinde yolun Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi ile sonlandığı 

belirlenmiştir. Kiçi Kapı’dan kuzeye yönlenildiğinde ise, öncelikle Surp 

Asvadzadzin Kilisesi önündeki meydana ve adı belirlenemeyen bir kiliseden (Surp 

Sarkis Kilisesi olarak çeşitli çalışmalarda yer alan kilise olabilir), Belediye Đşhanı 

yanında yer alan ve bazı araştırmalarda Agios Nikolaos Kilisesi olarak adlandırılan 

kiliseyle bağlandığı (Şekil 4.13) ve her iki yapının da Yeni Kapı ve Sivas Kapısı’na 

yollarla açıldığı belirtilebilir. Yeni Kapı ise Hunad Külliyesi ve Ok Meydanı’na 

bağlanmaktadır. R.O.Arık, Hunad Külliyesi yakınında yer alan Kağnı Pazarı’nda ele 

geçen eski mezarlığın altındaki mozaiklerin Roma Dönemi’ne ait olabileceğini ifade 

etmektedir (Arık, 1969). Sonuç olarak, yapılar arasındaki ulaşım bağlantısı, 

gayrimüslimlerin surların içi ve dışında yer alan dini ve eğitim amaçlı tesislerinin 

etrafında dağınık olarak yaşadığını ortaya koyabilmektedir.  

 

Şekil 4.11 : Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nden bir görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 
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Şekil 4.12 : Surp Asvadzadzin Kilisesi’nden bir görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 

 

Şekil 4.13 : 1950’lerde Belediye Đşhanı yanındaki kilise (KKTVKK Arşivi). 

Bu döneme ilişkin kent içinde yer alan ve günümüze ulaşmış cami ve mescidlerin de 

sur içi ve çevresinde, kale kapıları ile de ilişkili olarak, genelinin cami, hamam, 

medrese ve sıbyan mekteplerinden oluşan külliyeler biçiminde tasarlandığı ve 

müslüman nüfusun bu yapıların çevresinde yerleştiği belirtilebilir. Aynı zamanda, 

1882 tarihli kent haritasıyla da ilişkilendirildiği zaman, cami ve mescidlerin 

kiliselerle birlikte kent içerisinde yer aldığı açıklanabilmektedir.   

Araştırmalardan elde edilen bilgilere ve yapılan alan çalışmalarına göre bu döneme 

ilişkin kent içi cami ve mescidler şu şekilde sıralanabilir: Kitabesine göre 1206 

yılında onarıldığı belirlenen, ancak yapım tarihinin daha eski olduğu düşünülen Ulu 

Cami (Sultan Camisi – Cami-i Kebir) (Edhem, 1982); yine kitabesine göre 1210-

1211 yılında onarıldığı belirlenen ve bitişiğinde medrese ile sıbyan mektebi, hamam 

ve doğuya bakan kapısının önünde de 1722 tarihli çeşme bulunduğu açıklanan Gülük 
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(Güllük – Kölük - Külük) Camisi (Şekil 4.14a); 1238 tarihli olup 20. yüzyıl başlarına 

kadar Araba Pazarı (Kağnı Pazarı) olarak adlandırılan alanda, Bakkallar ve 

Keresteciler Çarşısı’nın yakınında yer alan ve külliyenin de parçası olan Hunad 

Hatun (Hunad-Huvand) Camisi; Amele Pazarı’nda yer alan 1271 tarihli ve halk 

arasında Katıroğlu Camisi olarak bilinen Hatıroğlu Camisi; (Şekil 4.14b); 13. yüzyıl 

öncesinde sıbyan mektebi ve çeşmeyle birlikte inşa edildiği düşünülen Lala (Lala 

Muslihiddin – Lale) Camisi (Ahmet Nazif Efendi, 1987) (Şekil 4.15a); Birlik 

Hamamı’nın yakınında yer alan, 1193 tarihli Hoca Hasan Medresesi ile birlikte bir 

külliye olarak inşa edildiği düşünülen Hoca Hasan Camisi (Şekil 4.15b); Ulu Cami 

yakınlarında yer alıp, 1965 yılındaki imar çalışmaları sırasında yıkılan ve kiliseden 

camiye çevrildiği düşünülen Hacet Mescidi (Çayırdağ, 1981); Özkeçeci’ye göre 

(1997) yerine Cürcürler Camisi yapılmış olan Kalenderhane Şıh Mescidi.  

     

Şekil 4.14 : Gülük (a) ve Hatıroğlu camilerinden (b) görünümler (Hovardaoğlu, 
2008). 

     

Şekil 4.15 : Lala (a) ve Hoca Hasan (b) camilerinden görünümler (Hovardaoğlu, 
2008). 

Ayrıca kentte mezarlıklar içinde ve dışında yer alan birçok türbe ve kümbet de, 

Selçuklu Dönemi’ne ait önemli mezar yapılarıdır. Günümüze ulaşan dini ve mezar 

yapıları, bunların kent içinde konumlanmaları hakkında kesin bir fikir 

vermemektedir. 1927’lerde kent merkezinde inceleme yapan A. Gabriel’e (1954) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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göre, türbeler genel olarak mezarlıklardan yükselmekte ve birkaçı, kentte evlerin 

arasında yer almaktadır. Diğer bir yer seçiminde ise, mezar yapıları, evlerden 

oldukça uzak mesafede kırlar içerisinde bulunmaktadır. Ancak kentin gelişimi 

incelendiğinde, evlerin arasında kalan mezar yapılarının etrafının zaman içerisinde 

evlerle çevrilmiş olduğu belirtilebilir. 

Mezarlıklar, surlar dışında ve bazı dini yapıların bahçelerinde (Hunad Hatun Camisi, 

Kurşunlu Camisi gibi) yer almaktadır (Şekil 4. 16). Birçoğu Cumhuriyet Dönemi’nin 

ilk yıllarına kadar kullanılan mezarlıklar ise şöyledir: Düvenönü’nden günümüz 

çevre yoluna kadar devam ettiği düşünülen Çipil Mezarlığı; Hacı Kılıç Camisi 

doğusundan Sahabiye Medresesi’ne kadar olan alanın doğusunda olup, içinde Roma 

Dönemi bir mezarın da bulunduğu ve 1928-1929 yıllarında Đstasyon Caddesi 

açılması sırasında bir kısmı ortadan kaldırılan, daha sonra 1939’larda yol genişletme 

çalışmaları sırasında tamamen yok olan Hacı Kılıç Mezarlığı. Bu mezarlık, 1872 

tarihli 182 numaralı Vergi Defteri’nde belirtilen Serçeönü Mezarlığı ile aynı 

mezarlık olabilir. Kentin kuzeybatısında yer alan ve 1953 yılında kaldırılan Đyiler 

Mezarlığı; 1927 yılında alanına Safa Đlkokulu yapılan Karakürkçü (Çifteönü 

Mahallesi) Mezarlığı (Denktaş, 2007) (Şekil 4.17). Aynı zamanda kentin güneyinde 

Tontar Roma Mezarı yakınında günümüzde de kullanılan bir Ermeni Mezarlığı 

bulunmaktadır (Şekil 4.18). 

 

Şekil 4.16 : Hunad Camisi ve avlusunda yer alan mezarlıktan bir görünüm (20. 
yüzyıl başı), (Akok, 1976). 
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Şekil 4.17 : Safa Đlkokulu ve çevresinden bir görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 

 

Şekil 4.18 : Ermeni Mezarlığı’ndan bir görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 

Bu döneme ait belirlenen türbe ve kümbetler ise şöyledir:  

1249 yılına tarihlenen ve Hunad Camisi ve medresesi arasında yer alan Mahperi 

Hatun Türbesi; 1135–1142 tarihleri arasında inşa edilen Ulu Cami’nin kıble duvarına 

bitişik medrese hücrelerinden biri olan Melik Mehmet Gazi Türbesi; 12. yüzyılın 

ikinci yarısına tarihlenen Hacip Kümbeti; Han Camisi güneydoğusunda yer alan ve 

1188 yılına tarihlenen Han Kümbeti; 1247 yılına tarihlenen ve A. Gabriel’in (1954) 
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1927 yılındaki tespitine göre dinamit deposu olarak kullanılan; ayrıca karşısında 

günümüze ulaşmayan başka bir kümbet daha bulunduğundan bu adla adlandırılan 

Çifte Kümbetler; 1907 yılında Halil Edhem’in (1982) tespitlerine göre, Kayseri’nin 

güneydoğusunda geniş ovada bulunan mezarlıkların içinde yer alan ve 13. yüzyılın 

son yarısına ait olması olası Döner Kümbet (Şah Cihan Hatun Kümbeti) (Şekil 

4.19a); 13. yüzyıla ait, 1907’de güneydoğudaki mezarlık içinde yer alıp (Edhem, 

1982), günümüzde Endüstri Meslek Lisesi içinde kalan Sırçalı Kümbet; Çifte 

Medrese içinde yer alan 1205 tarihli Gevher Hatun Kümbeti; 12. yüzyıla ait Avgunlu 

(Şifalı Kümbet); Hasbek (Mesut Gülzar) Kümbeti (Şekil 4.19b) ve Alaca Kümbet, 

Dörtayak Kümbeti (Şekil 4.20). 

            

Şekil 4.19 : Döner Kümbet (a) ve Hasbek Kümbet (b) ile çeşmesinden bir görünüm 
(Hovardaoğlu, 2008). 

 

Şekil 4.20 : Dörtayak Kümbeti’nden bir görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 

Debbağlar Çarşısı’nda yer alan ve Talas Yolu ile Döner Kümbet arasında konutların 

yıkılması sırasında ortaya çıkarılan ve yanında bir mescidin de yer aldığı belirlenen 

Ahi Evran Zaviyesi (Bayram, 2008) (Şekil 4.21) ve Osmanlı Dönemi vakıf 

(a) (b) 
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kayıtlarından belirlenen Alame’d-din Kayser Zaviyesi (Akşit, 1996); Tapu Kadastro 

Arşivi’nde yer alan 584 numaralı defterin 637 numarada kayıtlı 1239 tarihli 

vakfiyesinde belirtilen ve Gülük Camisi çevresinde bulunduğu düşünülen Hacı Emir 

Davud Zaviyesi kent içinde yer aldığı tespit edilen zaviyelerdir (Denktaş, 2007).  

     

Şekil 4.21 : Ahi Evran Zaviyesi’nden görünümler (Hovardaoğlu, 2008). 

4.1.5. Eğitim alanları 

Selçuklular Dönemi’nin kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Kayseri’de yer alan 

medreseler, önemli eğitim ve kültür yapılarıdır. Ayrıca çeşitli araştırmalarda konu 

edilen birçok sıbyan mektebinin de, kent içindeki varlığı bilinmektedir.  

Değerlendirmelere göre, kent merkezinde yer aldığı belirlenen Selçuklu Dönemi 

medreseleri şunlardır: 12. yüzyıla tarihlenen Avgunlu Medresesi; 1134 – 1143 

yıllarına tarihlenen, Sultan Camisi (Ulu Cami)’nin güneybatısında yer alan ve 

kalıntıları, 1964 yılında belediye tarafından kaldırılarak, yerine park yapılan 

Melikgazi Mehmet Medresesi (Özkeçeci, 1997) (Şekil 4.22); kitabesine göre, 1193 

yılına tarihlenen ve 30-01-01/9 numaralı tescil fişinde 1980’lerde yıkılmış olduğu ve 

geriye kalan hücrelerden bazılarının ev olarak kullanıldığı, yanında yer alan türbeden 

de hiçbir iz kalmadığı belirtilen Hoca Hasan Medresesi (Şekil 4.23); kitabesine göre 

1205 tarihli Çifte Medreseler ve ve 1210 tarihli Gülük Medresesi, 1238 yılında 

onarıldığı belirlenen Seraceddin Medresesi (Küçük Hunad); Hunad Hatun Külliyesi 

içinde yer alan 1237 yılına tarihlenen Hunad Hatun Medresesi; 1249 yılına ait Hacı 

Kılıç Medresesi; 1267 yılına ait ve hangah, imaret, hamam, mescid ve çeşme ile 

birlikte bir külliye içinde yer aldığı düşünülen Sahabiye (Sahibiye) Medresesi7 

(Akşit, 1996); 1262-1277 yıllarında yapılan Pervane Bey Medresesi. 

                                                
7 Edhem (Eldem)’e göre 1907’lerde yıkık medresenin girişine duvar ve evler yapılmıştır. Kemal Göde 
ise,  medrese karşısında yer alan 1266 tarihli çeşmenin bulunduğu yerin yola dönüştürülmesi 
sonucunda, çeşmenin medresenin giriş kapısının sağına yerleştirildiğini belirtmektedir. 
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Şekil 4.22 : Melikgazi Mehmet Medresesi’nden bir görünüm (M. Denktaş Arşivi). 

 

Şekil 4.23 : Hoca Hasan Medresesi’nden bir görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 

4.1.6. Ulaşım 

Gerek Selçuklu ve Beylikler Dönemi, gerek Osmanlı Dönemi’nde Anadolu kentinin 

kent içi ulaşım ağı açısından temel özelliği, yol kademelenmesinin belirgin 

olmaması, yolların yer yer geniş açıklıklara ulaşması ve organik bir biçimde 

şekillenmesidir. Çeşitli kentsel donatıların yapı grupları (külliye) olarak kentin farklı 

birçok noktasında inşa edilmiş olması ve kolay ulaşılabilirliklerinin bulunması; ticari 

yapıların bir bölgede yer alması gibi nedenlerin ulaşımın şekillenmesinde etkili 

olduğu düşünülebilir. Bu döneme tarihlenen birçok yerleşmede olduğu gibi, kentler 

planlı bir sürecin ürünü olmayıp, yaşanmışlıklara ve isteklere göre geliştiği, yaya ve 

atlı dışında araç çeşitliliğini gerektirmediği için belirli bir yol kademelenmesinin 

oluşumuna ihtiyaç duyulmadığı belirtilebilir.  
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Toplumsal hareketliliğin yoğunlaştığı, kentsel ulaşım ağı içindeki kesişme noktaları 

ya da açık alanlar olarak kavramlaştırılabilecek mekanlar, ulaşımın bir parçası olarak 

değerlendirilebilir. Birçok kentte görülen At Meydanı ya da Pazar alanları bunlara 

örnek gösterilebilir. Aynı zamanda düzenli ve eşit aralıklarla yerleştirilmiş olduğu 

belirtilebilecek çeşmeler, kent surlarının kapısındaki açık alanlar (Surp Asvadzadzin 

Kilisesi- Aya Vasil-Kiçi Kapı Meydanı) ve anayolun üzerinde ya da genişlediği 

alanlarda yer alan Salı Pazarı, Sebze Pazarı, Kağnı Pazarı gibi alanlar toplanma 

mekanları olarak ifade edilebilir.  

Sonuç olarak, daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi Selçuklu Dönemi kentleri 

kuruluşunda yenileşmeyi beraberinde getirse de, kendinden önceki yerleşimi de 

koruyan bir yaklaşımda da bulunmuştur. Bu nedenle, Roma Dönemi’ne ait sur içi ve 

çevresinde gelişen bir kent için geçmişten gelen bazı ulaşım kararlarının, bu dönemin 

ulaşım ağının gelişmesinde belirleyici olduğu düşünülebilir.  

4.2. Selçuklu Dönemi Kentsel Gelişiminin Değerlendirilmesi 

Selçuklu Dönemi kentlerinin birçoğu yerleştiği alanın mevcut yapısını değerlendiren 

ve gelişmeyi bu yapıyla ilişkilendiren bir yaklaşım içerisinde gelişmiştir. Kayseri 

kentinin dönem öncesine ilişkin olarak çok net bilgilerimiz bulunmamasına rağmen, 

kale surlarının Selçuklu Dönemi’nde onarıldığı ve kullanıldığı yönündeki kaynaklar, 

kent merkezinde yer alan Roma Dönemi Mezarlarının varlığı ve çeşitli yapılardaki 

Roma Mezarı ile benzer yapım tekniği ve malzeme kullanımı, bir önceki dönemin 

yapı kalıntılarının yeni yapılarda kullanılması (Hacı Kılıç Camisi duvarında ve Ulu 

Cami’de yer alan taşlar gibi değerlendirmeler), metropolitlik binası kentin, Doğu 

Roma Dönemi ve sonrasıyla ilişkilendirilebileceğini ortaya çıkarmaktadır.  

Kentin gelişiminde mevcut yapılaşmalar, uluslararası ticari ilişkiler kadar doğal 

eşikler de etkili olmuştur. Kentin kuzeydoğusunda yer alan Deliçay ve güneydeki 

Çakmakçının Deresi bu dönem gelişiminde bir sınır olarak kabul edilebilir. Bugüne 

kadar kale surlarının bir eşik oluşturduğu ve kent gelişimini etkilediği yönünde 

değerlendirmeler yapılmış ve kale çevresindeki hendeklerin önemi belirtilmiştir. 

Kent merkezinin hemen hemen tamamını çevreleyen Çakmakçının Deresi ve 

Deliçay’ın da bir hendek gibi ovadaki bu yerleşim için nispeten bir savunma görevi 

üstleneceği, aynı zamanda ticaret yoluna bağlı olarak da kentin gelişimini 

yönlendirebileceği göz ardı edilmiştir. Ancak bu yaklaşımla, kentin güneyinde yer 
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alan Mazaka ile ilişkinin devam etmediği düşünülmemelidir. Bu konuda, nehir ve 

yakınında yer alan kervan yolu ve sarnıç, Dört Ayak Türbesi’nin bulunduğu alan, 

Eskişehir’de yer alan Bizans Kilisesi’ndeki Selçuklu Dönemi’ne ait buluntular 

Selçuklu Dönemi kentinin güneyde gelişim yönü hakkında bir bilgi verebilmektedir.  

Đki dere arasında organik olarak gelişen kentin merkezinde kale yer alırken, birçok 

kaynağa gore bu döneme ait saray ve bahçesi de duvarlarla (ya da surlarla) içkaleyle 

birleşmiştir. 1882 tarihli kent haritası ve A. Gabriel’in restitüsyonu bu alanın sınırları 

hakkında bilgi veren önemli kaynaklardır. Atpazarı Kapısı, saray ve çevresi ile 

ilişkiyi kuran kapı olup, aynı zamanda dışkale ile bağlantıyı da sağlamaktadır. Bu 

kapılar dışında içkaleye girişi sağlayan iki adet kapı (Dizdar ve Kiçi Kapısı); 

dışkalenin ise Boyacı, Kiçi, Sivas ve Yeni Kapı olmak üzere dört kapısı 

bulunmaktadır (Şekil 4.24). M. Akok’un restitüsyonunda belirtildiği gibi, bu 

dönemde de içkale surlarının çevresinin hendeklerle çevrili olduğu, kaleye girişin 

kontrollü olarak köprüyle sağlandığı ifade edilebilir. 

Dışkale surlarının çevresi özellikle ticari kullanımların yoğunlaştığı alanlardır. 1882 

tarihli haritada kentin kuzey, batı ve güneydoğusunda kent surları ile doğrudan 

bağlantısı bulunan, kentin üç önemli aksı üzerinde Hacı Kılıç, Hoca Hasan ve Han 

Camisi olmak üzere üç hanın varlığı tespit edilmiştir. Bazı araştırmalara göre, 

Yoğunburç’un güneyinde de surların devam edebileceği yönündeki değerlendirmeler 

gözönüne alındığında Han Camisi’nin bu surun hemen yanında yer aldığı ve Dışkale 

surlarının güneyinde ise Bakırcılar, Boyacılar, Dokumacılar, Debbağlar gibi meslek 

dallarının bulunduğu çarşıların da bu surla ilişkilendirilebileceği belirtilebilir. Buna 

ek olarak, Çakmakçının Deresi’nin güneyinde kalıntıları tespit ve tescil edilen kervan 

yolunun kent ile ilişkili olduğu ve büyük olasılıkla kaleyle doğrudan ilişkili 

güneydoğu girişindeki aksın (Talas Caddesi/Malatya Yolu) bu bağlantıyı sağladığı 

belirtilebilir (Şekil 4.24). 

M. Cezar gibi bazı araştırmacılar ise, Kapalıçarşı’nın bulunduğu alanın kentin daha 

önceki dönemlerinde de ticari amaçla kullanılan bir alan olabileceğini ifade 

etmişlerdir.  

Kentsel gelişimin bir diğer belirleyici ve yönlendiricisi, özellikle medrese, cami, 

hamam ve türbelerden oluşan ve kentin her noktasında yer alan yapı topluluklarıdır 

(Hunad, Sahabiye, Gülük Külliyesi gibi). Her ne kadar günümüze ulaşmasa da 
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sıbyan mekteplerinin de varlığı (Lala Camisi yanında yer aldığı belirtilen sıbyan 

mektebi gibi) bilinmektedir. Dışkale içi ve yakın çevresinde yer alan bu yapılardan 

birçoğu yaklaşık yarım yüzyıl once özellikle imar çalışmaları ve yönetimsel 

nedenlerle ortadan kaldırılmıştır. 

Çeşitli etnik grupların birarada yaşadığı kentte, büyük olasılıkla konut alanlarında 

yaşayanların ihtiyaçlarına göre dini yapılar inşa edilmiştir. C. Texier, IV. yüzyıldan 

itibaren Kayseri’nin de içinde bulunduğu birçok kentin mağaralar içinde gelişmeye 

başlayan Hıristiyanlar’ın kutsal ziyaret yerleri olduğunu belirtirken (Texier, 2002); 

17. yüzyılda kenti ziyaret eden Polonyalı Simeon ve çeşitli araştırmacılar, kentte 

birçok kilisenin varlığından söz etmektedir. Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi 

günümüze ulaşan tek Selçuklu Dönemi kilisesidir. Ancak Surp Asvadzadzin 

Kilisesi’nin de bu döneme tarihlenebileceği belirtilmektedir. Genellikle han, hamam, 

medrese ve türbe gibi yapılarla birlikte tasarlanan birçok cami ve mescid de dışkale 

surları içi ve çevresinde yer almaktadır.  

Türbeler, kent içinde dağınık olarak yer almış dönemin diğer önemli yapılarıdır. 

Mezarlıklar içinde, külliyelerle birlikte ya da tek olarak geçmişin geniş düzlüklerinde 

konumlanan birçok türbe günümüze ulaşmıştır. Kente giriş kapıları olarak 

nitelendirilebilecek üç ana aks üzerinde üç büyük mezarlık (batıda Çipil, kuzeyde 

Hacı Kılıç ve güneydoğuda yer alan Seyyid Burhaneddin Mezarlığı) tespit edilmiştir. 

Bunun dışında yerleşimler içinde ve dini yapıların girişinde de daha küçük mezar 

alanlarının varlığı bilinmektedir (Karakürkçü Mezarlığı gibi) (Şekil 4.24). 
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Şekil 4.24 : Kayseri Đli, kent merkezi Selçuklu Dönemi. 
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4.3 Beylikler Dönemi (1335-1467) 

Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra kent, bir süre Đlhanlılar tarafından idare 

edilmiş, sonrasında Eretnalılar (1335 – 1381), Kadı Burhaneddin Ahmed (1381 – 

1390), 1398’den itibaren Dulkadiroğulları, Karamanoğulları (1435 – 1464) 

egemenliğinde kalmış ve 1467 yılında Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde Osmanlı 

idaresine geçmiştir. 

Bu döneme ilişkin olarak, kent merkezinde mekansal değişim, kullanımların yer 

seçimleri ve ilişkileri bağlamında tam bir değerlendirme yapılması sözkonusu 

değildir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, döneme ait çok az yapının günümüze 

ulaşmış olması ve yazılı-çizili kaynakların yetersizliğidir. Diğer bir deyişle, mevcut 

bilgiler kentsel bir değerlendirmeye olanak vermemektedir. Anadolu genelinde 

yapılan değerlendirmelere göre ise, Beylikler Dönemi’nde özellikle Selçuklular’ın 

yapıları ve kentleri kullanılarak, yenilemeler yapılmıştır. Cami, medrese, imaret, 

okul, kervansaray, han, hamam, çeşme, köprü ve zaviyeler çoğunluktadır. 

4.3.1 Đdari ve askeri alanlar 

14. yüzyıla tarihlenen ve Kadı Burhaneddin’in tarihini yazma isteği üzerine ortaya 

çıkan Bezm u Rezm adlı esere göre, Kayseri Rum kayserlerinin başkenti (dürü’l – 

mülki kıyaseriye-yi Rum), meliklerin, yöneticilerin ve büyüklerin her zaman 

bulunmak istedikleri bir kenttir (Esterabadi, 1990). 

Selçuklular ve Đlhanlılar’dan sonra kent, 1335-1381 yılları arasında Eretnalılar 

yönetiminde kalmıştır. Siyasi, askeri, idari, bilimsel, ekonomik alanlarda faaliyet 

göstererek kurumsallaşan Eretnalılar’ın dönemine ait eserlerin birçoğu yıkılmış olup, 

bunların çoğunun vakıf eseri olarak zaviyelerden ve kümbetlerden oluştuğu 

bilinmektedir (Göde, 1998).  

Eretnalılar Dönemi’nde kentte imar faaliyetlerinin diğer beyliklere oranla daha az 

olması, Selçuklu Devleti’nin en gelişmiş merkezlerine yerleşmelerine ya da 

yapılarının günümüze ulaşamamış olmasına bağlanabilir (Göde, 1998). Eretna devlet 

ve saray teşkilatının kurulmasında, Selçuklu, Đlhanlı ve Memluk sultanlarının etkisi 

görülmüş, Sivas ve Kayseri’nin merkez seçildiği dönemde, bu yerleşimlerde birer 

devlet evi ya da devlet sarayının bulunduğu belirtilmiştir (Göde, 1994). Başkentleri, 
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Sivas ve Kayseri olan Eretnaoğulları hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla beraber, 

Kadı Burhanettin Ahmet tarafından ortadan kaldırıldıkları bilinmektedir (Edhem, 

1982). 1398-1467 tarihleri arasında kent sürekli olarak Karamanoğulları ve 

Dulkadiroğulları arasında yönetim değiştirmiştir. 1467’de Fatih Sultan Mehmed 

tarafından, Kayseri Osmanlılar’ın Karaman eyaletine bağlı bir sancak olmuştur. 

Đçkale doğu kapısında yer alan kitabeden, 15. yüzyılda kalenin onarıldığı 

anlaşılmaktadır. 1902 – 1903 tarihli salnamede ise, bu konu şöyle açıklanmaktadır:  

Kasaba derununda 621 tarihinde Alaeddin Selçuki bin Keyhüsrev tarafından inşa ve 870 

tarihinde Karamaniler tarafından imar edilen iç kale elyevm mamur ve derununda ahali 

meskun olduğu gibi bu kale derununda ebulfeth ve’l-megazi Sultan Mehemmet Han-ı Gazi 

hazretlerinin 873 tarihinde inşa etmiş oldukları cami-i şerif mamurdur. Şehri muhit olan sur-i 

atikin tarih-i inşası muayyen değil ise de bir cihetinde görülen mermerde Đzzeddin bin 

Keykavus Keyhüsrev namı mahkuk bulunmasına nazaran 606 tarihlerinde inşa ya da onarım 

olunduğu belirtilmektedir (Kocabaşoğlu ve Uluğtekin, 1998, 164). 

Eldem tarafından Meşhed Ovası olarak nitelendirilen ovadaki tepelerden biri olan 

Köşk Dağı’nda yer alan Köşk Medrese bu döneme tarihlenen günümüze ulaşmış bir 

yapıdır (Şekil 4.25).  

 

Şekil 4.25 : Köşk Medrese restitüsyon aksonometrisi (A. Gabriel, 1927). 

4.3.2 Ticari alanlar 

Kent merkezinde bu döneme tarihlenen yapı bulunmamasına karşın, kentin 

yüzyıllardır süregelen ticari faaliyetlerinin, özellikle Selçuklu Dönemi yapılarını 

kullanarak devam ettirildiği belirtilebilir. Aynı zamanda, Anadolu genelinde yapılan 

değerlendirmelere bağlı olarak, günümüze ulaşamamış ve tespiti yapılamamış 

hanların da varolabileceğinden söz edilebilir.  
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4.3.3 Konut alanları ve onlarla bütünleşen anıtsal yapılar 

Bu döneme tarihlenen, çeşitli araştırmalara konu olmuş yapılar bulunmamasına 

karşın, Selçuklu Dönemi ve Osmanlı’nın ilk  dönemlerine ait konut alanlarına ilişkin 

bilgiler bir arada değerlendirildiğinde, konut alanlarının sur içi ve çevresinde bağ ve 

bahçelerle birlikte yer aldığı belirtilebilir. 

Kapan Hanı veya Pamuk Hanı adı verilen hanın yanında yer alan 1390 tarihli Şeyh 

Müeyyed Çeşmesi (Asmalı Çeşme), bu döneme ait, tespit edilen tek yapıdır (Edhem, 

1982) (Şekil 4.26). 

      

Şekil 4.26 : Asmalı Çeşmesi’nden (Şeyh Müeyyed Çeşmesi) görünümler (Gabriel, 
1932 (a), Hovardaoğlu, 2009 (b)). 

4.3.4 Dini alanlar 

Mekansal gelişim konusunda bilgi veren günümüze ulaşmış en önemli dönem 

yapıları, türbe ve kümbetlerdir. Kentin özellikle kuzey ve kuzeydoğusunda yer alan 

bu yapılar, bu yöne doğru gelişimin de göstergeleridir.  

Çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, kentte yer alan dönem yapıları 

şunlardır: 1327 tarihli Emir Şahap Türbesi; 1338 tarihli Kadı Mescidi; Köşk Medrese 

etrafında yer alan 1339 ve 1365 yıllarına ait türbeler; 1345 tarihli olup 20. yüzyıl 

başlarında Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içinde yer alan Emirzade Mehmet Zengi 

Türbesi  ve aynı mezarlık içinde yer alan 1348 tarihli Emir Erdoğmuş Türbesi 

(Tatarhaniler Türbesi); 1349 tarihli Ali Cafer Kümbeti; Hunad Hatun Külliyesi’nin 

doğusunda yer alan 1350 tarihli Şah Kutluğ Hatun Türbesi; 1350 tarihli Sırçalı 

(a) 

(b) 
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Kümbet; 1364 tarihli Sazgeldi (Şad Geldi) Türbesi (Dede Kümbet); 1364 tarihli Emir 

Ali (Pişrev Ali) Türbesi (Şekil 4.27); 1366 tarihli Babuk Bey Sarayı. 

 

Şekil 4.27 : Emir Ali Türbesi’nden bir görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 

4.3.5 Eğitim alanları 

Eretnalılar Dönemi’nde eğitim ve öğretim amaçlı medreseler yapılmış, bu durum 

özellikle yol uğraklarına kurulan zaviyelerde de devam etmiştir (Göde, 1994). 

1332-1333 tarihinde Kayseri’yi ziyaret eden Đbn Batuta’nın Seyahatnamesi’nden 

yapılan alıntıya göre: 

Bu kent, Irak padişahının hükmünde olup, ülkenin en büyük merkezlerinden biridir. Burada 

Ahiler’den Emir Ali’nin tekkesine girdik… tekkesi sağlam yapılı bir bina olup, 

yiyeceklerinin bolluğu kendileri ve döşemeleri ile gördüğümüz zaviyelerin en gözdelerinden 

biridir (Erkiletlioğlu, 2006, 248-249). 

1432 tarihinde yapılan ve 1980’lerde yeniden aslına uygun olarak inşa edilen 

Hatuniye Medresesi de bu döneme ilişkin kentte yer alan diğer bir yapıdır (Şekil 

4.28).  

 

Şekil 4.28 : Hatuniye Medresesi restitüsyon aksonometrisi (A. Gabriel, 1932). 
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4.3.6 Ulaşım 

Selçuklu Dönemi yerleşimi üzerinde gelişen kentin, ulaşım açısından da büyük 

oranda mevcutu kullanan bir yaklaşım içerisinde bulunduğu belirtilebilir. Yeterli 

kaynak bulunmaması nedeniyle, geçmiş ve sonraki dönem verilerinden yola çıkarak, 

sur içi ve çevresi hareketliliğe geçiş sağlayan sur kapıları ve bunların etrafında yer 

alan açık mekanların, çoğunlukla yayaya bağlı organik ulaşım ağının var olduğu 

ifade edilebilir.  

4.4 Beylikler Dönemi Kentsel Gelişiminin Değerlendirilmesi 

Kent içerisinde Beylikler Dönemi’ne ilişkin çok fazla yapı veya kalıntısı 

bulunmamaktadır. Ancak bu dönemin, özellikle Selçuklular’ın yapılarını kullanarak 

gelişen bir yapılaşma ortaya koydukları belirtilebilir. 

Çalışma alanı içerisinde döneme tarihlenen, Asmalı Çeşme (Şeyh Müeyyed Çeşmesi) 

ve birkaç türbe yer almaktadır. Çeşme, Kapalıçarşı yanında yer alırken, türbeler 

Deliçay Nehri ve Talas Caddesi arasında bulunmaktadır. Her ne kadar döneme ilişkin 

yeterli kaynak bulunmasa da, günümüze ulaşan yapılar bağlamında bu dönemde 

kentin doğusunda çoğunluğu türbelerden oluşan bir gelişmenin varlığından söz 

edilebilir (Şekil 4.29). 
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Şekil 4.29 : Kayseri Đli, kent merkezi Beylikler Dönemi. 
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4.5 Osmanlı Dönemi (1467-1923) 

Kent, 1467 yılında Osmanlı egemenliğine girmiştir. Selçuklu ve Beylikler Dönemi 

yerleşmelerinin Osmanlı yerleşimlerini özellikle kuruluş ve gelişme döneminde (14 – 

16. yy başı) etkiledikleri yadsınamaz bir gerçektir. Bilindiği gibi Osmanlı 

Dönemi’nde kentler herhangi bir kurala bağlı kalmadan, surla çevrili bir savunma 

sistemine gereksinimi olmayan ve organik bir kuruluş ve gelişimi ön planda tutan bir 

sistem içinde gelişmiştir. Osmanlı yerleşimlerini genel olarak mevcut kenti kullanan 

veya yeniden kurulan kentler olarak değerlendirmek gerekir. 

Osmanlı Dönemi’nde Kayseri’de önceki dönem yapıları yeni eklentilerle korunmuş 

ve kullanılmış, kentsel gelişim de öncelikle sur içi ve yakın çevresinde olmuştur. 

1717 ve 1835 yıllarında ise kentte birçok yapının yıkılması ve yokolmasına neden 

olan iki büyük deprem meydana gelmiştir. C. Texier’e göre, bu depremler sırasında 

bazı minareler ve çok sayıda ev yıkılmıştır (Texier, 2002).  

Karpat (1985) tarafından 1831 tarihinde 13466 kişi olarak belirlenen kent nüfusu, 

Texier’e (2002) göre, nüfusun 1835’te 10000’i müslüman, 1501’i Ermeni ve 401’i 

Rum olmak üzere 11902 kişi olarak belirtilmiştir. Mordtmann’ın 1849 yılı verilerine 

göre ise kent genelinde, 50722 müslüman, 13676 Ermeni ve 11007 Rum olmak üzere 

75405 kişi yaşamaktadır (Eravşar, 2000a). Ancak nüfusun değerlendirilmesinde, 

ilgili verilerde kadın ve erkek nüfusunun ayrılması, sancak, vilayet ve kaza gibi farklı 

idari sınırların yer alması nedeniyle net bir sonuç elde edilememektedir. 1891-1892 

tarihli salnamede ise, Kayseri kenti alan kullanımları, sayıları ve hane olarak kent 

nüfusu hakkında şöyle bilgiler yer almaktadır: 

Nefs-i Kayseri kasabasında 8.272 hane, 3.710 dükkan, 115 fırın, 30 han, 11 hamam, 150 

cami, 58 mektep, 39 medrese ve derununda 1.290 adet kitabı havi iki kütüphane, 31 tekke ve 

zaviye, 8 kilise ve bir kışla, bir depo, bir guraba hastanesi, 1 gazino ve güherçile imaline 

mahsus bir fabrika, 1 hükümet konağı, bir daire-i askeriye, 2 karakolhane, 123 çeşme ve 

sebil, 250 ambar ve samanlık, 100 arsa-yı haliye, 6068 bağ, 1675 bahçe , 4484 tarla, 54 çayır, 

205 mera, 102.361 dönüm mezru ve gayr-i mezru arazi… (Kocabaşoğlu ve Uluğtekin, 1998, 

92). 

Salnamede belirtilen Güherçile Fabrikası, Hacı Kılıç Medresesi’ne bitişik ve onun 

kuzeyinde yer almakta olup, halk tarafından Baruthane olarak adlandırılmaktaydı. 

Ancak yapı, imar çalışmaları sırasında yıkılmıştır (Şekil 4.30). 1920’li yıllara 
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tarihlenen kent haritasında da Hacı Kılıç Camisi’nin kuzeyinde yer alan ve Đstasyon 

Caddesi’ne bağlanan yolun, Baruthane Sokağı olarak adlandırıldığı görülmektedir.  

 

Şekil 4.30 : Güherçile Fabrikası’ndan bir görünüm (Keskin, 2006). 

Osman Eravşar’dan yapılan alıntıya göre Edmund Naumann, Bakırcılar Çarşısı’ndan 

geçerek gittiği ve bugün yeri bilinmeyen ancak anlatımlarına göre Kurşunlu Camisi 

yakınında yer alabileceği olası Samoğlu Hanı’ndan kenti, 1893 tarihli Von Goldenen 

Hornzu den Quellen des Euphrat, Reisebriefe, Tagebuchblaetter und Studien über 

die Asiatische Turkei und die Anatolische Bahn adlı eserinde şöyle açıklamaktadır 

(Şekil 4.31): 

Sur duvarlarının altında üstleri tonozla örtülü Pazar (Kapalı Çarşı) vardır. Bunların etrafında 

bir sürü sanduka şeklinde evler sıralanır. Doğuya doğru Uzunyayla isminde uzanan ova 

bulunur. Evler arasında minare ve ağaçlar yükselir. Kentin güneyinde ise Ermeni Kilisesi’nin 

büyük kubbesi görülür. Güneybatıda evlerin arasında Katolik Kilisesi’nin büyük kubbesi ile 

Hunad Camisi’nin minaresi yükselir. Kentin güneybatısında eski kentin tepeleri vardır. Bu 

tepelerin üzerinde eski Kayseri’nin harabeleri yer alır. Yılanlı Dağ eteklerine kadar olan 

birçok tepenin üzerinde bağlar görülür. Batıda Kurşunlu Camisi, ince minaresi ile güneyde 

Ulu Camisi kalın ve büyük minaresi ile yükselir (Eravşar, 2000a, 198).   

Ayrıca gezgin, batıdan kente girişinde gördüğü evlerin düz toprak damlı kerpiç evler 

olduğunu ve bugün Đstanbul Caddesi olarak belirlenen yol üzerinde bir mezarlığın 

bulunduğunu belirtir (Eravşar, 2000a). 
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Şekil 4.31 : Hanın terasından kentin genel görünümü (Edmund Naumann, 1890). 

19. yüzyılda kenti ziyaret eden C. Texier ise kenti şu şekilde değerlendirmektedir: 

Bütün çarşılar, hanlar, tekkeler eski kalenin çevresine yapılmıştır. Burası kentin müslüman 

merkezidir. Bu yapım tarzı, kentteki tüccarların oturduğu semtlerin zerafetiyle ters düşen bir 

sefalet görüntüsü verir. Paşa Sarayı da daha iyi bir düzen sunmaz. Bu alan çeşitli çalışma 

odalarına ve kabul salonuna açılan revaklarla çevrili büyük bir avludur. Bu sarayın biraz 

uzağında dini anıtlar ve mezarlıklarla kaplı, geniş bir alan vardır. Kentten Ali Dağı adını 

verdikleri yere kadar olan büyük vadide bu tür eserlere rastlanır; kentin içinde de yine 

türbeler bulunmaktadır (Texier, 2002, 65-69). 

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında da, kentte imar ve onarım çalışmaları devam 

etmiştir. 1910 yılında Kayseri mutasarrıfı Muammer Bey’in, Gültepe Parkı’nın 

kuruluşu, Sivas ve Đstanbul Caddeleri üzerinde bulunan mezarların bir kısmının 

kaldırılması ve yolların genişletilmesi, kent içindeki debbağhanelerin kaldırılması 

gibi çalışmaları bunlar arasındadır (Erkiletlioğlu, 1996). 

1900-1901 tarihli salnameden elde edilen bilgilere göre Kayseri, 20. yüzyıl 

başlarında 31252 Müslüman; 2419 Rum; 14082 Ermeni; 813 Katolik ve 921 

Protestan olmak üzere toplam 49487 kişinin yaşadığı bir kenttir (Kocabaşoğlu ve 

Uluğtekin, 1998). 

1914 yılında Kayseri sancak (bağımsız liva), 1924 yılında da il olmuştur (Şekil 4.32). 

1914 yılı nüfus sayımına göre sancak nüfusu, 101924 müslüman, 30105 Ermeni, 

1513 Ermeni Katolik, 1614 Protestan, 19662 Rum olmak üzere 154818 kişidir 

(Karpat, 1985).  
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Şekil 4.32 : Kayseri Sancağı Haritası. 

4.5.1 Askeri ve idari alanlar 

Osmanlı Dönemi kentlerinde kaleler savunma amacıyla bir süre varlığını sürdürmüş, 

ancak sonrasında surlarla korunan bir kentin oluşmasını gereksiz kılan, bir savunma 

sistemine geçilmiştir. Matrakçı Nasuh’un 16. yüzyıla ait minyatüründe kaleiçi, 

merkezinde dini bir yapının yer aldığı yapılaşmalarla çevrili bir alan olarak ifade 

edilmiştir (Şekil 4.33). Evliya Çelebi ise 17. yüzyılda içkalede erzak ambarlarının yer 

aldığını, silah ve cephanenin hesabının belli olmadığını belirtir. A. Gabriel 20. yüzyıl 

başında incelediği içkalenin restitüsyonunu, surlara bitişik dini bir yapı ve çevresinde 

yer alan diğer yapılar olarak çizmiştir (Şekil 4.34). 

Kayseri 
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Şekil 4.33 : Kayseri Kalesi, Develi, Karahisar ve Đncesu minyatürü (1533-1535) 
(Matrakçı Nasuh, 1976). 

 

Şekil 4.34 : Kayseri içkale restitüsyon aksonometrisi (A. Gabriel, 1954). 

1918’lerde içkalede hapishane yapılması için bir proje hazırlanmış ve kale kısa bir 

süre hapishane olarak kullanılmıştır. Bu süreçte, içindeki binaların istimlakı, kale 

halkının diğer bölgelerde Ermeniler’den kalan evlere yerleştirilmesi şeklinde 

gerçekleştirilmiş; ancak Ermeniler’in geri dönüşü, binaların hapishane kullanımına 

uygun olmadığının tespiti gibi nedenlerle başka bir alanda hapishane yapılması ve 

kale halkına istimlak bedellerinin ödenerek kalenin boşaltılması gerçekleştirilmiştir 

(Beyoğlu, 1998).   
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1618 yılında Kayseri’yi ziyaret eden Polonyalı Simeon’a göre, kent kırmızıya yakın 

yontulmuş iri taşlarla yapılmış olup üçgen ve kare şeklinde birçok kulelerle takviye 

edilmiş bir surla çevrilidir. Sur kapıları şu şekilde adlandırılmıştır: Sivas Kapısı, 

kırdan kente tarla ürünlerini getiren kağnıların toplandığı Kağnı Pazarı Kapısı 

(Kanghı Kapısı), Atpazarı Kapısı, Boyacı Kapısı, Erciyes ve Talas Kapısı olarak da 

adlandırılan Kiçi Kapı (Küçük Kapı). Sur içinde olup, siyah taşlarla yapılmış iki 

kapılı küçük içkalenin bir kapısı önünde yer alan ahşap hareketli köprü, gerektiğinde 

ve Talas’tan getirilen suyu akıtmak üzere yukarı kaldırılmaktaydı (Polonyalı Simeon, 

2007). Halil Edhem’in 1907 yılında iç ve dışkale surları ve yakın çevresi ile ilgili 

yaptığı krokide de, söz edilen kapı ve köprüler yer almaktadır. 

1882 tarihli kent haritasında da belirtildiği gibi, içkalenin kuzeyi askeri ve idari 

yapıların yer aldığı bir alan olarak gelişmiştir (Şekil 4.35). 

 

Şekil 4.35 : Redif Kumandanlığı ve Askeri Depolardan bir görünüm (1881), 
(Karakaya, 2006). 

1910 yılında Kayseri’yi ziyaret eden Cebecizade Mustafa Remzi Bey’in idari ve 

askeri alan hakkındaki izlenimleri ise şöyledir: 

Kalenin ötesinde geniş ve muntazam bir daire var.  Askeri Mahal’dir. Kapı şeklinde yapılmış 

geniş kemerden girdim, Sağında redif tabur daireleriyle bahçe, sol tarafında karanlık 

köşkümsü bir bina varsa da binanın altı lokanta. Bina bitince belediye bahçesinin 

kapısındayım ve demir parmaklıklarını gördüm. Bahçede köşkler, havuzlar, güzel çam 

ağaçları var. Sonra on arşınlık tünele girdim, buraya kabaltı diyorlar. Tünelden geçerken sağ 

tarafında Polis Komiserliği levhasını gördüm. Nihayet geniş serbest bir mahale çıktım. 

Yazıcı pavyonları karşısında Askerlik Dairesi, solda Mahkeme Dairesi ve Belediye. Sağında 

Postane ve Camii Şerif, arkada ise Hükümet Dairesi bulunmaktadır (Erkiletlioğlu, 2006, 608-

609) (Şekil 4.36a-b).  

Hıfzi Nuri’nin Kayseri Sancağı için hazırladığı rapora göre ise, 1922 yılında At 

Meydanı olarak bilinen alanda Hükümet Konağı, adliye, jandarma, matbaa, belediye, 
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hapishane, ıslahhane, saat kulesi, askerlik dairesi ve otomobil garajı bulunmaktadır 

(Kars, 2005). 

Askerlik ve Sivil Hizmetler dairelerinin bulunduğu alana girişi sağlayan Askerlik 

Dairesi Kapısı, etrafı tamamen yok edilmiş bir biçimde günümüze ulaşmıştır (Şekil 

4.37). 

 

Şekil 4.36 : Eski Hükümet Konağı (a) ve altında Emniyet Teşkilatı’nın (b) 
bulunduğu kapıaltı (Url-5) (Satoğlu, 2002). 

 

Şekil 4.37 : Askerlik Dairesi Kapısı’ndan bir görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 

4.5.2 Ticari alanlar 

Tarihin her döneminde bir ticaret kenti olan Kayseri, bu özelliğini Osmanlı 

Dönemi’nde de devam ettirmiştir. 15. yüzyıldan itibaren kervan ticaretinin önemli bir 

merkezi olan kentte, büyük çaplı pazar yerleri ve ticaret hanları kurulmuştur. Sultan 

II. Beyazıd Dönemi’nde Kayseri Sancakbeyi olan Mustafa Bey’in vakfiyesine göre, 

1497 tarihinde Kayseri’de Bedesten ile Kapalıçarşı’da 35 dükkan inşa ettirdiği 

bilinmektedir (Đnbaşı, 1992). Bedestenin güneyinde Vezirhanı, batısında ise Pamuk 

Hanı (Pembe Han veya Kapan Hanı) yer almaktadır.  

(a) 
(b) 
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16. yüzyıla gelindiğinde, Osmanlı Đmparatorluğu içinde güvenliğin sağlanmış olması; 

kalenin işlevsiz kalması; ticaretin niteliğinin değişmesi; bütün dünyada olduğu gibi 

gezici tüccarın önemini kaybedip yerleşik tüccarın artması gibi değişimlerin sonucu 

olarak, bedesten ve diğer ticari yapıların önem kazandığı düşünülebilir (Tekeli, 

1981). Önder Küçükerman, Von Hammer’in (1822) Osmanlı Tarihi adlı kitabından 

yaptığı alıntıyla, bez kelimesinden türeme bezestan’ın Bizans’ta karşılığının cesarea 

olduğunu belirtmiştir (Küçükerman, 2007). Bu açıklama, Doğu Roma Dönemi’nde 

kentin Cesareia olarak adlandırılmasında, ticari yapılanma sürecinin de etkili olduğu 

ve aynı zamanda ticari hayatın kentsel gelişimdeki önemini belirlemek açısından da 

ele alınması gerekli bir bilgi olarak değerlendirilebilir.  

Tahrir Defterleri’nde yapılan araştırmalara göre, 16. yüzyılda Kayseri’de bezirci, 

çullah, derzi, gülcü, hallaç, hattat, hergeleci, kasap, kaşıkçı, külahduz, merkepçi, 

nalbant, sabuncu, taşçı, tellal, yapıcı gibi meslek dalları bulunmaktadır (Đnbaşı, 

1996). Ayrıca cami ve çarşı arasında yakın bir işlevsel ilişki vardır, çünkü vakıf 

aracılığı ile ikincisi birincisinin varlığını sürdürmesi için gelir temin etmektedir 

(Cerasi, 1999). Çarşı, bu fiziki oluşumlar dışında, sosyal yaşamın ve birlikteliğin de 

en hareketli alanlarından biridir. 

Kayseri’de kadılık yapan El Hac Bedreddin Mahmut Efendi’nin 1558 tarihli 

Vakfiyesi’nde 16. yüzyılda kentin ticari merkezi hakkında bilgiler bulunmaktadır.  

Boyacı Kapısı yakınında yer alan Koca Bey Camisi yenilenmiş ve yanına bir okul açılarak, 

Meydan Kapısı’ndan Bezzaziztan ve Uzun Çarşı’nın kuzeyinden Gazzezler Çarşısı ile 

Moytablar Çarşısı ve sonrasında iki kapılı Cami-i Şerif’i önünden Meydan Kapısı’na kadar 

olan dükkanlar ve Boyacı Kapısı’ndan Ot Pazarı’na kadar olan yolun iki tarafında yer alan 

dükkanlar, Koca Bey Medresesi olarak bilinen arsada inşa edilen han, Koca Bey Mescidi 

güneyindeki ev, Cami-i Kebir Mahallesi’nde bulunan diğer bir ev ve 1542 yılında yapılan 

Kadı Hamamı, Köşk Dağı’nın kuzeyinde yer alan bahçe ve sayfiye evini ve Boyacı 

Kapısı’nın dışında ve Çukur Han’ın bitişiğinde bulunan iki adet sebze bahçesini vakfetmiştir 

(Erkiletlioğlu, 2006, 365-366). 

S. Faroqhi’ye göre kent 16 – 17. yüzyıllarda çok çeşitli han ve çarşılarıyla Orta ve 

Doğu Anadolu’nun oldukça gelişmiş bir ticaret merkezidir ve 1550 – 1600 yılları 

arasında kentte 1-2 bedesten, 2 han, en az 43 vakıf dükkanı yer almaktadır (Faroqhi, 

1984). Polonyalı Simeon 17. yüzyılda kentin bir virane görünümüne sahip olmasına 

karşılık, hanlar, bedestenler, çarşı ve pazarlara sahip bir ticaret kenti olduğunu 

belirtmektedir (Polonyalı Simeon, 2007). 
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17. yüzyılda kenti ziyaret eden Evliya Çelebi, Kayseri’nin iki kagir bedestenin olduğunu, 

bunlardan küçük bedestendeki kuyumcularda her türlü kıymetli eşya ve mücevher 

bulunduğunu belirtir. Büyük bedestende ise zengin tüccarların alışveriş yaptığını ve güzel 

kumaşlar satıldığını, anayoldaki çarşılarından At Pazarı’nın yanında yer alan ve sağında Un 

Kapanı olan Uzun Çarşı’nın gayet süslü olduğunu ifade eder. Đçkale Kapısı’ndan çıkılınca 

Attarlar Çarşısı, aşağısında berber dükkanları ve sonrasında terzilerin, bakkalların, kasapların 

ve börekçilerin olduğunu, arpacılar, kazancılar ve Semerciler Çarşısı’ndan sonra ise, içkaleye 

varıldığını açıklar. Đçkalenin sol tarafında yer alan Mevlevihane Bahçesi Uzun Çarşı başında 

son bulurken, Odun Kapısı’nda yer alan Odun Pazarı, Paşa Sarayı yakınında At Pazarı Kapısı 

yanında At Pazarı ve Koyun Pazarı’nın varlığından söz eder (Evliya Çelebi, 1972, 248-250).  

Kayseri’yi ziyaret eden seyyah Polonyalı Simeon’un L. Đnciciyan’ın Coğrafya adlı 

eserinden alıntısına göre, Kayseri hanlarından Vezir Hanı ile Kızlamazoğlu Hanı’nın 

en büyük olduğu, Vezir Hanı’nda Hint ve Đstanbul malları satan tüccar, sarraf, 

kuyumcu yer aldığı ve bunun dışında üç adet küçük hanın da mevcut olduğu, altı 

hamam, birçok Pazar ve imalathane bulunduğu belirtilmektedir (Polonyalı Simeon, 

2007). Kentte kaftancılık ve terziliğin önemli ölçüde gelişmiş olduğunu, hanlar, 

bedestenler, dükkanlar, çarşı, Pazar ve kuyumcu dükkanlarının bulunduğunu 

kaydetmektedir (Đnbaşı, 1996).  

1872 yılı 182 no’lu Vergi Kayıt Defteri’ne göre Kayseri’de ticaretin yoğun olduğu 

çarşı, mahalle adları ve etnik yapıya göre nüfusun iş kollarına dağılımı ise şu 

şekildedir: 

Araba Pazarı (Kağnı Pazarı); Arpa Pazarı; Atanaş Çarşısı; Atpazarı Meydanı; Bedesten Đçi; 

Bedri Pazarı (Hasırotu); Boyacı Kapısı; Boyacı Kapısı Sokağı; Börekçiler Çarşısı; Büyük 

Tekkeönü ; Büyükkale Önü; Çakoloz Mahallesi; Çardivar; Debbağ Pazarı; Dört Dükkanönü 

Caddesi; Dört Dükkanönü Çarşısı; Eski Tol Çarşısı; Eskiciler Çarşısı; Eskicilerbaşı; 

Eskicilerbaşı Çarşısı; Gazazlar Çarşısı; Gön Hanı; Gön Pazarı; Haffafhane; Halil Efendi 

Hanı; Đspa Pazarı (Bit Pazarı); Kaldırım Başı; Kaleönü; Katrancılar Çarşısı; Kazancılar 

Çarşısı; Kazancılar Sokağı; Keçeciler Çarşı; Kiçikapı; Kirişhane; Kofabaşı; Kürkçüler 

Çarşısı; Kürtüncüler Çarşısı; Maviş Sokağı; Mermerli Mahallesi; Meydan Kapısı; 

Muytabcılar Çarşısı; Müftü Hanı; Ot Pazarı; Pamukçular Çarşısı; Pamukhanı Meydanı; 

Pamuklu Hanı; Paşa Camisi; Postacılar Çarşı; Sebzeciler Çarşısı; Setenönü Meydanı; Sipahi 

Pazarı; Sokubaşı; Sultan Mahallesi; Onarımhane; Terziler Semti; Tutlu Çarşı; Un Pazarı; 

Urgancılar Çarşı; Uzun Çarşı; Vezir Hanı; Yatık; Yeni Çarşı; Yeni Han; Yeni Han Tahtalı; 

Yeni Saraçhane; Yeni Tol Çarşısı; Zennecizade Çarşısı. Aynı Vergi Kayıt Defteri’nde 

Türkler’in genelde arastacı, bakkal, pastırmacı, boncukcu, börekçi, çıracı, bıçakçı, çivici, 

çorakçı, demirci, ekmekçi, fırıncı, haffaf, hasırcı, ilikçi, arpacı, pastırmacı, boncukcu, çakırcı, 

çifti, çizmeci, çubukçu, deveci, eskici, fişekçi, hamal, hasırcı, imam, attar, berber, bostancı, 
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çanakçı, çilingir, debbağ, duhancı, göncü, hamamcı, hızarcı, kahveci, yumurtacı, tüfekçi, 

pamukçu, natır, mürekkebci, külahçı, kürkçü gibi meslek dallarında yer aldıkları, Ermeni ve 

Rumlar’ın ise attar, bakkal, hamamcı, dülger, gazar, duhancı, dikici, demirci, hekim, 

imameci, kahveci, çalgıcı, boyacı, kalaycı, kelleci, tellak, tüccar, muallim-i sıbyan, pekmezci 

gibi benzer mesleklerle ilgilendikleri belirtilmektedir (Keskin, 2006, 141-143).   

19. yüzyılda kenti ziyaret eden Edmund Naumann’a göre, kent Đç Anadolu’nun 

önemli ticari noktası olarak Yozgat’tan gelen buğdayın ve kentin çevresinde üretilen 

tarım ürünlerinin ihracatını yapmaktadır. Ayrıca el sanatlarından demircilik ve 

kumaşçılık yaygındır (Eravşar, 2000a) (Şekil 4.38). 

 

Şekil 4.38 : Kayseri görünümü (Kale ve Kapalıçarşı) (Naumann, 1893). 

Bu döneme ilişkin tespit edilen belli başlı ticari yapılar ise şu şekildedir: 

Birbirine paralel ve birbirini dik kesen dar ve uzun sokaklardan meydana gelmiş, 

sağlı sollu küçük dükkanların yer aldığı çeşitli yönlerinde çıkış kapıları bulunan 

Kapalıçarşı8 (Şekil 4.39); 15. yüzyılda yapıldığı düşünülen Pamuk Han (Kapan Hanı 

– Pembe Han); Gön Hanı (1519); Pamuk Hanı ve Kapalıçarşı’nın Sipahi Pazarı 

bölümünün arasında bulunan ve 1497 yılına tarihlenen üç kapılı bedesten9; 1727 

yılına tarihlenen Vezir Hanı; 19. yüzyıl sonuna ait Raşit Efendi Kütüphanesi’nin 

doğu duvarına bitişik bir yapı iken, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 

Kurulu’nun 20.03.1965 gün ve 2745 sayılı kararı doğrultusunda yıkılan ve 

Kayseri’deki adli işlemlerin bir süre burada yürütülmesi nedeniyle Mahkeme Hanı 

                                                
8Cezar, Kapalıçarşı’nın Osmanlı Dönemi imar sisteminin işleyiş düzenine göre kentin en önemli 
yerinde geniş bir alanda, planlı ve tarihi han ve bedestenler yanında yer almasının, eskiden beri ticaret 
alanı olabileceğini düşündürdüğünü ifade eder. Ayrıca buranın herhangi bir nedenle yıkılan mevcut 
dükkanların yer alabileceği bir yer olduğunu ve bunun da 17. yüzyıl başındaki Celali isyanlarıyla 
ilişkilendirilebileceğini açıklar (Cezar, 1985). 
9 1584 tarihli bir vakfiyeye göre, kaleiçinde bezzasistan adı altında Bezzasistan Atik ve Bezzasistan 
Kayseriyye olmak üzere iki yapı bulunmaktadır. Şah Hatun Vakfiyesi’ne göre ise bugün kentte yer 
alan bedestenden farklı olarak Kapan hanı ve çevresinde daha erken tarihli bir bedestenin varlığı 
düşünülmektedir.  
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(Şekil 4.40) olarak adlandırılan han (Baş, 1996); 19. yüzyılda yapıldığı düşünülen ve 

yıkılarak yeniden yapılan Körükçü Hanı (Şekil 4.41a-b). 

 

Şekil 4.39 : 1908- Kayseri Kapalıçarşısı’ndan bir görünüm (Ali Tuzcu Arşivi). 

 

Şekil 4.40 : Mahkeme Hanı’ndan bir görünüm (O. Eravşar Arşivi). 

   

Şekil 4.41 : Körükçü Hanı (a) ve Kapan Hanı (b) (Hovardaoğlu, 2009). 

(a) (b) 



95 
 

4.5.3 Konut alanları ve onlarla bütünleşen anıtsal yapılar 

A. Gabriel’in Ebülfeda’dan yaptığı alıntıya göre 14. yüzyılda Kayseri ağaçları, 

meyva bahçeleri ve akarsuları ile büyük bir kenttir (Gabriel, 1954). 1500 yılında 

kentte 1961 adet yetişkin Müslüman, 266 adet Ermeni, 62 adet Rum bulunmaktadır 

(Jennings, 1999). Çeşitli araştırmacılar tarafından incelenen Tahrir Defterleri’ne 

göre, 16. yüzyıl başlarında Kayseri’nin en büyük mahalleleri, müslümanların 

yaşadığı Gülük, Lala ve Tabbağın Mahalleleri’dir. Gayrimüslimler ise dışkale içi ve 

çevresinde yerleşmişlerdir. Mahallelerin sur kapılarına göre dağılımı ise şöyledir 

(Çizelge 4.1). 

Çizelge 4.1 : 16. yüzyıl Kayseri Mahalleleri (Gündüz, 1998; Đnbaşı, 1992) 

Boyacı Kapısı Kiçi Kapı Meydan Kapısı Sivas Kapısı 
Lala Camisi'ne Tabi 

olanlar 

Cami-i Sultan Tutak Yenice Medrese-i Köşk Tusoğlu 

Tavukçu Deveciyan Kapan Neseb Hatun Konaklar 

Mumcu Halil Eslim Paşa (Ahi Mahmud) Yalman Debbağın Varsak 

Mescid-i Güllük Karanudere Hasbegli Mescid-i Ahi Đsa Hürrem Çavuş 

Hacı Đvaz Ekmel Köse Danişmend Mescid-i Bayram Beg Tac-ı Kızıl 

Mescid-i Merkepçi Mescid-i Emrem Mescid-i Hacet Mescid-i Hunad  

Sasık Cami-i Lala Kürtler   

Gürcü  Kalenderhane   

   Mescid-i Pervane   

18. yüzyılın ikinci yarısında Kayseri’de yer alan mahalleler M. Karakaş tarafından şu 

şekilde gruplandırılmıştır:  

-Karma mahalleler: 

Selaaldı, Yalman, Oduncu, Emirsultan, Mermerli, Batman, Gürcü, Fırıncı, Rumiyan, 

Kiçikapı, Karakeçi, Gülük, Hasan Fakıh, Sayacı, Dadır, Karabet, Eslem Paşa, Bektaş, 

Mezatçı, Sırıkçı, Şarkiyan, Tavukçu, Đçkale. 

-Çoğunlukla Gayrimüslimlerin yaşadığı mahalleler: 

Tavukçu, Oduncu, Emrisultan, Rumiyan, Sayacı, Karabet, Bektaş, Mezatçı, Kiçikapı, Hacı 

Kasım, Harput, Gürcü, Şarkiyan. 

-Çoğunlukla Müslümanların yaşadığı mahalleler: 

Cami-i Kebir, Mumcu Halil, Tutak, Lala, Tus, Konuklar, Varsak, Hürrem Çavuş, Tac-ı Kızıl, 

Şüturban, Köşk Medrese, Yenice, Kapan, Seyyid Battal Gazi, Nesibe Hatun, Hasbek, Köse 
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Danişmend, Hamurcu, Hacı Mansur, Hacı Arap, Hunad, Baldöktü, Gürcü, Gülük, Hacı Kılıç, 

Merkepçi, Bağçevan, Hacı Đvaz, Kürtler, Taceddin (Karakaş, 1997, 44). 

1831 – 1860 tarihli Kayseri Müfredat Defteri’ne göre Kayseri kent merkezi’nde yer 

alan nüfusun mahallelere göre dağılımı ise şu şekildedir: (Çizelge 4.2): 

Çizelge 4.2 : 1831 – 1860 yılları arasında Kayseri kent merkezinde yer alan nüfusun 
mahallelere göre dağılımı (Keskin, 2006) 

Mahalleler Ehl-i Đslam Rumiyan Ermeniyan 
Ahi Đsa   X  
Bahçıvan X   
Baldöktü X  X 
Batman   X 
Bektaş X  X 
Bozatlu Hasan Bey X   
Bozatlu Kelecioğlu X   
Bozatlu Paşa X   
Bozatlu X   
Cafer Bey X   
Camisi Kebir X   
Dader   X 
Delikli Taş X   
Derun-ı Kale X   
Emir Sultan   X 
Eski Bedesten X   
Eskici Yahya X   
Eslem Paşa  X X 
Fıruncu   X 
Genlik   X 
Güllük X X  
Gürcü  X X 
Hacet X   
Hacı Arap X   
Hacı Đvaz X   
Hacı Kasım X X X 
Hcı Mansur X  X 
Hacıveled Abdullah X   
Hamurcu X   
Harput    X 
Hasan Fakıh X  X 
Hasbek X   
Hasinli X  X 
Hisayunlu X  X 
Hunad X   
Hürrem Çavuş X   
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Çizelge 4.2: (Devam) 1831 – 1860 yılları arasında Kayseri kent merkezinde yer alan 
nüfusun mahallelere göre dağılımı (Keskin, 2006). 

Mahalleler Ehl-i Đslam Rumiyan Ermeniyan 
Đsa Ağa X   
Kalenderhane X   
Kapan X   
Kara Kürkçü X   
Kiçikapı  X X 
Konaklar   X 
Köşe Danişmend X   
Köyyikan   X 
Kürdler X   
Kürekçi X   
Lala Paşa X   
Mermerlu  X  
Mumcu Halil X   
Musa Gazi X   
Mükremin X   
Mürekkebçi   X 
Oduncu X  X 
Puşegan   X 
Rumiyan  X X 
Sasık  X  
Sayacı X  X 
Selaaldı (Selbastı)  X X 
Seyid Gazi X   
Sınıkçı   X 
Sisliyan  X X 
Sultan  X X 
Süleyman   X 
Şarkiyan  X X 
Şeyh Taceddin X   

Tac-ı Kızıl X   

Tavukçu   X 

Tosun X   

Tus X  X 

Tutak   X 

Varsak X  X 

Yenice X   

 

18-19. yüzyıllarda geçirdiği iki deprem sonrasında, özellikle batı yönünden kente 

giren birçok gezgin, yerleşmeyi bakımsız, kirli ve virane olarak tanımlamakta ve  bu 

görünümü depremin sonucu olarak nitelendirmektedir (Şekil 4.42). Diğer taraftan, 
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E.J.Davis’in (2006) gezi notlarında önemli bir geçim kaynağı olan tarımsal ürünün, 

1874 ve önceki yıllarda, olumsuz hava şartları nedeniyle stoğunun bulunmadığı ve 

kıtlık olduğu belirtilmektedir.  

 

Şekil 4.42 : 19. yüzyıla ait Đçkale surundan Erciyes görünümü (Oberhummer, 1899). 

Osmanlı Dönemi’nde kent merkezindeki önemli mahallelerden biri içkalede yer 

almaktadır. 17. yüzyılda kenti ziyaret eden Polonyalı Simeon, kalede dizdar da dahil 

Türk’lerin yerleşik olduğu 15-20 ev ve bir caminin varlığından sözetmektedir 

(Polonyalı Simeon, 2007). Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar mevcut olan bu 

mahallenin halkına da Kaleliler denilmekteydi (Şekil 4.43). Bu mahallede evler 

dışında Karamanoğlu Mescidi’nin yerine, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış 

bir cami ve çeşme bulunmaktaydı (Şekil 4.44). Bu alan, 1939’larda belediye 

tarafından temizlenerek pazar yeri olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu tarihlerde 

yapı izlerinden cami çevresi ve batı yönü sur kenarına doğru idari birimlerin yer 

aldığı, diğer yönlerde ise konut alanlarının bulunduğu, ayrıca doğu kapısından güney 

kapısına ulaşan bir sokağın varlığı düşünülmektedir (Akok, 1976).  

19. yüzyıl ortalarında kenti ziyaret eden A. D. Mordtmann, 1849 yılı nüfus sayımına 

göre kentte, 4927 adet Müslüman, 1666 adet Ermeni, 374 adet Rum olmak üzere 

toplam 6967 adet aile yaşadığını belirtmektedir (Eravşar, 2000a).  
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Şekil 4.43 : Kaleiçi’ne ait restitüsyon (A.D. Bossier, Ali Tuzcu Arşivi). 

 

Şekil 4.44 : 1920’lerde Kaleiçi yerleşim (A. Gabriel, 1954) . 

1905 yılında kente gelen Hans Hermann Graf Von Schweinitz, bu dönemde kentte 

Rum, Ermeni ve Türkler’in birbirlerinden ayrı bölgelerde yerleştiğini ve 

Hıristiyanlar’ın kentin güneybatısında yaşadıklarını belirtir. Bununla birlikte her evin 

kare şeklinde, düz çatılı ve bitişik olarak yapıldığını ve her mahallenin ayrı ayrı gece 

bekçileri tarafından korunduğunu ifade eder (Eravşar, 2000a) (Şekil 4.45a-b) (Şekil 

4.46a-b). 
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Şekil 4.45 : Tavukçu Mahallesi ve Bayram Sokak’tan görünümler (Naumann, 1890 
(a); Karakaya, 2006 (b)). 

      

Şekil 4.46 : Tavukçu Mahallesi (Gabriel, 1932 (a); Hovardaoğlu, 2008 (b)). 

19. yüzyıl sonunda sınırlı bir alanda, ızgara planlı olarak gelişen Büyükbahçebaşı 

Mahallesi, kentin organik biçimlenişine yeni bir yön vermiştir. Bu mahalle, 8 – 10 

Ermeni ailesinin kentin güneybatısında bir kooperatif kurarak 90 derece açılarla 

kesişen ızgara düzenindeki sokakları, güney yanında yaklaşık bir hektar 

büyüklüğündeki sebze bahçesi, doğusunda bir çeşme, kuzey yanında kilise ve okulu 

ile planlanmış bir alandır (Đmamoğlu, 1992) (Şekil 4.47a-b). Ancak ızgara planı 

şeklinde yerleşim düzeni, Cumhuriyet Dönemi’ne kadar kent merkezinde başka 

alanlarda uygulanmamıştır. 

Mahallelerde sosyal yaşamın en önemli göstergesi konutlardır. 19. yüzyıla ve 1920’li 

yıllara tarihlenen kent haritaları incelendiğinde, genellikle yer yer genişleyen organik 

sokakların çevresinde farklı büyüklüklerde yerleşmiş konut adaları görülmektedir. 

(a) 

(b) 

(a) (b) 
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Şekil 4.47 : Bahçebaşı Semti (a) (Jerphanion, Guillaume De, 1903 – 1912) (Eravşar, 
2000a) ve eski Jandarma Kışlası (b) (Hovardaoğlu, 2008). 

19. yüzyıl öncesine tarihlenen geleneksel Kayseri evlerinin büyük çoğunluğu, 

bodrumu olan moloz ya da kesme taş malzemenin kullanıldığı, tek katlı yapılardır, 

bahçe ve avluları yeşildir (Đmamoğlu, 1992) (Şekil 4.48). 

 

Şekil 4.48 : 19. yüzyılda Charles Texier’den Kayseri içkalesinden Erciyes Dağı’na 
bir bakış (Texier, 2002). 

Şer’iyye Sicilleri incelendiğinde, konutlarda tabhane, aşhane, su kuyusu, sofa, kiler 

ve atlık gibi bölümlerin hemen hemen her evde yer alan ortak mekan ve elemanlar 

olduğu görülmektedir (Gündüz, 1998).  

Kayseri evleri, özellikle 19. yüzyılda dikey yönde büyümeye başlamış, geleneksel 

planlarda bazı değişimler olmuş, evlere bir kat daha eklenmiştir. Hangi dinden olursa 

olsun dar ve orta gelirli aileler, birbirlerine benzer küçük evlerde yaşamış; 19. yüzyıl 

sonunda özellikle Hıristiyanlar, iki – iki buçuk katlı, bahçesi veya yeşil alanı iyice 

küçülmüş, planı dışa dönük olmaya başlayan evler inşa etmişlerdir (Đmamoğlu, 

1992).  

(a) (b) 



102 
 

Sonuç olarak, Kayseri tarihi konut dokusu özellikle 20. yüzyıla kadar organik 

sokaklar etrafında yer alan özelliğini önemli ölçüde korumuştur. Bu süreçte, konut 

bahçesi veya avlusu içine yeni birimlerin eklenmesi yoluyla kuşaktan kuşağa 

aktarılan bir yapılaşma sürecinin benimsenmesi, sürekliliğin sağlanmasını da 

beraberinde getirmiştir. Kayseri genelinde birçok yerleşmede görülen bu özellik, bir 

konut adası içinde gereksinimle ortaya çıkan dönem farklılıkları ve yapım sürecini de 

göstermektedir. Ancak konutların kullanılmaması ya da düşük gelirli ailelere kiraya 

verilmesi gibi nedenlerle zaman içerisinde konut ve çevreleri çöküntü alanlarına 

dönüşmüştür. 21. yüzyıla gelindiğinde, geneli kentsel sit alanı içerisinde yer almakla 

beraber, iç ve dışkale içinde de yapı veya yapı grupları şeklinde yaklaşık yirmi 

tescilli ev, 19. ve 20. yüzyıl Kayseri geleneksel konut dokusunu ortaya koymaktadır.  

Bu dönemlere ait ve birçok araştırmaya konu olmuş Kayseri evlerinden bazıları 

şöyledir (Çakıroğlu, 1952) (Đmamoğlu, 1992): yıkık durumdaki 1774 yılına 

tarihlenen Gavremoğlu (Zarife Şişli) Evi (Şekil 4.49); 1860 – 1870 yıllarında 

yapıldığı düşünülen ve dar sokaklarla çevrilen iki dönüm büyüklüğünde bir sebze 

bahçesi, iki avlusu bulunan ve 1987 yılında yıkılan Baldöktü Evi; 1877 yılında inşa 

edilen ve Şehit Yakınları Gazi Evi olarak işlevlendirilen Öztaşçı (Çırak Mustafa) 

Evi; 1900 yılına tarihlenen Bezircioğlu Evi; 1896 yılına ait Özkaramete (Tosunağa) 

Evi; 20. yüzyıl başına ait Çalıka Evi (Akşehirli Evi) (Şekil 4.50); 1880 – 1900 

yıllarında inşa edilen Çayırağası (Alim Ağa) Evi; 20. yüzyıla ait Camcıoğlu Evi; 19. 

yüzyıla ait, 2003 yılında yıkılan Đmamoğlu Evi; 1419 – 1497 yıllarına tarihlenen 

ancak farklı dönemlere ait ekler taşıyan Güpgüpoğulları Konağı; depremde yıkılan 

eski evin yanına inşa edilen ve 1990’da yıkılan Zennecioğulları Evi; 19. yüzyıla 

tarihlenen Raşit Ağa Evi (Atatürk Evi).  

Bu konutlardan gayrimüslimlere ait olanların çoğu 1930’larda müslümanlar 

tarafından satın alınmış (Đmamoğlu Evi, Çayırağası Evi), yeni eklerle genişletilmiş 

(Öztaşçı Evi, Bezircioğlu Evi), 1950’lerden itibaren ise evlerin geneli sahipleri 

tarafından terk edilerek, çoğunlukla düşük gelirli ailelere kiralanmıştır (Đmamoğlu, 

1992). 20. yüzyılda işlev değişiklikleri ve yıkık durumdaki bazı yapıların onarımı da 

söz konusudur (Güpgüpoğlu Konağı, Atatürk Evi, Tosunağa Evi, Camcıoğlu Konağı 

gibi). 
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Şekil 4.49 : Gavremoğlu Evi’nden görünümler (Hovardaoğlu, 2009). 

 

Şekil 4.50 : Lala Türbesi, Akşehirli Evi ve çevresindeki geleneksel konutlardan bir 
görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 

Birçok Anadolu kentinde görüldüğü gibi Kayseri geleneksel yapısının bir diğer 

önemli özelliği de, mahalle içinde yer alan çeşme ve hamamlardır.  

Çeşitli araştırmalar sonucunda kentte yer aldığı tespit edilen hamamlar ise şöyle 

sıralanabilir:  

Kurşunlu Camisi’nin güneydoğusunda yer alan ve 1935 yılında belediye tarafından 

yıktırılmış Osmanlı Dönemi Paşa Hamamı (Gürcü – Osman Paşa Hamamı); 17. 

yüzyıla tarihlenen ve Denktaş’a göre, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde adı geçen 

Yeni Hamam’la aynı hamam olan Setenönü Hamamı (Denktaş, 2000, 420) (Şekil 

4.51); 15. yüzyıla ait Deveci Hamamı; 1542 yılına tarihlenen Kadı Hamamı; 16. 

yüzyıla ait olabileceği düşünülen Caferbey Hamamı (Şekil 4.52); yapım tarihi kesin 

olarak bilinmeyen Betönü (Çömlek Hamamı). 
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Şekil 4.51 : Setenönü Hamamı’ndan görünümler (Hovardaoğlu, 2008). 

 

Şekil 4.52 : Cafer Bey Hamamı’ndan bir görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 

Çeşitli zamanlarda çoğunlukla bir vakıf veya kent yöneticisi tarafından yapılan ya da 

onarılan kapalı su yolları, sadece mahalle çeşmeleri ile kentin ileri gelen ailelerinin 

konaklarına bağlanmış ve nüfusun büyük çoğunluğu içme suyunu çeşmelerden veya 

komşu olduğu konaklardan sağlamıştır (Đmamoğlu, 1992). Kayseri çeşmelerinin bir 

diğer önemli özelliği ise, birçoğunun kuş köşklü olmasıdır. Selçuklu, Beylikler ve 

Osmanlı dönemlerinde bazı resmi ve dini yapılarla birlikte çeşmeler üzerine de kuş 

evleri yapılmıştır. Ancak bu tür kuş evli çeşmelerden (Şeyh Đbrahim Tennuri 

Çeşmesi, Müftü Çeşmesi gibi) çok azı günümüze ulaşmıştır.  

Bu döneme ilişkin olarak tespit edilen çeşmeler ise şu şekildedir: 

1714 ve 1886 tarihli iki kitabe olan ve Çukurlu ve Çifteönü Çeşmeleri yanında 

yeralan Müftü Çeşmesi (Kabasakal Müftü Çeşmesi) (Şekil 4.53a-b); 19. yüzyıla ait 

olduğu düşünülen At Pazarı Sokak Çeşmesi; 1771 tarihli Mıhlım I Çeşmesi; 19. 

yüzyıla tarihlenen ve Mıhlım I Çeşmesi’nin 100m. doğusunda yer alan kuş köşklü 

Mıhlım Çeşmesi II (Seyfullah Hoca Çeşmesi); 1904 yılına tarihlenen Seyid Gazi 

Mahallesi Çeşmesi (1904); bu çeşmenin yakınında yer alan 1890 yılına ait Hacı 
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Kasım Çeşmesi; 1482 yılında yapıldığı, ancak 20. yüzyılda harap durumda olan 

çeşmenin asıl yerinden 5 m. kuzeye yol genişletme çalışmaları sırasında yere 

taşındığı ve 1906’da onarıldığı belirtilen kuş köşklü Şeyh Camisi (Şeyh Đbrahim 

Tennuri) Çeşmesi (Şekil 4.54); 16. yüzyıla ait olabileceği düşünülen Büyük Çeşme 

Sokak Çeşmesi; 1996 yılında yıkılan Yazı (Karacaoğlu) Çeşmesi; 1995 yılında 

yıkılan Gömleksiz Çeşmesi; 1988-1989 yıllarında tamamına yakını yenilenen Gülük 

Çeşmesi (Hacı Halil Bey Çeşmesi); 18. yüzyıla ait Hasbekiççi Çeşmesi; 1508 yılına 

tarihlenen Gavremoğlu Çeşmesi; bu çeşme yanında Mollaoğlu Konağı bahçe 

duvarında yer alan ve 1996 yılında yıkılan Güdüllü Çeşmesi; 17. yüzyıl sonları ile 

18. yüzyıl başlarında inşa edildiği düşünülen Karaimam Çeşmesi; Kayseri Lisesi 

bahçesi kuzeydoğu köşesine başka bir yerden getirilmiş olan Lise Çeşmesi (Şefika 

Hanım Çeşmesi); 1896 yılına tarihlenen ve 1950’li yıllarda 10 m. kadar ileriye 

çekilerek yeniden yapılan Cıncıklı Camisi yanında yer alan ve yeniden yapılan 

Cıncıklı Camisi Çeşmesi; 1941 yılında yeniden inşa edildiği düşünülen Lala Camisi 

Çeşmesi; Dışkale surlarının iç yüzünde bulunan derin nişlerden biri içine 

yerleştirilmiş Güpgüpoğlu Konağı Çeşmesi; 19. yüzyılda yapıldığı düşünülen 

Tavukçu Mahallesi Çeşmesi I; Tacettin Mahallesi Çeşmesi (Meteris Çukur Çeşmesi); 

20. yüzyıla ait Dökmeci Sokak Çeşmesi ve 1987 yılında yıkılan Altay Sokak 

Çeşmesi; Şiremenli Sokak Çeşmesi; Ulus Sokak Çeşmesi; Lise Caddesi Çeşmesi; 

Düvenönü Manavlar Çeşmesi; Şıh Sadettin Çeşmesi; 1771 tarihli Emir Yakupoğlu 

Çeşmesi; 18. yüzyıla tarihlenen Çukurlu Cami Çeşmesi; 20. yüzyıla ait Han Camisi 

ve Bezirhanoğlu Çeşmesi; 1910 yılında Kale hendeklerinin kapatılması ile kazanılan 

alanda, kalenin Hükümet Meydanı yönünde Şule Parkı içine yapılan ve 1930’larda 

yıkılan Şehzade Çeşmesi. 

    

Şekil 4.53 : Müftü Çeşmesi (Yörükoğlu, 1987 (a), Hovardaoğlu, 2008 (b)). 

(a) (b) 
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Şekil 4.54 : Kuş köşklü Şeyh Đbrahim Tennuri Çeşmesi’nden bir görünüm, 
(Hovardaoğlu, 2009). 

4.5.4 Dini alanlar 

Ahmet Nazif Efendi (1987)’ye göre 19. yüzyıl sonunda kentte Müslüman, Rum, 

Ermeni, Katolik ve Protestan toplulukları mevcuttur. Rum’ların iki, Katolik ve 

Protestan’ların da birer kiliseleri bulunmaktadır. Polonyalı Simeon (2007), iç ve dış 

olmak üzere iki kat surla çevrili kentin, iç kısmında Surp Asvadzadzin ve Surp Sarkis 

adlarında iki kilise bulunduğunu, yeraltında ve karanlık olan bu kiliselere merdivenle 

inildiğini ve kentte birçok kargir ve büyük kubbeli kiliseler yer aldığını, bunlar 

arasında cami olarak kullanılan kiliselerin de bulunduğunu belirtmiştir. P. Tuğlacı 

(1991), Surp Sarkis Kilisesi’nin adına ilk kez 1552 tarihinde rastlanıldığını ifade 

etmektedir. 

Kentte 19. yüzyılda Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’yle birlikte 6-7 kilisenin daha 

varlığından söz edilmektedir (Kayseri ve Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi, 1986). Bazı 

araştırmalara göre ise, kent merkezinde Agios Basileos, Meryem Ana (Surp 

Asvadzadzin Kilisesi) gibi Ortodoks ve Gregoryen Kiliseleri dışında, Bahçebaşı 

Mahallesi’nde yer alan Katolik ve Protestanlara ait kiliselerin de varlığı 

bilinmektedir (Açıkgöz, 2007).  

Müslümanlara ait kent içi dini yapıları ise şu şekilde özetlenebilir: 

1321 tarihli olup, 1937 yılında kalıntıları Etiler Đlkokulu bahçesine alınan ve 1993 

yılında okulun yıkımı sırasında ortadan kaldırılan Şeyh Taceddin Camisi; 1338 

tarihli olan ve sadece çeşme ve minber minaresi günümüze ulaşan Kadı Mescidi; 

1349 tarihinde inşa edilen ve 1956 tamamen yenilenen Hacı Veled Camisi; 14. 

yüzyılda inşa edilen ve 1960 yılında etrafındaki mezarlıklarla birlikte kaldırılarak, 

yerine yeni bir cami yapılan Caferbey Camisi; 38-01-01/82 numaralı tescil fişine 
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göre, 16. yüzyıl yapısı olan ve Özkeçeci’ye göre etrafı mezarlık olarak kullanılırken, 

bahçe olarak işlevi değiştirilen alanda yer alan Şıh Şeyh Camisi (Şıh Camisi); 1533 

tarihinde inşa edilen ve 1956 yılında yıkılarak yeniden yapılan Peynirli Camisi;  

1544 tarihinde inşa edilen, ancak günümüzde mevcut olmayan ve yeri kesin olarak 

bilinmemekle birlikte, Zeynel Abidin Türbesi’ne yakın bir alanda olduğu ve türbenin 

etrafındaki Rifai Tekkesi ve mescidinin yıkılarak yerine üç katlı bir kütüphane 

yapıldığı belirtilen Çardak Mescidi; 16. yüzyılda yapıldığı düşünülmekle birlikte, 

1971 yılında yeniden inşa edilen Göllü Camisi; 1564 tarihli Đsa Kümbet Camisi 

(Salibahçe); 1576 tarihinde inşa edilen ve imaret (aşevi), han; mektep ve hamamdan 

oluşan bir külliyenin parçası olduğu bilinen Kurşunlu Camisi (Hacı Ahmet Paşa 

Camisi) (Ahmet Nazif Efendi, 1987); 1582 tarihli olup, 1955 yılında yeniden inşa 

edilen Çakalız Camisi, üç tarafı yol ile çevrilmiş sebze bahçesine 1657 tarihinde 

yapılmış olan ve bahçeden arda kalan arsası, bahçe ve fırın olarak kullanılan 

Yanıkoğlu Camisi; 1664 yılında inşa edilmiş olup, 1980 yılında tescil edilmesine 

rağmen, yıkılarak 1985 yılında tekrar yapılan Çandır Camisi; 1711 tarihli Cürcürük 

Mescidi; 1756 tarihli Müftü Camisi, 1818 yılına ait ve eski Hükümet Konağı 

avlusunda Askerlik ve Sivil Hizmetler Daireleri arasında bulunan, yakınına bir çeşme 

de inşa edildiği belirtilen, günümüze ulaşmayan  Hükümet Dairesi Camisi (Ahmet 

Nazif Efendi, 1987); 1818 tarihli olup 1995 yılında yıkılan Yazı Camisi; 1864 

tarihinde inşa edilmiş olup, Şadgeldi Türbesi batısında yer alan ve 1995 yılında 

yıkılan Cürcürler Camisi; 1882 tarihli Keklikoğlu (Abdullah Şıh) Camisi; 1882 

tarihli Çifteönü Camisi; 19. yüzyıla tarihlenen Kabasakal Camisi (Şekil 4.55); 1900 

tarihli olup, 1994 yılında yeniden yapılan Karacaoğlu Camisi (Köyyıkan Camisi) 

(Şekil 4.56), kalenin doğu kapısında 15. yüzyılın ortalarında yapıldığı düşünülen, 

yanında biri Yeni Saray Medresesi ismini taşıyan iki medrese birde zaviye bulunan 

(Ahmet Nazif Efendi, 1987) ve At Pazarı semtinde hükümet binasının (Vilayet 

Konağı) batısıyla saat kulesinin kuzeyinde yer almaktayken günümüze ulaşamayan 

Gürcü Osman Paşa Camisi; 1852 yılında inşa edilen ve bitişiğinde Serçeoğlu 

Medresesi bulunan Serçeoğlu Camisi; 1548 tarihinde inşa edilen Koca Bey Camisi; 

1522 yılında inşa edilmiş olup, günümüze ulaşamamış Kazancılar Camisi; 1467 

yılına tarihlenen ve öncesinde aynı alanda Karamanoğlu Mescid-i Şerifi bulunan 

Kale Camisi (Fatih Camisi); 14. yüzyıla tarihlenen ve Urgancılar Çarşısı’ndan Gön 

Hanı’na açılan geçitte yer aldığı düşünülen Güngörmez Minareli Mescidi; Cıncıklı 
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Camisi (Şekil 4.57) ve 1714 yılında yapılan Hasinli Camisi; bedesten batı duvarına 

bitişik olarak yapılan Hilmi Paşa Mescidi. 

1484 tarihli Şeyh Đbrahim Tennuri Türbesi ile 16. yüzyıla ait olduğu düşünülen 

Tacettin Türbesi, kent içinde belirlenen bu döneme ait mezar yapılarıdır. 

4.5.5 Eğitim alanları 

Selçuklu Dönemi’nde olduğu gibi, 14. ve 15. yüzyılın ilk yarısında da Kayseri, 

medrese, kütüphane, imaret ve misafirhaneleriyle önemli bir eğitim ve kültür 

merkezidir.  

 

Şekil 4.55 : Kabasakal Camisi ve çevresinden bir görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 

 

Şekil 4.56 : Karacaoğlu Camisi’nden bir görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 
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Şekil 4.57 : Cıncıklı Camisi eski binasından bir görünüm (Özkeçeci, 1997). 

Günümüze kalıntıları ulaşmış Pervane Medresesi; Çifte Medrese; Sahibiye 

Medresesi; 20. yüzyılda yıkılan Melikgazi Medresesi; Lala Camisi yanında 

varolduğu bilinen Lala Medresesi; Hacı Kılıç Camisi kuzeyinde yer alan Mevlana 

Tusi Medresesi; yıkık durumda olan Hoca Hasan Medresesi; Hatuniye Medresesi ve 

Hunad Medresesi döneme tarihlenen medreselerdir. 

1800 yılında Surp Asvadzadzin Kilisesi çevresinde yer alan Hayguhiyan Enstitüsü, 

Surp Sarkis Kilisesi ile aynı mahalledeki Surp Hagop Okulu, 1826 yılında Surp 

Krikor Lusavoriç Kilisesi yanındaki Sarkis Gümüşyan Kız Lisesi (1899) ve Erkek 

Lisesi (1868), Bahçebaşı Mahallesi’nde yer alan kız lisesi kent merkezinde bu 

döneme tarihlenen Ermeni Okulları’dır (Açıkgöz, 2007).  

19. yüzyıla gelindiğinde Meydan Kapısı yakınında yer alan 19. yüzyıl başlarına ait 

Kocaağazade Ahmed Mektebi (Denktaş, 2007); 1868 yılında Ahmed Paşa Đlkokulu; 

1891 tarihinde Dışkale surlarına bitişik olarak, Sivas Kapısı dış tarafında Terakki 

Mektebi, sonraki adıyla Mimar Sinan Đlkokulu; Hatuniye Medresesi yakınlarında 

Kadı Mahmud Mektebi; ilk kez Ulu Cami ile Kurşunlu Camisi arasında, Kapan 

Mahallesi’ndeki Seyfullah Efendi Konağı’nda (1942’den itibaren Sara Oteli olarak 

kullanılan) açılan sonrasında Küçük Hasan Paşa’nın Konağı arsası üzerine yapılan ve 

üstü örtülü konak adı verilen Karamehmet Ağazade Burhan Efendi’nin Evi’nin 

yapıldığı konağın bahçesine taşınan, 1903 yılında I. katı ve 1915-1916’da da II. katı 

tamamlanan Kayseri Lisesi Osmanlı Dönemi sonlarına tarihlenen eğitim yapılarıdır 

(Şekil 4.58).  
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Şekil 4.58 : Lala Camisi minaresinden Kayseri Lisesi ve yakın çevresi 
(Hovardaoğlu, 2008). 

1796 yılında inşa edilen Raşit Efendi Kütüphanesi ve yıkılan Bayrampaşa 

Mevlevihanesi (Celaleddin Rumi Tekkesi) kentin diğer eğitim yapılarıdır (Şekil 

4.59). 

 

Şekil 4.59 : Bayrampaşa Mevlevihanesi giriş cephesinden bir görünüm (O. Eravşar 
Arşivi). 

4.5.6 Ulaşım 

Osmanlı Dönemi her ne kadar gelişimi ve değişimi içerse de, başlangıçta Selçuklu ve 

Beylikler Dönemi’ne ait yapıları kullanan bir yaklaşımda bulunmuştur. Bu nedenle, 

özellikle ilk dönemlerde ulaşım ağında çok kapsamlı değişiklikler yapılmış olduğu 

söylenemez. Kuruluş döneminde ulaşım araçları da böyle bir değişimi destekleyecek 

nitelikte değildir.  

19. yüzyılda hazırlanan Ebniye Nizamnameleri, ilk olarak Đstanbul ve çevresi için 

yapılsa da, değişmeden ya da genişletilerek diğer kentler için de kullanılmıştır. Yapı 
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ve yolların düzenlenmesine ilişkin bu kanunun uygulandığı dönemde Kayseri için de 

1882 tarihinde Osmanlı Đmparatorluğu Nafia Nezareti (Empire Ottomane, Ministére 

des Travaux Publics) tarafından Kayseri Yolları’nın Düzeltilmesi Projesi (Project de 

Réctification des Rues de Caesareia) yapılmıştır. Bu bağlamda 1910’lu yıllarda Vali 

Muammer Bey Dönemi’nde kentte açılması planlanan yollar şunlardı (Kars, 2005): 

Serçeönü’nden Kurşunlu Camisi’ne kadar uzanan bir cadde; Hükümet Konağı’ndan 

Talas’a bir cadde; Sivas Kapısı’ndan kentin güneydoğu sınırına kadar bir cadde; 

Yazıbaşı olarak adlandırılan kentin doğu sınırından Hükümet Dairesi’ne kadar bir 

cadde; Atpazarı’ndan Çorakçılar’a kadar bir cadde. Bu dönem sonrasında değişen 

ulaşım olanaklarının da etkisiyle kent merkezi çevresindeki geçmişten gelen yol 

izlerini kullanarak, revizyonlar gerçekleştirilmiş ve kentin diğer kentlerle kurulu 

ilişkisini kuvvetlendirecek şekilde yol nitelikleri arttırılmıştır. Örneğin 1910 yılında  

Đstanbul ve Sivas caddelerinin genişletilmesi bu çalışmaların en önemlileridir. Ancak 

bu genişletme sırasında yolların yakın çevresinde yer alan Hacı Kılıç Mezarlığı, Çipil 

Mezarlığı gibi mezarlıkların bir kısmı kaldırılmıştır. Bu değişimler, özellikle konut 

alanları içindeki ulaşımda önemli bir değişikliği beraberinde getirmemiştir. 

Dolayısıyla ulaşıma ilişkin olarak verilen bu ilk önemli değişim kararı, özellikle 

kentlerarası ulaşımı ön planda tutacak şekilde olmuştur.  

4.6 Osmanlı Dönemi Kentsel Gelişiminin Değerlendirilmesi 

Kayseri, tarih boyunca askeri, siyasi, dini ve ticari gibi birçok konuda merkez olma 

görevini üstlenmesi nedeniyle çevre yerleşimlere göre daha gelişmiş bir kenttir. 

Osmanlı Dönemi, başlangıçta bu gelişmiş kent üzerinde çok büyük değişimlerde 

bulunmayan, mevcut düzeni kullanan bir yaklaşımdadır. Dönem boyunca kent 

gelişiminde büyük olasılıkla, iç ve dışkale ile Deliçay ve Çakmakçının Nehri 

arasında gelişmesine devam etmiştir. Güneyde yer alan Karacaoğlu Camisi kentin 

gelişimi hakkında bir fikir verebilmektedir.  

Özellikle 15. yüzyıldan itibaren ticaretin niteliğinin değişmesi ve savunma 

olanaklarında farklılaşma, kalenin iç yapısında da yenilenmeyi beraberinde 

getirmiştir. Bu süreçte mekana yönelik en önemli değişim, ticari aktivitelerin yoğun 

olarak dışkale suru içerisinde yer alması ve zamanla yeni konut alanları ile birlikte 

ulaşıma ilişkin uygulamaların gerçekleştirilmesi şeklinde ifade edilebilir. Diğer bir 

ifadeyle kapalıçarşı ve çevresinde yer alan hanlar, gelir dağılımına ve etnik yapıya 
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bağlı olarak ortaya çıkan yeni konut tipleri ve birçok dini yapıya eklenen minareler, 

genişletilen yollar kentin siluetini bir ölçüde değiştirmiştir. 17. yüzyıldan itibaren 

içkalenin konut amaçlı kullanımı da, dönemin önemli değişimleri arasında yer 

alabilir. 

Đçkalenin kuzeyinde Selçuklu Dönemi’ne tarihlenen özellikle idari yapıların yer 

aldığı alan, bu dönemde de askeri ve idari alanlara ayrılan bir merkez konumundadır. 

Sonuç olarak; dönem sonunda kentin gelişim sınırlarının geçmiş dönemlerle büyük 

oranda aynı olduğundan, ancak alanda işlevsel değişim odaklı bir gelişmenin 

varlığından söz edilebilir (Şekil 4.60). 
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Şekil 4.60 : Kayseri Đli, kent merkezi Osmanlı Dönemi. 
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4.7 Cumhuriyet Dönemi (1923’den günümüze) 

Doğu Roma Dönemi’nden itibaren yoğun olarak kale ve yakın çevresinde gelişme 

gösteren kent, 1920-1930’larda yapılmaya başlanan Demiryolu-Gar, Tank Onarım 

Fabrikaları, Sümerbank Bez Fabrikası gibi sanayi yatırımları ile gelişme yönünü 

önemli ölçüde değiştirmiştir. Ancak çok olasıdır ki önceki dönemlerde de kent, sınırlı 

düzeyde de olsa bu alanlarda yerleşmiştir. Gelişme yönünde yer alan tümülüs ve 

höyükler ile çeşitli yazılı bilgiler bu düşünceyi destekler niteliktedir. 

1927-1929 yılları arasında kente gelen A. Gabriel, tarihi yapı ve çevrelerinin büyük 

ölçüde harap olduğunu ve kentte çeşitli renkli sıvalarla çirkinleşen camiler, depo ve 

ahır olarak kullanılan medreseler, mezarlıkların sessizliği içinde yavaş yavaş dağılan, 

kırıp dökülen terkedilmiş türbeler  bulunduğunu ifade etmektedir (Gabriel, 1954) 

(Şekil 4.61). 

 

Şekil 4.61 : 1930’larda Kurşunlu Camisi, Paşa Hamamı ve At Meydanı’ndan bir 
görünüm (A. Gabriel, 1954). 

Kente A. Gabriel’den 10 yıl sonra gelen Nahit Sırrı Örik ise, değişmeye başlayan 

kentin merkezini şöyle açıklar (Örik, 2000) (Şekil 4.62): 

Bir kenarda Mimar Sinan’ın Kurşunlu Camisi, diğer yanında istasyondan gelen caddenin 

kıyısında Atatürk’ün anıtı. Anıtın karşısında ve bahçenin önünde hükümet dairelerinin ön 

yüzü, bir sinema binası, vali konağı yan yana dizilmişler. 
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Şekil 4.62 : 1935 yılında Kayseri kent merkezinden görünüm (Karakaya, 

2006).Örik’in (2000) de belirttiği gibi 1940’lı yılların başında ve kentin ilk imar 

planı öncesinde, Hükümet binası, Halk Evi, Dikimevi, PTT, Tekel (Şekil 4.63), Vali 

Konağı gibi kamusal yapılar inşa edilerek, kentin doğu-batı ile kuzey-güney aksında 

bulunan yollar kısmi planlarla belli ölçülerde genişletilmiştir. Ancak kent merkezi ve 

bazı yolların geçtiği alanlar dışında, tarihi doku varlığını büyük ölçüde korumaktadır. 

1950-1960 yılları arasında, yerel ve merkezi yönetimler tarafından da desteklenen 

kamulaştırma ve imar faaliyetlerinin kenti büyük oranda değiştirdiği söylenilebilir. 

Bu dönem Kayseri’yle ilgili imar programının temelini, 1944 yılında Prof. Kemal 

Ahmet Aru tarafından Alman Profesör Gustav Oelsner başkanlığında hazırlanan ve 

1945 tarihinde yürürlüğe giren imar planı oluşturmaktadır (Şekil 4.64).  

 

Şekil 4.63 : Zeynel Abidin Türbesi, Alemdar Sineması, Tekel ve Eski Hal 
Binası’ndan bir görünüm (Faruk Yaman Arşivi). 
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Şekil 4.64 : 1944 tarihli Kayseri Kenti Đmar Planı (Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
Arşivi). 
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Alman Plancı, her ne kadar tarihi ve kültürel sürekliliğin devamı ve gelişimle birlikte 

değerlendirilmesini gerekli görse de, tepkiler ve istekler nedeniyle dini ve eğitim 

yapıları dışında özellikle tarihi değerlere sahip konut alanlarının ortadan kaldırılması 

yönünde bir projelendirme gerçekleştirmiştir. Tarihi çevreyi korumanın, çağdaş 

konfor ilkeleri oluşturmaya ve yenileşmeye engel olduğu düşüncesiyle, planlamada 

koruma ağırlıklı bir yaklaşım gerçekleştirilmemiştir. Bu dönem kentlerinin çoğunda 

da koruma konusunda benzer uygulamalar söz konusudur.  

Plan uygulama sürecinin ilk aşamasında, öncelikli olarak kentin kuzeybatısında yer 

alan eski çiftlik arazisi ile kenti birleştirecek yol çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Đkinci kısımda, ticaret bölgesine ilişkin olarak öncelikle içkalenin güneyinde yer alan 

eski mahallelerde kamulaştırmalar yapılmıştır. Bu alan, Yoğunburç Caddesi’nin bir 

kısmı ve Kiçikapı Caddesi ve meydanın yanındaki Düvenönü Meydanı çevresinin bir 

kısmını da kapsamaktadır (Doğan, 2007). Kentin ticari yaşamında önemli yer tutan 

Kapalıçarşı ve yakın çevresindeki sokaklara müdahale edilmemiştir. 1950 yılından 

itibaren içkalenin güneyinde eski mahallelerdeki yapılar yıkılarak, yerine merkezi iş 

alanı (banka, büro, işhanları) yapılmıştır. Surların kuzeyinde yer alan eski mahalleler 

ise, grid dokudaki apartman blokları ile yeniden şekillenmişlerdir. Bu süreçte yeni 

yapılaşmalar kadar, anıtların korunmasına yönelik olarak da çeşitli onarımlar 

yapılmasına ve çevrelerinin boşaltılarak düzenlenmesine önem verilmiştir (Satoğlu, 

1977). Oysa, 1931 tarihli Carta del Restauro ve 1964 tarihli Venedik Tüzüğü’nde de 

belirtildiği gibi anıtlar, tanıklık ettiği tarih ve içinde bulunduğu ortamın ayrılmaz bir 

parçasıdırlar. Dolayısıyla geçirdikleri dönemlere olduğu kadar çevresine de saygılı 

olunmalıdır. Anıtın çevresindeki yapılar yıkılarak uygunsuz bir biçimde yalnız 

bırakılmasına veya çevresinin niteliği, kütlesi, rengi, üslubu ile rahatsız edici 

yapılarla sarılmasına engel olunmalıdır. 

Sonuç olarak; 1950’li yıllar, plan uygulama sürecinin başladığı ve Đçkale’nin 

güneyinden Kiçikapı’ya kadar olan bölgenin kamulaştırılıp, yıkımının gerçekleştiği 

dönemdir. Bu uygulamalar, geniş yol ve meydanlar oluşturma çabasının bir sonucu 

olarak değerlendirilebilir. 1956 yılında kent merkezinde yeralan küçük atölyeler ve 

orta ölçekli sanayi tesisleri, kent merkezinin batısında kurulan sanayi sitesine 

taşınmışlardır (Somuncu, 1998).  

1950 yılında 65488 kişi olan kent nüfusu, 1960’da 102596 kişi, 1970’de 160985 kişi 

ve 1975’te 207037 kişi olarak belirlenmiştir (Aru, 1998). Nüfus artışındaki bu hızlı 
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değişim, yeni kentsel düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. 1960-1970 yılları, 

özellikle dönemin yerel yönetimlerinin etkisiyle de, yüksek yoğunluklu 

yapılaşmaların ve sosyal donatı ihtiyacını karşılamak amacıyla park, bahçe ve yeşil 

alan tasarımlarının yoğun olarak gerçekleştiği bir dönemdir (Şekil 4.65). Ayrıca 

Cumhuriyet Meydanı’nda yapımına başlanan yeraltı çarşısı da, kent merkezinde 

yapılan önemli düzenlemelerden biridir. M. Akok, Hunad Külliyesi’nin 20. yüzyıl 

başında medrese, türbe, cami, hamam ve önünde yer alan mezarlığıyla birlikte 

duvarlarla çevrili bir bütünlük içindeyken, 1960 sonrasındaki yeni düzenlemeler 

sonucunda kentin ana ulaşım aksının kenarında küçük bir alanda sıkıştığını 

belirtmiştir (Akok, 1967). Bu süreçte, kent içerisinde yer alan tarihi nitelikli birçok 

yapı yıkılırken, özellikle yıkılan dini yapılar aynı alanda ya da yakınında yeniden 

inşa edilerek aynı adla adlandırılmıştır (Peynirli Camisi, Caferbey Camisi, 

Karacaoğlu Camisi gibi). 

 

Şekil 4.65 : 1965 yılında Cumhuriyet Meydanı’ndan bir görünüm (Şıhaslan Fırını, 
Zümrüt Pastanesi, Yeni Eczane) (Karakaya, 2006). 

1970’li yıllara gelindiğinde, mekansal ve toplumsal anlamda yaşanan değişim, tarihi 

yapı ve çevrelerini de büyük oranda etkilemiştir. 1975 yılında Mimar Yavuz Taşçı 

tarafından yeni bir imar planı hazırlanmıştır (Şekil 4.66). Bu plan, yıkılan eski 

mahalleler ve yeni imara açılan alanlarda, çok katlı yerleşimleri ve geniş yollar 

 



119 
 

oluşturulmasını öngörmektedir. Kent merkezi ticari ve idari işlevini devam ettirirken, 

meydan özellikle yeni Atatürk heykellerinin yapımıyla değişmeye devam etmiştir. 

1970’li yıllar, tek yapı anlamında ilk tespit ve tescil çalışmalarının başladığı 

dönemlerdir. 1975 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gayrimenkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 08.02.1975 tarih ve 8271 sayılı 

kararıyla, Kayseri için ilk kez sit alanı belirleme kararı alınmış ve 1979 yılında içkale 

ve yakın çevresini içeren kentsel sit alanı belirlenmiştir. 

1984 yılında ise, sit alanı konut alanlarıyla sınırlandırılacak şekilde daraltılmış ve 

eski ve yeni sit alanı arasında kalan alanda yenileme çalışmaları başlamıştır. 1981 

yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından içkale için peyzaj projesi 

hazırlanmış, ancak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından bu alanın çarşı olarak düzenlenmesine karar 

verilmiştir. 1986 tarihinde revizyonlarla günümüzde de kullanılan yeni bir imar planı 

yapılmıştır. Bu plan, büyük ölçüde ilk imar planından itibaren yapılan uygulamalar 

ve 1975 tarihli imar planı kararlarının birarada değerlendirildiği bir çalışmadır.  

1970’lerde eski dokunun yeni dokuya oranı %1,63 iken, kentsel düzenlemelerle 

birlikte bu oran 1990’da %0,25’e düşmüştür (Aru, 1998). Geleneksel doku, yeni 

gelişme alanları ortasında ve daraltılan sit alanı sınırları içeresinde korunmaya 

çalışılırken 1990 yılında, Kayseri Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Đmar Planı 

yapılmıştır (Şekil 4.67). Planın amacı, kültürel ve turizm odaklı düzenleme için 

gerekli yeni işlevlerin belirlenmesi, yapılaşma koşullarının oluşturulması ve 

yakınında  yer alan merkezi iş alanı (M.Đ.A.) ile ilişkisinin sağlanmasıdır. Bu tarihler, 

özellikle bazı anıtsal yapıların çevresinin yıkılarak, açık alan olarak düzenlendiği 

sürecin de başlangıcıdır. Bu anlamda gerçekleştirilen Tekel Binası, Alemdar 

Sineması, Đl Halk Kütüphanesi’nin yıkılarak Zeynel Abidin Türbesi’nin çevresinin 

açılması, Hunad Külliyesi çevresinin düzenlenmesi, Cumhuriyet Meydanı’nın 

sınırlarının genişlemesine de neden olmuştur.  
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Şekil 4.66 : 1975 tarihli Kayseri Kenti Đmar Planı (Büyükşehir Belediyesi Arşivi). 
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Şekil 4.67 : Kayseri Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Đmar Planı (KKTVKK). 

 



122 
 

1990’lı yılların ikinci yarısında ise Meydan Kentsel Tasarım Projesi yapılarak, 

uygulama sonucunda meydan Hunad Medresesi’ne doğru genişlemiştir (Şekil 4.68). 

Aynı zamanda, meydanda yer alan Kemerli Surlar, Kapalıçarşı, Bürüngüz Camisi, 

Đçkale, Kurşunlu Camisi, Sahabiye Medresesi, Hükümet Konağı, Ok Burcu, Zeynel 

Abidin Türbesi ve Hunad Külliyesi ile sınırlandırılmış bu alana yapı yapılmamasına 

karar verilmiştir (Karatepe, 2001).  

 

Şekil 4.68 : Kayseri Kapalıçarşı ve çevresi 1995 yılı onaylı Kentsel Tasarım Projesi 
(Kayseri Büyükşehir Belediyesi Arşivi). 

2000’li yıllar, özellikle tarihi alan ve yapılarla ilgili yenileme projelerinin 

gerçekleştiği bir dönemdir. Cumhuriyet Mahallesi’nde yayalaştırma projeleri, kentsel 

sit alanında ve kentin çeşitli noktalarında grup ve tek yapı restorasyonları, bu tür 

çalışmalar arasındadır. Ayrıca 2002-2003 yılları arasında T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kent 

merkezindeki belediyelere Korunması Gerekli Kültür Varlıkları Etki Alanları’nın 

Belirlenmesi’ne yönelik bir çalışma yaptırılmıştır. Buna göre, kentsel sit alanı ve 

özellikle kent merkezinde yer alan tescilli yapıların etki alanlarının belirlenmesi ve 

bu alanlarda yapılaşma koşulları oluşturulması, imar planlarında özel karar 

üretiminin sağlanması, ana hedefler olarak belirlenmiştir (Şekil 4.69).  
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Şekil 4.69 : Kayseri Đli, kent merkezinde Eski-Yeni Kentsel Sit Alanı ve Korunması Gerekli Kültür Varlıkları Etki Alanları şeması. 
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2008 yılında 1979 yılında belirlenen ilk Kayseri Sit Kentsel Sit Alanı sınırları ile 

büyük oranda örtüşen tarihi Kayseri yerleşmesinin içinde bulunduğu alanda, kentsel 

düzenlemeler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, genelde yıkık durumda 

olan yapıların 15 kat yüksekliğine ulaşan yeni konut alanları ile değişimi ve ulaşıma 

yönelik düzenlemeler söz konusudur.  

4.7.1 Đdari ve askeri alanlar 

Kent için her dönem kendi kentsel ve yapısal düzenini beraberinde getirse de, 

özellikle idari alanlar kent merkezinde aynı ya da yakın noktalarda 

konumlanmışlardır. Roma Dönemi’nden itibaren Kale surları içinde ve 

kuzeydoğusunda yer alan bu alanlar, Cumhuriyet Dönemi’nde de özellikle Selçuklu 

Dönemi sarayının bulunduğu alanın yakın çevresinde gelişmişlerdir. Özetle 

denilebilir ki, Kayseri kenti idari merkezi tarih içinde her zaman Cumhuriyet 

Meydanı (Ulus Meydanı) olarak adlandırılan alanın yakın çevresinde yer almıştır.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında kenti ziyaret eden A. Gabriel (1954), sur kalıntılarının ve 

burçlarının yeni yapılanmalar arasında yer aldığını, ancak yine de surların gelişimini 

anlamaya yardımcı olduğunu belirtmiştir. Osmanlı Dönemi’nin ilk yıllarına kadar 

savunma ve idari anlamda önemli bir yere sahip olan içkale surları, 1970’lerde 

büyük oranda bütünlüğünü korurken, dışkalenin önemli bir kısmı yıkılmış ya da yeni 

yapılanmalar altında kalmıştır. 1990’lı yılların ikinci yarısında ise, kale surlarına 

yönelik restorasyonlar gerçekleştirilmiştir. Đçkale kapıları ise, günümüzde büyük 

oranda korunmuş olup, ancak kullanıma yönelik birtakım değişimler de olmuştur. 

1980’lerde içkaleden meydana ve idari alana doğrudan bağlantıyı sağlayan yeni bir 

kapı açılmıştır. Bu kapı, günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır (Şekil 4.70a-b). 

Diğer bir kale girişi, geçmişteki kullanım şekliyle devam eden Aslanlı Kapı’dır 

(Şekil 4.71a-b). Dizdar Kapısı ise, yol genişletme çalışmaları sırasında kapatılarak 

kaleye bu yönden giriş, mevcut kapının doğu ve batısından sağlanmıştır (Şekil 4. 

72).   

Cumhuriyet Dönemi’nde idari alanlar konusunda genel eğilim, yık-yap şeklinde 

gelişen bir yapılanmaya ve özellikle meydanın büyüklük ve tasarım anlamında 

sürekli düzenlemelere konu olmasıdır. Bu nedenle, sözkonusu alan ve yakın 

çevresinde, özellikle Erken Cumhuriyet Dönemi yapıları ve diğer tarihi yapılar 

büyük oranda yok olmuştur. Bazı tescilli tarihi yapılar ise (Sahabiye Medresesi, 
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Hunad Hatun Külliyesi gibi), 1970’li yıllardan sonra koruma-yenileme ve yeniden 

işlevlendirme çalışmalarıyla günümüze ulaşmıştır. 

       

Şekil 4.70 : 1980’lerde açılan kapıdan meydana (a) ve kaleiçine (b) doğru 
görünümler (Hovardaoğlu, 2008). 

     

Şekil 4.71 : Aslanlı Kapı (a) ve sonrasında yer alan Orta Kapı’dan (b) meydana ve 
kaleiçine doğru bir görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 

       

Şekil 4.72 : Dizdar Kapısı (kapatılmış) ve yerine kullanılan Talas ve Nazmi Toker 
Caddesi girişi ve sonrasında yer alan kapı (Hovardaoğlu, 2008). 

 

(a) (b) 

(a) 

(b) 
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19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında Cumhuriyet Meydanı çevresinde askeri ve 

idari anlamda oluşan yapılaşmalar (Şekil 4.73), 1930’larda yıkılarak yenilenmiştir 

(Şekil 4.74, 4.75). 1938 yılına tarihlenen iki katlı taş Vali Konağı (Şekil 4.76), 1939 

- 1942 yılları arasında yapılan Postane ve Tekel Binası Cumhuriyet Dönemi ilk idari 

yapılarıdır. Tekel binası, Zeynel Abidin Türbesi’nin batısında yer alan medresenin 

yerine yapılmıştır (Karatepe, 2001). Ancak bu örnekler, 1990 sonrasında gerek yeni 

yapılar yapmak, gerek meydan düzenlemek amacıyla yıkılmış ve günümüzdeki 

durumuna ulaşılmıştır (Şekil 4.77 ve 4.78). 

 

Şekil 4.73 : 20. yüzyıl başında askeri yapılardan bir görünüm (F. Yaman Arşivi). 

 

Şekil 4.74 : 1930 öncesi Hükümet Konağı ve çevresi (F. Yaman Arşivi). 
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Şekil 4.75 : 1930’larda Hükümet Konağı ve çevresi (Karakaya, 2006). 

 

Şekil 4.76 : 1940’larda ikinci Hükümet Konağı ve Cumhuriyet Meydanı (Karakaya, 
2006). 

 

Şekil 4.77 : Valilik Binası ve Cumhuriyet Meydanı’ndan bir görünüm 
(Hovardaoğlu, 2007). 
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Şekil 4.78 : 1990 yılında Tekel Binası ve Postaneden görünüm, (Karakaya, 2006). 

4.7.2 Ticari alanlar 

Cumhuriyet Dönemi, kent için her ne kadar kentsel ve mimari anlamda yeni gelişme 

noktaları ve yönlerini beraberinde getirse de, içkale, dışkale ve yakın çevresi kentin 

ticari merkezi olma özelliğini yüzyıllar boyunca korumuştur. Ulu Cami çevresinde 

yer alan kapalı çarşı ve hanlarıyla tarihi ticaret alanı, 1950’li yıllar ve sonrasında 

imar kararlarıyla birlikte genişleyerek, ticari kullanımını devam ettirmiştir (Şekil 

4.79). 1950’de Belediye Başkanı O. Kavuncu tarafından uygulanmaya başlanan imar 

planı kararlarıyla birlikte, içkale güneyinden Kiçikapı’ya kadar olan bölge 

kamulaştırılarak yıkılmıştır. Bu süreçte, alanda yer alan 160 ticari tesis ve 316 konut 

yerine beş katlı iş hanları, bankalar ve apartmanlar inşa edilmiştir (Atom Đstanbul, 

Kayseri, Sivas, Adana, Konya, Mersin Bölge Nüshası, 1957). Ancak yıkım zaman 

içerisinde de devam etmiş ve 1954-1957 yıllarında yapılan Belediye Đşhanı, 

döneminin önemli bir ticari yapısı olmasına karşılık 1993 yılında yıktırılarak, kent 

merkezinde daha büyük bir başka yapı yapılmıştır (Erkiletlioğlu, 1998). Özellikle 

20. yüzyıl sonlarında ana ulaşım aksları üzerinde yeni ticari alanlar oluşmaya başlasa 

da, halen söz konusu alanda ticari hareketlilik yoğun olarak sürmektedir. 
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Şekil 4.79 : Đçkale ve tarihi ticari merkezi’nden bir görünüm (Hovardaoğlu, 2009). 

20. yüzyıl başlarında konut alanı olarak kullanılan içkale de, 1939’larda belediye 

tarafından temizlenerek pazar yeri olarak kullanılmaya başlamıştır (Şekil 4.80). 

 

Şekil 4.80 : Đçkale’den bir görünüm (A. Gabriel, 1932). 

Bu alanla ilgili olarak 1981 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bir 

peyzaj projesi hazırlanmasına karşılık, yukarıda da değinildiği gibi alanın yeniden 

çarşı olarak düzenlenmesine karar verilmiştir (Şekil 4.81). Buna ilişkin T.C. Kültür 
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ve Turizm Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 

15.05.1982 tarihinde A-3557 no’lu karar şu şekildedir: 

Đçkalede mevcut dükkanların tümünün temizlenerek kale içindeki eski yerleşmenin 

dokusunu belirleyecek gerekli araştırmaların yapılması koşuluyla kale içinde 

duvarlardan yeterli uzaklıkta yüksekli 6.50 metreyi geçmeyecek şekilde içeriye araç 

trafiğinin girmesini gerektirmeyen yöresel mimariye uygun çarşı yapılmasına karar 

verilmiştir. Alan, günümüzde de bu kullanımını devam ettirmektedir (Şekil 4.82, 

4.83).  

 

Şekil 4.81 : 1980’lerde Đçkale’den bir görünüm (KKTVKK Arşivi, 1981). 

 

Şekil 4.82 : 1990’larda Đçkale’den bir görünüm (KKTVKK Arşivi, 1990’lar). 

 

Şekil 4.83 : Đçkale ve yakın çevresindeki ticari alanlar (Hovardaoğlu, 2007). 
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2008 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Đç Kalesi'nin 

Korunarak Kültür ve Sanat Ortamına Dönüştürülmesi için Đki Kademeli Ulusal 

Mimarlık Yarışması adı altında, kalenin yeniden işlevlendirilmesi yönünde bir 

yarışma açılmıştır. Yarışma amacı, kalenin özgün karakterine uygun olarak 

korunması ve günümüz kamusal mekan anlayışlarıyla ilişkili tasarımlarla farklı 

sosyal ve kültürel kullanımlara dönüştürülmesi olarak belirlenmiştir. Bu yaklaşımla, 

kale ve yakın çevresinin yapılı çevre, ulaşım, ve kentsel odaklar açısından 

irdelenmesi, geleceğe yönelik yeni yorumlar ve açılımlar getirilmesi, 

gerçekleştirilecek tasarımın avlunun bütünlüğü, içkalenin görkemi ve taş yapının 

gücünü bozmaması öngörülmüştür. 

Đki kademeli yarışmanın I. kademesinde kentsel odaklarla ilişkinin kurulması ve 

önerilen tasarımın tematik açılımının gerçekleştirilmesi, II. kademede ise seçilen 

projelerin eleştiri ve meydana gelebilecek değişikliklere göre düzenlenerek görsel, 

yazılı ve çizili ifadelendirilmesi yönünde bir değerlendirme söz konusudur. Yarışma, 

Ekim. 2008 tarihinde sonuçlanmıştır. 

Yarışmada birinci seçilen proje10 (Şekil 4.84 ve 4.85), Kayseri Kalesi’nin sosyo-

kültürel bir merkez olarak, “kapsamlı müze”ye dönüştürülmesi ve zeminin kent içi 

park olarak işlevlendirilmesi fikrini geliştirmiştir. Proje raporu da bu amaca uygun 

olarak, mimari açıklama ve diğer danışmanlık hizmetleri raporlarını içerecek şekilde 

ayrıntılı olarak hazırlanmıştır. 

Çeşitli kültürel etkinlikleri ve değişken sergileri ile hareketli bir merkez olma 

öngörüsü ve iç mekanı bozmadan zemin üstünde görünmeyen bir yapılaşma 

önermesi, Kayseri çevresinde yüzyıllardır süregelen yer altı yerleşmelerinin bir 

anlamda çağdaş bir biçimde sürdürülmesi jüri üyeleri tarafından olumlu bir ilişki 

olarak değerlendirilmiştir. “Đkinci Kademe Değerlendirme Tutanakları”’na göre 

yarışma jürisi, projenin kazı, araştırma ve bunların sonucunda projede değişiklikler 

yapılabilmesinin öngörülmesi esnekliği, yalınlık ve rasyonalitenin öne çıkması, 

malzeme seçimi konusunda Modern Mimarlığa vurgu yapılması, değişen iklim 

koşullarında yağmur, kar vs. sularına karşı tedbirler alınması konularındaki 

duyarlılığını olumlu yönler olarak değerlendirmiştir.  

                                                
10 Proje Ekibi şöyledir: Doğan Zafer Ertürk (Ekip temsilcisi), Emel Birer, Kadir Uyanık (Ekip 
üyeleri), Nur Akın, Cemal Koçlusoy, Sinan Yücesan, Akın Önalp, Mehmet Şener Küçükdoğu 
(Danışmanlar), Mustafa Erman Tercan (Yardımcı Ekip)  
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Đşlevlendirmede öncelikler sırasının tarihe tanıklık eden iç kalenin özelliklerinin ön plana 
çıkarılması, kalenin kendisinin bir müze olarak izlenmesi önerisi; yaparak, görerek 
öğrenme ortamının öncelik kazanması, doğal malzemelerin kullanılması ve eko yapı 
özelliğinin kazandırılması, peyzaj için bitkilendirmede anıt ağaç ve endemik bitki 
türlerinin seçilmesi de jüri tarafından önemli bir katkı olarak değerlendirilmiştir (Kayseri 
Đçkalesi’nin Korunarak Kültür ve Sanat Ortamına Dönüştürülmesi için Đki Kademeli 
Ulusal Mimarlık Yarışması Đkinci Kademesi Değerlendirme Çalışması Tutanakları, 2008). 
 

2009 yılına gelindiğinde proje, henüz uygulanmamış olup, kaleiçi ticari kullanımını 
devam ettirmektedir. 

 

Şekil 4.84 : Đç Kale'nin Korunarak Kültür ve Sanat Ortamına Dönüştürülmesi için 
Đki Kademeli Ulusal Mimarlık Yarışması -I. seçilen proje. 

 

Şekil 4.85 : Đç Kale'nin Korunarak Kültür ve Sanat Ortamına Dönüştürülmesi için 
Đki Kademeli Ulusal Mimarlık Yarışması -I. seçilen proje. 

Đçkalenin batısında yer alan ve Ulu Cami çevresinde gelişen tarihi ticari alanın 

Cumhuriyet Dönemi gelişimi ise şöyle özetlenebilir: 
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Alanın önemli yapılarından biri olan ve Pervane Bey Medresesi olarak adlandırılan 

yapının kalıntıları üzerinde konumlanmış kapalıçarşı, Cumhuriyetin ilk yıllarına 

kadar Cumhuriyet Meydanı’na dek ulaşmaktaydı (Şekil 4.86).  

 

 

Şekil 4.86 : 1930’larda Kale, Kapalıçarşı ve kent meydanı (Karakaya, 2006). 

1975 tarihli 38-01.01 envanter numaralı tescil fişine göre, çarşı içerisindeki 

sokakların üzerini örten tonozlar 1934-1935 yıllarında yıktırılmış, ancak 

Cıngıllıoğlu, Karanlık ve Katrancılar Çarşısı’nın bir kısım tonozları kalmış ve Tol 

Çarşısı yıkılma tehlikesi ile kapatılmıştır (Erkiletlioğlu, 1998) (Şekil 4.87). 

 

Şekil 4.87 : 1970’lerde Đçkale’nin batıdan görünümü ve Kapalıçarşı (Akok, 1976). 

1970’lerden sonra, restorasyon kararı alınan Kapalıçarşı’nın bir kısmı boşaltılmış ve 

2000’li yıllarda tamamlanan restorasyonla birlikte, ticari hareketlilik yeniden 

başlamıştır (Şekil 4.88, 4.89a-b ve 4.90). Aynı dönemlerde kapalıçarşıyla da ilişkili 
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olarak, bedesten ve Vezirhanı’nın restorasyonuna yönelik çalışmalar söz konusudur 

(Şekil 4.91, 4.92 ve 4.93).11  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.88 : Kayseri Kapalıçarşıdan bir görünüm (1985) (Bayındırlık Bakanlığı, 

Kayseri Bölge Müdürlüğü Arşivi, 1985). 

  

Şekil 4.89 : Restorasyon öncesi Kapalıçarşıdan görünümler (Bayındırlık Bakanlığı, 
Kayseri Bölge Müdürlüğü Arşivi, 1985). 

 

Şekil 4.90 : Kayseri Kapalıçarşı’dan bir görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 

                                                
11 Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, 1974 tarihinde Hançerli Sultan Vakfı’na ait 
bedestenin iç kısmının baraka şeklindeki talaş dükkanlardan temizlenerek, yerlerine yenilerinin 
yapılmasına ve bedestene ilişkin basit onarımların gerçekleştirilmesine karar vermiştir ve 1978 
tarihinde uygulama proje doğrultusunda başlamıştır (Kayseri Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi) 



135 
 

 

Şekil 4.91 : Bedesten’den bir görünüm (Edmund Naumann, 1890). 

 

Şekil 4.92 : Asmalı Çeşme ve Bedesten kuzey girişi (1986) (Öncel, 2007). 

 

Şekil 4.93 : Asmalı Çeşme ve Bedesten kuzey girişi (Hovardaoğlu, 2009). 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Kapalıçarşı’nın kuzeyinde oluşmaya başlayan 

ticari yapıların bir kısmı (Şekil 4.94), 1970’lerde Đki Kapılı Cami’yle birlikte 

yıkılarak (Şekil 4.95), yerine Bürüngüz Camisi yapılmıştır (Şekil 4.96).  
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Bu projeyle birlikte, Kapalıçarşı’nın girişi ve surların önü açılarak, meydan biraz 

daha genişlemiştir. 

 

Şekil 4.94 : Kurşunlu Camisi’nden meydana bir görünüm (1968 Kayseri Đl Yıllığı). 

 

Şekil 4.95 : 1970’lerde Eski Đki Kapılı Cami’den bir görünüm (Özkeçeci, 1997). 

 

Şekil 4.96 : 1978 yılında Merkez Bakkaliyesi, Camlı Köşk ve Bürüngüz 
Camisi’nden bir görünüm (Karakaya, 2006). 
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Hunad Külliyesi ve Zeynel Abidin Türbesi çevresinde yer alan çarşı ve pazarlar da 

1940’larda ortadan kaldırılmıştır (Şekil 4.97 ve 4.98).  

 

Şekil 4.97 : Hunad Hatun Medresesi ve çevresinden bir görünüm (Gabriel, 1954). 

 

Şekil 4.98 : 1930’larda Kale’den Kağnı Pazarı, Fevzioğlu Đş Merkezi ve Jandarma 
(Karakaya, 2006). 

4.7.3 Konut alanları ve onlarla bütünleşen anıtsal yapılar 

Özellikle 1950’li yıllardan itibaren ortaya çıkan hızlı kentsel ve toplumsal değişim, 

yeni yerleşim bölgelerinin oluşmasını da beraberinde getirmiştir. Bu süreçte tarihi 

konut alanları yıkılmış ya da terkedilmiştir. 1927-1929 yılları arasında kente gelen 

A. Gabriel’e göre her ne kadar mezarlıkların yerini alacak şekilde yeni mahalleler 

oluşsa da, kent tarihi özelliklerini büyük oranda korumaktadır (Gabriel, 1954).  

Bu dönemde kenti ziyaret eden Nahit Sırrı Örik de, tarihi konut alanları için şöyle 

bir değerlendirme yapmıştır: 
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Dolambaçlı sokakların yüksek duvarları ardında gizlenmiş ve içlerindeki 

ihtişamı tahmin tamamıyla imkansız birçok ev ve konak gördük. Yüz, yüzelli 

hatta iki yüz senelik. Fakat hamamlarının mermerleri çıkarılıp, inek ahırı 

yapılmış, birçok odaları tamamen harap olup kapatılmış (Örik, 2000). 

1950-1960 yılları arasında, özellikle ilk imar planı uygulamalarıyla birlikte organik 

biçimlenme devam ederken, diğer taraftan ulaşıma yönelik düzenlemeler, artan kat 

yükseklikleri ve yol boyunca gelişen bitişik nizamlı yapılaşma düzeni de 

uygulanmaya başlamıştır. Bu dönemde, bazı tarihi yapılar korunarak (dış sur 

kalıntıları, Sultan Hamamı, Şıh ve Cıncıklı Camisi, Güpgüpoğlu ve Raşit Ağa 

Konağı, Emir Sultan Camisi ve Türbesi gibi) (Şekil 4.99); Sultan Hamamı, Kiçikapı 

ve surlar arasındaki alan ile Hunad, Hacı Kılıç, Lala Camisi ve Ulu Cami 

çevresindeki geleneksel konutlar yıkılmıştır (Şekil 4.100) (Karatepe, 2001).  

V. Đmamoğlu’na göre ekonomik yaşamda 1950’li yıllardan itibaren ortaya çıkan hızlı 

gelişme ve daha yüksek standart arayışı, Kayserili’lerin hemen hepsinin kentin yeni yerleşim 

bölgelerindeki apartman dairelerine taşınmasına neden olmuştur. Çarşıya yakın eski evler 

yıkılmış, yerlerine çok katlı yeni binalar yapılmış, uzakta olanlar çoğunlukla kırsal 

alanlardan gelen dar gelirli ailelere devredilmiştir. Gelir düzeyi düşük olan bu aileler ise, 

evlerin bölünmesi ve gereksinimlerine göre değiştirilmesine neden olmuştur (Đmamoğlu, 

1992, 101).  

 

Şekil 4.99 : Raşit Ağa Konağı (Atatürk Evi) (1970), (Karakaya, 2006). 
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Şekil 4.100 : Lala Camisi çevresinden bir görünüm (1985), (Karakaya, 2006). 

1980’lerde Kayseri Kentsel Sit Alanı’nın Koruma Amaçlı Đmar Planı ile korunması 

amaçlanmış olmasına rağmen sit alanı ve yakın çevresi de 2000’li yıllara 

gelindiğinde büyük oranda yok olmuştur. Son yıllarda kentsel sit alanı içerisinde 

(Şekil 4.101) ve çevresinde bir arada kalabilmiş yapıların korunmasına yönelik 

restorasyon uygulamaları yapılmaktadır (Şekil 4.102). 

 

Şekil 4.101 : Tavukçu Mahallesi, Bayram Sokak’tan görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 

Diğer taraftan, 2008 yılı itibariyle kentin güneyinde, Eski Sit Alanı’nı içine alan ve 

geleneksel dokunun son örneklerinin bulunduğu alanda yenileme amaçlı yıkımlar 

söz konusudur (Şekil 4.103 ve 4.104).  
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Şekil 4.102 : Adem Çilsal Evi ve çevresindeki geleneksel konutlardan bir görünüm 
(Hovardaoğlu, 2008). 

Bu alanda, özellikle geleneksel dini yapılar korunmaya çalışılırken, bazı restorasyon 

projeleri de uygulanmaktadır. Alanda yer alan çeşmeler de diğer bazı yapı kalıntıları 

gibi varlığını devam ettirmeye çalışmaktadır (Şekil 4.105). 

 

Şekil 4.103 : Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi ve yakın tarihte yıkılması söz konusu 
alandan bir görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 

     

Şekil 4.104 : Kentin güneyinde yer alan yenileme alanlarından görünümler 
(Hovardaoğlu, 2008). 
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Şekil 4.105 : Kentsel Sit Alanı çevresinden bir görünüm (Hovardaoğlu, 2008). 

Konut tasarımında artan konfor arayışı ve kentsel teknik alt yapı olanaklarının 

sağlanması, kent içinde yer alan hamam, çeşme gibi geleneksel ortak kullanım 

alanlarının kullanımını da azaltmıştır. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarına kadar 

kentin genelinde belli aralıklarla okul, konut ya da mescid önlerinde, ayrıca 

konakların bahçesinde ve bahçe duvarının sokağa bakan bölümünde genellikle bir 

çeşme bulunmaktadır. Ancak 1955 yılında Kayseri merkezinin suya ilişkin altyapı 

çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, çeşmelerin kullanımı azalmış ve bu 

tarihten sonra çeşmelerin bakım-onarımlarına gereken önem verilmemiş, ayrıca yeni 

yapılaşmaların temel kazıları sırasında eski su yolları tahrip edilerek, çeşmelerin 

ortadan kalkmasına neden olunmuştur (Yörükoğlu, 1987).   

1955 sonrasında ise özellikle hayır amaçlı çeşmeler yapılmış, ancak 1960-1986 

tarihleri arasındaki imar çalışmaları sırasında bunların da çoğu yok edilmiştir 

(Yörükoğlu, 1987). Diğer taraftan, özellikle yol genişletme sürecinde bazı 

çeşmelerin de yeri değiştirilmiştir (Şeyh Đbrahim Tennuri Çeşmesi, Lise (Şefika 

Hanım Çeşmesi), Sahabiye Medresesi önünde yer alan çeşme gibi).  

21. yüzyıla gelindiğinde, kentin özellikle ilk yerleşim yeri olan içkalenin güneyinde, 

kentsel sit alanı ve yakın çevresinde tarihi çeşmeler bulunmaktadır. Tespitlere göre 

kullanılamaz ve yıkık durumda olan ve genellikle dini yapıların yanında ya da 

çevresinde yer alan çeşmeler şunlardır:  Matara Sokak Çeşmesi, Oduncu (Çakaloz 

Çeşmesi), Karaimam Çeşmesi, Tavukçu Mahallesi Çeşmesi, Şeyh Müeyyed 

Çeşmesi, Baldöktü Çeşmesi, Seyitgazi Çeşmesi, Çukur Çeşme, Peynirli Camisi 

Çeşmesi, Cıncıklı Camisi Çeşmesi, Hasbetitçi Camisi Çeşmesi, Gavremoğlu 

Çeşmesi, Deveci Hamamı Çeşmesi, Hacı Kasım Çeşmesi gibi.  
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4.7.4 Dini alanlar 

Cumhuriyet sonrası gerçekleştirilen yasal ve yönetsel düzenlemeler sonrası azalan 

nüfus, yapısal bozulmalar ve kullanım sorunlarının ortaya çıkması ve imar 

uygulamaları, tarihi değere sahip dini yapıların birçoğunun yıkılması ya da yeniden 

yapılmasına neden olmuştur. Aynı zamanda, bu süreçte kullanım değişiklikleri de 

söz konusudur. Özkeçeci (1997)’ye göre, 1942 yılında Hunad ve Ulu Cami dışındaki 

camilerin çoğuna savaş sırasında oluşabilecek kıtlığa karşılık buğday doldurulmuş 

ve depo olarak kullanılan bu yapılara söz konusu kullanım zarar verdiğinden 

özellikle 1950 sonrasında çok sayıda caminin onarımı gerçekleştirilmiştir. Diğer bir 

kısım yapı ise, yol düzenlemeleri gibi nedenlerle yıkılmış ya da yerleri 

değiştirilmiştir. 19. yüzyılda yapılan, ancak 1970 yılında yıkılarak yeniden inşa 

edilen Atpazarı Tekkeönü Camisi;  1923 yılında yapılan eklerle cami ve dükkan 

olarak kullanılmaya başlanan Ayakcaklı Camisi; 1960 yılında yeniden inşa edilen 

Otmanoğlu Camisi; 1969 yılında yeniden inşa edilen Karakürkçü Camisi; 1972 

yılında yeniden inşa edilen Hasbekiçi Camisi; 20. yüzyıla tarihlenmesine karşılık, 

yıkılıp yeniden yapıldığı düşünülen Bozatlı Paşa Camisi; yapım tarihi bilinmemekle 

birlikte, 1977 yılında yenilenen ve bazı araştırmalara göre, yakınına kadar gelen eski 

dış kale surları ve şu an bulunmayan ve Develik adı verilen bir yapı ile caminin 

bağlantılı olabileceğini belirtilen Đki Kapılı Camisi (Özkeçeci, 1997); 1960 yılında 

yenilenen 19. yüzyıla ait Karacaoğlu Camisi; 16. yüzyıla tarihlenen ancak 1956 

yılında yenilenen Peynirli Camisi bu tip uygulamalara örnek gösterilebilir.  

Diğer yandan 1935 yılında 52467 kişi olarak belirlenen kent merkezi nüfusunun 

yaklaşık %4’ünü gayrimüslim nüfus oluşturmaktadır (Đstatistik Genel Direktörlüğü, 

1937). Kent merkezinin 1950’li yıllara ait kent fotoğraflarında farklı dini yapılar yer 

almasına karşılık, özellikle 1930’lardan sonra gayrimüslüm nüfusun azalmasına 

bağlı olarak da cami ve mescitler dışında iki adet kilise günümüze ulaşmıştır. Bunlar 

özgün kullanımı devam eden Surp Krikor Lusavoriç ve T.C. Gençlik ve Spor Đl 

Müdürlüğü’nün idaresinde sosyo-kültürel amaçlar için kullanılan Surp Asvadzadzin 

Kilisesi’dir. Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nin, 2008 yılında başlayan bakım-

onarım amaçlı restorasyon çalışması 2009 yılında tamamlanmıştır. 

1950 sonrasında imar uygulamaları sırasında, kent içinde dağınık olarak yer alan 

mezarlık alanları da küçültülmüş, kaldırılmış,  park ya da eğitim amaçlı olarak yeni 

bir işleve dönüştürülmüştür. Bu bağlamda, Karakürkçü Mezarlığı alanına Safa 
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Đlkokulu’nun yapılması, Hacı Kılıç Mezarlığı’nın ticari, konut ve yol amaçlı 

kullanımı, Dört Ayak Türbesi doğusunda yer alan okulun mezarlık alanına 

yerleşmesi gibi uygulamalardan söz etmek mümkündür. Kentin güneyinde alanı 

daraltılan bir Ermeni Mezarlığı da yer almaktadır. 

4.7.5 Eğitim alanları 

Dönemin yasal düzenlemeleriyle birlikte, önceki dönemlere ait birçok eğitim yapısı 

işlevini kaybederken yeni eğitim alanları oluşturulmuştur. Özellikle 1950’li yıllara 

gelindiğinde, medreselerin birçoğu yol genişletme ve diğer çevre düzenlemeleri 

sırasında yıkılmıştır. Diğer bir kısmı depo, dokuma atölyesi, konut gibi farklı 

işlevlerle kullanılmaya başlanmıştır. Birkaçı ise, müze olarak işlevlendirilmiştir 

(Hunad Hatun Medresesi, Gevher Nesibe Medresesi gibi).  

Birçok araştırmada söz edilen sıbyan mektebleri de günümüze ulaşmamıştır. Ayrıca 

özellikle 20. yüzyıl başlarına tarihlenen birçok ilkokul binası da zaman içerisinde 

yıkılmıştır. Günümüze ulaşan Ahmet Paşa Đlkokulu ile Sivas Kapısı’nda olup, 

yıkılan  Terakki Mektebi 1910’lu yıllara ait eğitim yapılarıdır (Karatepe, 2001). 

Kütüphanelerden Raşid Efendi Kütüphanesi günümüze ulaşmış olup, Đl Halk 

Kütüphanesi’ne bağlı Eski Eserler Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. Cumhuriyet 

Dönemi’nde 1963 yılında Zeynel Abidin Türbesi kuzeyine yapılan 3 katlı Đl Halk 

Kütüphanesi ise, 1997’de yıkılarak, arsası yeşil alan olarak düzenlenmiştir.  

4.7.6 Ulaşım  

Kentin tarih boyunca oluşmuş organik yol dokusu, 1882’de yapılan Kayseri 

Yolları’nın Düzeltilmesi Projesi’yle birlikte getirilen bazı düzenlemeler dışında, 

Cumhuriyet Dönemi’ne kadar gerek yol genişlikleri gerek yol kalitesi anlamında 

önemli bir değişime uğramamıştır.  

1950’ler ilk imar planı kararlarının uygulanmaya başladığı dönemler olup, kentin 

güneyinde yer alan tarihi çevre içinde de ulaşıma yönelik bazı önemli kararları 

beraberinde getirmiştir. Çakmakçının Deresi’nin üzerinden yol geçirilerek, kentin 

kuzeyinde yer alan ulaşım aksları ile bu yolun bağlanması amacıyla, yeni yollar 

açılması bu düzenlemeler arasında yer alabilir. 1930’larda çevresindeki mezarlık ve 

konut alanları kamulaştırılarak genişletilen ve 1950’lerde günümüzdeki konumuna 

ulaşan Đstasyon Caddesi, istasyon karşısından Düvenönü’ne kadar olan Atatürk 
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Bulvarı ve genişletilen Talas Caddesi ile Gülük Caddesi bu anlamda dönemin ilk 

yıllarında gerçekleştirilen önemli düzenlemelerdir.  

1957-1958 yılları arasında ise, Hükümet Konağı güneyinde yer alan Sivas Caddesi 

genişletilerek, caddenin iki tarafına yeni konut alanları yapılmıştır. 

Cumhuriyet Meydanı’nın oluşumu ve değişimi ise kısaca şu şekilde özetlenebilir: 

Selçuklu Dönemi’nden itibaren At Meydanı olarak bilinen bu alan, özellikle 19. 

yüzyıla kadar çok fazla değişime uğramamıştır. 1880’lerde sebze bahçesi olarak 

kullanılan Cumhuriyet Meydanı belediye tarafından kamulaştırılarak, Millet Bahçesi 

adıyla anılan geniş bir park olarak tasarlanmıştır. Park içerisine bir havuz, iki katlı 

bir kıraathane ve Hükümet Caddesi yönünde iki katlı olup alt katında Belediye 

Eczanesi, lokantası ve üst katında Belediye Oteli bulunan bir yapı inşa edilmiştir 

(Dayıoğlu, 1998). Bu yapı, daha sonra Belediye binası olarak da kullanılmıştır 

(Karatepe, 2001). 

1934 yılında Cumhuriyet Meydanı’nı genişletme çalışmaları başlatılmıştır. Şule 

Parkı kaldırılmış, belediye binası, belediye oteli ve eczane yıktırılmış, yerine Tan 

Sineması yaptırılmıştır (Erkiletlioğlu, 1998) (Şekil 4.106 ve 4.107). Ancak sinema 

da, 1950’den sonra yapılan meydan düzenlemeleri sırasında yıktırılmıştır.  

 

Şekil 4.106 : 1928’de Şehzade Çeşmesi ve Kapalıçarşı girişi, (Karakaya, 2006). 
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Şekil 4.107 : Cumhuriyet Alanı ve Belediye (Tan) Sineması (Erkiletlioğlu, 1998). 

1935 yılında günümüzdeki yeraltı çarşısı girişine Atatürk Heykeli yerleştirilmiş, 

heykelin kaidesi 1946 yılında yenilenmiştir. 1976 yılında yeni bir heykel yapılarak, 

eski ile aynı alanda bir süre birlikte yer almış, ancak sonrasında ikisi birlikte 

kaldırılmış ve 1984 yılında saat kulesinin güneyine yeni bir heykel inşa edilmiştir 

(Karatepe, 2001).  

2006 yılında, ana ulaşım akslarının kesiştiği bir kavşak konumundaki Cumhuriyet 

Meydanı için yeni bir tasarım gerçekleştirilmiştir. Proje ile, koruma – geliştirme 

amacından yola çıkarak, toplu taşım sisteminin oluşturulması ve yaya ulaşımının 

desteklenmesi hedeflenmiştir.  

Kayseri Đçkalesi, Hunad Hatun Külliyesi, Saat Kulesi, Ok Burcu ve Sahabiye 

Medresesi gibi tarihi yapıları içine alacak şekilde sınırlandırılan alan dört alt bölgeye 

ayrılmıştır.  

Bu bölgeler (Şekil 4.108): 

- Hunad Hatun Külliyesi Ok Burcu Çevresi; 

- Vilayet Önü – Sahabiye Medresesi; 

- Mimar Sinan Parkı ve çevresi; 

- Kaleönü ve Çarşı girişi’dir. 
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Şekil 4.108 : 2006 yılı Cumhuriyet Meydanı Tasarımı’ndaki alt bölgeler (Url-6). 

 Bu proje ile belirlenen toplu taşım sisteminin oluşturulmasına yönelik olarak, 15 yıl 

önce güzergaha ilişkin nedenlerle iptal edilen, Sivas Caddesi ve Osman Kavuncu 

Caddesi arasında yer alan Hafif Raylı Sistem Projesi’nin 2007 yılında tekrar ele 

alınarak uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya göre Cumhuriyet Meydanı 

Đstasyonu, içkale surları, Ok Burcu ve Valilik alanı arasında yer almakta olup, 

merkezde yayaların bu noktadan dağılım ve toplanması sağlanmıştır. 2009 yılına 

gelindiğinde, Cumhuriyet Meydanı, tarihi yapılarıyla birlikte (sur, kapalıçarşı, 

içkale, Ok Burcu, Sahabiye Medresesi, Hunad Külliyesi, Zeynel Abidin Türbesi), 

idari ve ticari alanların ortasında, ana ulaşım bağlantılarının kesişim noktasında 

(hafif raylı sistem, özel ve diğer toplu taşıma araçlarının da yer aldığı), yaya alanları 

ve gösteri mekanlarıyla birlikte yaklaşık 4 hektar açık alanda yer almaktadır (Şekil 

4.109). 

 

Şekil 4.109 : Hunad Camisi’nden meydana bir görünüm (Hovardaoğlu, 2007). 
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4.8 Cumhuriyet Dönemi Kentsel Gelişiminin Değerlendirilmesi 

Yeterli veri olmaması nedeniyle çok kesin olmamakla birlikte yerleşme, bir önceki 

dönemi kabul eden, ancak kendi kültürünü de bu yapılaşmayla birlikte sergileyen bir 

yaklaşım içerisinde gelişmiştir. Kent için düşeyde üst üste gelen bir tabakalaşmanın 

varlığı özellikle kent merkezi için daha gerçekçi görünmektedir. 1882 tarihli kentin 

en eski haritası ile, 1945 yılındaki kadastro haritası arasında ana ulaşım aksları ve 

idari alan dışında çok önemli kentsel değişimler söz konusu değildir. Bu dönemde 

kentin güneyinde yer alan geleneksel doku da büyük oranda korunmakla birlikte, 

gayrimüslimlere ait yapıların çoğunun müslümanların mülkiyetine geçmesi ve ek 

yapılarla birlikte kullanımlarına devam edilmesi yönünde bir değişim görülmektedir. 

Ancak 1945 tarihinde onaylanan ilk imar planının yerel yönetim istekleri ile ilişkili 

uygulamaları sonucunda, kentin tarihi örüntüsünde önemli değişimler 

gerçekleşmiştir (Şekil 4.110 ve 4.111). Özellikle yolların düzenlenmesi ve dış kale 

surlarının içindeki bölgenin yeni yapılaşma kararları ile mekansal ve işlevsel 

dönüşümü ile başlayan imar hareketleri, 1970’li yıllarda ikinci plan dönemiyle 

birlikte hız kazanmıştır. Bu dönemde Kentsel Sit Alanı’nın sınırlarının belirlenmesi 

ve sonrasında Koruma Amaçlı Đmar Planı yapılmasına rağmen, tarihi yapıların 

yoğun olarak bulunduğu alanlar, ev sahiplerinin yeni konut alanlarına yerleşmesi ile 

birlikte köhnemeye başlamış ya da yok edilmiştir (Şekil 4.112). 1976 yılında kent 

merkezi için 94 adet olarak belirlenen tescilli yapı sayısı, 2009 yılında 200’lere 

ulaşmasına rağmen, kentsel anlamda tarihi sürekliliğin bulunduğu kent parçaları, 

Kapalıçarşı ve çevresi, içkale ve çevresi ile sit alanı içinde yer alan birkaç konut 

adasıyla sınırlı kalmıştır (Şekil 4.113). Bunun yanı sıra, kent içinde birkaç konut 

alanı ve sanayi tesisleri dışında Cumhuriyet Dönemi’ne tarihlenen yakın dönem 

örnekleri de bulunmamaktadır.   

2000’li yıllar, kentin özellikle çalışma alanını kapsayan bölgesinde geniş çapta 

yıkım ve yenilemenin olduğu bir dönemdir. Bu süreçte, özellikle 2008 yılı içerisinde 

kentin güneyinde yer alan geleneksel yapıya ilişkin yapı ve kalıntılar, büyük oranda 

dini yapı ve sınırlı sayıda diğer tarihi eserleri koruyan ya da yenileyen bir yaklaşım 

içerisinde yok edilmiştir. Organik kent örüntüsünün son örnekleri de bu şekilde 

ortadan kaldırılmıştır (Şekil 4.114).  
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Şekil 4.110 : Kayseri Đli, kent merkezi Cumhuriyet Dönemi (1920’lerden 1935’lere kadar).  
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Şekil 4.111 : Kayseri Đli, kent merkezi Cumhuriyet Dönemi (1935’lerden 1950’lere kadar).
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Şekil 4.112 : Kayseri Đli, kent merkezi Cumhuriyet Dönemi (1950’lerden 2000’lere kadar).
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Şekil 4.113 : Kayseri Đli, kent merkezi alan kullanımı (2009). 
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Şekil 4.114 : Kayseri Đli, kent merkezi alan kullanımı (2009).  
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5. SONUÇLAR VE ÖNERĐLER 

5.1. Sonuçlar 

Kayseri, Kızılırmak ve Zamantı Irmağı’nın çevresinde yer alan korunma ve 

savunmaya olanaklı, ulaşılabilir ve verimli topraklarda, dini, idari, ilmi ve ticari 

merkez olarak yaklaşık 4500 yıldır sürekli yerleşilen bir kenttir. Đl genelinde tespit 

edilmiş yüzden fazla yeraltı kenti, kaya yerleşimi, höyük ve tümülüs ile sur kalıntıları 

bulunmakta ve bu alanların çoğu arkeolojik sit kapsamında değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, sadece kent merkezinde yapım tarihi M.S. 5. yüzyıla tarihlenen ve günümüze 

kadar ulaşabilmiş çok sayıda tescilli yapı vardır. Ancak, tescil ve tespiti 

gerçekleştirilmemiş olanlarla birlikte, bu yapıların önemli bir çoğunluğu yok olmuş, 

olmakta ya da onarımlar sırasında tamamen yenilenerek özgünlüklerini 

kaybetmektedir. 

Đçkale, onun güneyinde bulunan kentsel sit alanı ve yakın çevresiyle, yine içkalenin 

kuzeyinde bulunan idari alan, birçok bozulmalara rağmen geleneksel kentsel 

dokunun özgün örneklerinin bulunduğu ve tarihi sürekliliğin kısmen izlenebildiği bir 

alandır. Bu tez kapsamında, bu alanın tarihi süreklilikte kentsel katmanlaşmasının 

dönemsel olarak fiziki yapı temelli bir değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Bu 

amaçla kentin dönemsel değişimleri, doku ve işlevlere bağlı olarak yer seçim 

kararları, yayılım alanları ve dönemler arası etkileşimleri belgelenmeye çalışılmıştır. 

Dönemlere göre işlevsel bölgelemede idari ve askeri alanlar, ticari alanlar, konut 

alanları ve onlarla bütünleşen anıtsal yapılar, dini alanlar, eğitim alanları ve ulaşım 

olarak alt başlıklar geliştirilmiştir. Elde edilen bilgi, oluşturulan şematik dönemsel 

haritalara aktarılarak, yorumlanmıştır. Bu süreçte, çalışma alanının ortaya çıkardığı 

yere özel bilginin ayrıntılandırılması ve Kentsel Kültür Envanteri’nin sayısal 

ortamda örneklenmesinde veri oluşturması amacıyla bir bölgeleme gerçekleştirilmesi 

gereği ortaya çıkmıştır.  

Bu amaçla ana ulaşım aksının ortasında, kentin tek toplanma yeri özelliğini, sınırları 

sürekli genişleyerek devam ettiren, yüz yıllardır sosyomekansal hareketliliğin yoğun 

olarak yaşandığı ve son yıllarda parçacıl çoğu düzenlemeye konu olan Cumhuriyet 
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Meydanı ve yakın çevresi alt bölge olarak belirlenmiştir. Bu alan, güneyde Hunad 

Külliyesi ve içkale, kuzeyde Hükümet Konağı ve yakın çevresi ile Sahabiye 

Medresesi, doğuda Zeynel Abidin Türbesi ve Ok Burcu ile sınırlandırılmakta olup, 

farklı dönem yapılarını içeren tarihi sürekliliğin izlenebileceği bir alandır. Bu alan, 

dönemler arası değişimi gösteren şematik haritalar ve aksonometrilerle de 

desteklenmiştir. Çalışmanın sonucunda elde edilen her türlü görsel, yazılı ve çizili 

belgeler ve yorumlar, genel bilgi, dönemsel tarihi gelişim ve açıklamalı kaynakça alt 

başlıklarında sayısal ortama aktarılmıştır.  

Kent merkezi ve detayda değerlendirilen Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresine 

ilişkin elde edilen bilginin dönemsel olarak kent gelişimindeki sonuçları kısaca şöyle 

değerlendirilebilir: Kuruluşuna ilişkin ilk düzenli arkeolojik kazılar, 1948 yılında 

Tahsin Özgüç başkanlığında kent merkezinden yaklaşık 20 km. uzaklıkta yer alan 

Karum-Kanes (Kültepe)’de başlamış ve kentin yerleşimi M.Ö. 2500’lere 

tarihlendirilmiştir. Aynı dönemde, diğer ilk yerleşim olarak değerlendirilen 

Mazaka’da da incelemeler yapılmıştır. Ancak Eskişehir olarak adlandırılan ve 

sınırları tam olarak belirlenmemiş bu alanda gerçekleştirilen ve sürekliliği 

bulunmayan kısa süreli tespitler, bazı yapıların ve alanların belirlenmesi, çeşitli 

bilimsel çalışmalara, oldukça sınırlı bir şekilde konu teşkil etmekten öteye 

gidememiştir. Bu süreçte, alanın özellikle Battal Camisi ve çevresinden Çakmakçının 

Deresi’ne kadar olan kısmında, düşük gelirli nüfusun yerleşmesi, kentin ilk 

yerleşimine ışık tutacak verilerin çoğunun tespit edilemeden yok olmasını 

beraberinde getirmiştir. Bu nedenle, bu iki alan arasında gelişen günümüz kent 

merkezinin ilk yerleşim yeri ve tarihi konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. 

Ancak çok olasıdır ki, Kutsal Dağ Argaios’un (Erciyes Dağı) kuzey eteklerinde 

yerleşmiş olan Mazaka ve bunun yaklaşık 30 km. uzağında Roma Dönemi’ne kadar 

ortalama 2500 yıl boyunca yerleşilmiş Karum Kanes arasında ulaşım ve ticari bağın 

ötesinde sosyo-mekansal bir ilişkinin varlığına yönelik bilgi de bulunmamaktadır. 

Öte yandan, Roma Dönemi sonlarına kadar yerleşildiği düşünülen ticari merkez 

Kanes’in, önemli bir darphanenin de içinde yer aldığı Mazaka’dan bağımsız bir 

yerleşme olduğunu düşünmek yanıltıcı görünmektedir. Ayrıca, Eskişehir ve bugünkü 

kent merkezi arasındaki ilişkinin de kesintisiz ve daha yoğun olduğu belirtilebilir. 

Örnekleme alanı olarak belirlenen kent merkezine ilişkin literatürdeki çalışmaların 

çoğu, bu ilişkiyi eskiyi terketme, ovaya inme gibi ifadelerle açıklamaya çalışırken, 
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aynı zamanda ovanın korunma ve savunma anlamında yetersizliği yönünde de 

konuyu değerlendirmektedir. Ancak literatürdeki çalışmalarda, 1882 tarihli kent 

haritasında da belirtilen ve alanı çevreleyen derelerin (Çakmakçının Deresi ve 

Deliçay) doğal bir hendek görevi üstlenmiş olabileceği, sonraki dönemlerde ise 

kervanların konaklamalarına olanak sağlayarak, kentin bu yönde Eskişehir ile 

ilişkisinin uzun yıllar devam ettiği düşüncesi üzerinde durulmamaktadır. S. 

Faroqhi’nin (2006) de belirtiği gibi nehirler, ticaret güzergahlarına ve dolayısıyla 

kervan yollarına yön vermekte ve kent, hem yer seçiminde hem de gelişiminde 

bundan etkilenmektedir. Diğer yandan söz konusu 19. yüzyıl haritasından yola 

çıkılarak yapılan ve su kaynakları temelli böyle bir değerlendirmenin de yanıltıcı 

olma olasılığı vardır. Bu nedenle dere yataklarının yüzyıllardır değişmemiş 

olabileceği savıyla, bu düşüncenin desteklenebileceği belirtilmelidir. Derelerin büyük 

bir kısmının 1950’lerde kapatılması ve üzerinden yol geçirilmesi nedeniyle, izlerinin 

yok olması ve bu yöndeki geçmiş bilginin çalışmaların çoğunda 

değerlendirilmemesinin yorumlarda etkili olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Sınırlı sayıdaki çalışma ise, kentin surlarının bu yönde devamlılığı ve bütünlüğü 

yönünde değerlendirmeler yapmasına karşılık, konuya net bir açıklama getirmekten 

uzak kalmış görünmektedir. 19. yüzyıl ve öncesinde kente gelen gezginlerin kent 

merkezi yanı sıra Eskişehir’i içeren anlatımları, Beştepe tümülüslerinden kent 

merkezine benzer yapım tekniği ve malzeme kullanımı, söz konusu alanın 

tamamında Roma Dönemi’ne tarihlenen bazı yapılarda Selçuklu Dönemi izlerine 

rastlanılması (örneğin Bizans Kilisesi olarak adlandırılan yapı …) gibi süreklilikler 

Eskişehir ile kent merkezi arasında surların ötesinde bir tarihi birikimin işaretleri 

olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla kent merkezinin, Procopıus (1954)’un da belirttiği 

gibi, binlerce yıl önce geniş surların içinde kırsal nitelikli bir yerleşmeyken, konumu 

itibariyle hızla gelişerek merkez durumuna ulaştığı ve bunu yüzlerce yıl devam 

ettirdiği belirtilebilir. Buna ek olarak, bu konuda yapılmış çoğu güncel çalışmanın 

aksine, kent merkezi iç ve dışkalenin içi ve yakın çevresinden öte, daha geniş bir 

alanla ilişkili olarak kentsel gelişimini devam ettirmiş olmalıdır. Diğer bir açıdan 

kale içi, yapılaşmaların ve nüfusun yoğunlaştığı alanlarken, çevrelerinin seyrek 

yerleşimlere konu olduğu üzerinde durulabilir (Şekil 5.1). Kent merkezinin tek 

merkezli idari ve ticari gelişimi, yüzlerce yıl kale çevresinin sürekli yerleşimini ve 

farklı uygarlıklar tarafından sürekli olarak üretilmesini beraberinde getirmiştir. Lewis 
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Mumford (2007)’un belirttiği gibi kent, enkazından ve mezarından tekrar tekrar 

doğmaya devam etmiştir. 

Selçuklu Dönemi’nde iki dere arasında organik dokuda gelişen kent merkezinde yine 

kale yer alırken, birçok araştırmaya göre bu döneme tarihlenen saray ve bahçesi de 

duvarlarla kuzey yönünde içkaleye birleşmiştir. 1882 tarihli kent haritası ve A. 

Gabriel (1954) tarafından oluşturulan restitüsyon, saray ve surları konusunda bilgi 

vermektedir (Şekil 5.2). Đçkaleye girişi sağlayan iki adet kapı (Dizdar ve Kiçi 

Kapısı), dışkalenin ise Boyacı, Kiçi, Sivas ve Yeni Kapı olmak üzere dört kapısı 

bulunmaktadır. M. Akok’un (1967) restitüsyonunda belirtildiği gibi, kale çevresi 

hendeklerle çevrilidir. Kale surlarının bu dönemde onarıldığı ve kullanıldığı yönünde 

değerlendirmeler de bulunmaktadır. Selçuklu’da dışkale surlarının çevresi özellikle 

ticari kullanımların yer seçtiği alanlara dönüşürken, surların içi ve çevresinde de 

medrese, cami, hamam ve türbelerden oluşan yapı toplulukları yer seçmiştir. Çeşitli 

etnik grupların yaşadığı kentte, ihtiyaçlara göre farklı dini yapılar inşa edilmiştir. C. 

Texier (2002), M.S. 4’üncü yüzyıldan itibaren Kayseri’nin de içinde bulunduğu 

birçok kentin mağaralar içinde gelişmeye başlayan Hıristiyanlar’ın kutsal ziyaret 

yerleri olduğunu belirtmektedir. Dönemin belirleyici yapılarından türbeler de, geniş 

düzlüklere konumlandırılmıştır. Kente giriş kapıları olarak nitelendirilebilecek üç ana 

aks üzerinde üç mezarlığın varlığı (Çipil, Hacı Kılıç  ve Seyyid Burhaneddin 

Mezarlığı) çeşitli araştırmalarda yer almaktadır. Sonuç olarak Selçuklu Dönemi 

kentsel gelişiminin sınırları, kaynak yetersizliği ve mevcut yapının büyük oranda 

değişimi nedeniyle tam olarak belirlenememektedir. Ancak Selçuklu Dönemi 

Kayserisi’nin birçok yerleşmede görüldüğü gibi, önceki dönem yapılarını kendi tarihi 

birikimiyle birleştiren bir yaklaşımda geliştiği belirtilebilir. Gelişimin büyük oranda 

iç ve dışkale surları içinde yoğunlaştığı ve çevresinin mezarlık ve diğer açık alanlar 

olarak değerlendirildiği, eski kentle ilişkinin güney yönde devam ettiği ifade 

edilebilir. Benzer yaklaşım Beylikler Dönemi için de geçerli gibi görünmektedir 

(Şekil 5.3). Ancak Beylikler Dönemi’ne ilişkin çok fazla yapı ve kalıntısının 

bulunmaması nedeniyle bu yaklaşımı destekleyecek net bir değerlendirme 

yapılamamaktadır.  

Osmanlı Dönemi, başlangıçta, önemli mekansal değişimler getirmeden, mevcut 

düzeni kullanan bir yaklaşımdadır. Özellikle 15. yüzyıldan itibaren ticaretin 

niteliğinin değişmesi ve savunma olanaklarında farklılaşma, kalenin iç yapısında da 
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yenilemeyi beraberinde getirmiştir. Matrakçı Nasuh (1976), 16. yüzyıla ait 

minyatüründe kaleiçini merkezinde dini bir yapı ve çevresinde yapılaşmaların yer 

aldığı surlarla çevrili bir alan olarak resmetmiştir. A.Gabriel’in (1954) 

restitüsyonunda da surlara bitişik bir cami ve çevresinde konutların yer aldığı bir 

mahalle görünümündedir. 1918’lerde kaleiçinin hapishane olarak kullanımı için 

yapılarının istimlaki söz konusu olmuştur. Kalenin kuzeyi, bugünkü Cumhuriyet 

Meydanı’nın yer aldığı alan ve çevresi ise askeri ve idari yapıların konumlandığı bir 

alan olarak yapıları değişmesine rağmen işlevsel anlamda bir süreklilik 

göstermektedir. Đçkalenin batı ve güneyi ise, idari ve askeri alanlarla da bir bütünlük 

oluşturacak şekilde ticari kullanımların yoğunlaştığı alanlardır. Kentte, 15. yüzyıldan 

itibaren ticari yapılar inşa edilmiştir (Kapalıçarşı, Bedesten, Vezirhanı, Pamuk Hanı 

gibi). S. Faroqhi’ye göre kent, 16-17. yüzyıllarda çok çeşitli han ve çarşılarıyla Orta 

ve Doğu Anadolu’nun oldukça gelişmiş bir ticaret merkezidir (Faroqhi, 1984). Ticari 

alanların güneyi ise organik kentsel dokunun hakim olduğu konut alanları ve eğitim, 

dini kullanmların yer seçtiği alanlardır. 1831-1860 tarihli Kayseri Müfredat 

Defteri’ne göre Kayseri kent merkezinde yer alan nüfus, Müslüman, Rum ve 

Ermeni’lerden oluşmaktadır (Keskin, 2006). A. Gabriel’in (1954) Ebülfeda’dan 

yaptığı alıntıya göre 14. yüzyılda Kayseri ağaçları, meyva bahçeleri ve akarsuları ile 

büyük bir kenttir. Ancak 18-19. yüzyıllarda geçirdiği iki deprem sonrasında, özellikle 

batı yönünden kente giren birçok gezgin yerleşmeyi bakımsız ve virane olarak 

yorumlamaktadır. 1882 tarihli kentin en eski haritasında da görülebileceği gibi, 19. 

yüzyıla kadar yer yer genişleyen organik sokakların çevresinde farklı büyüklerde 

yerleşen konut alanları, 19. yüzyılda sınırlı bir bölgede de olsa doku ve yapısal 

anlamda farklılık gösteren bir yapılaşma gerçekleştirmişlerdir. Bu dönemde 8-10 

Ermeni ailesinin Bahçebaşı olarak adlandırılan kentin güneybatısındaki alanda bir 

kooperatif kurmuş ve 90 derece açılarla kesişen grid dokudaki sokakları, sebze 

bahçesi, kilise ve okulu ile bir yerleşme ortaya çıkmıştır. Aynı dönemde özellikle 

Hıristiyanlar’a ait konutlarda iki-iki buçuk katlı, bahçesi veya yeşil alanı iyice 

küçülmüş, planı dışa dönük evler inşa edilmeye başlanmıştır(Đmamoğlu, 1992).  

Kent Selçuklu Dönemi’nde olduğu gibi 14-15. yüzyılın ilk yarısında da medrese, 

kütüphane, zaviye ve mektepleriyle önemli bir eğitim ve kültür merkezidir. Ayrıca 

19. yüzyılda birçok kilisenin Kız ve Erkek liseleriyle birlikte (Surp Hagop Okulu, 

Sarkis Gümüşyan Kız Lisesi gibi) eğitim olanağı sağladığı da bilinmektedir. Aynı 
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yüzyılda Kayseri Lisesi, Terakki Mektebi ve Kocaağazade Ahmed Mektebi gibi 

birçok okulun inşa edildiği de tespit edilmiştir. 1796 tarihli Raşit Efendi Kütüphanesi 

ve günümüze ulaşmayan Bayrampaşa Mevlevihanesi de döneme tarihlenen diğer 

eğitim yapılarıdır. 1900-1901 tarihli salnameden elde edilen bilgiye göre Kayseri, 20. 

yüzyıl başlarında 31252 Müslüman, 2419 Rum, 14082 Ermeni, 813 Katolik ve 921 

Protestan olmak üzere toplam 49487 kişinin yaşadığı bir kenttir (Kocabaşoğlu ve 

Uluğtekin, 1998). Sonuç olarak Osmanlı Dönemi sonunda ticari aktivitelerin yoğun 

olarak dışkale surları içinde yer seçimi, yeni konut alanları, genişletilen yollar kentin 

siluetini bir ölçüde değiştirmiştir (Şekil 5.4). Dönem sonunda kentin gelişim 

sınırlarının geçmiş dönemlerle büyük oranda benzer olduğundan, ancak alanda 

işlevsel değişim odaklı bir gelişmenin ve nüfusa ilişkin olarak yapısal yoğunlaşma ve 

çeşitlenmenin varlığından söz edilebilir.  

Kayseri’nin 1882 tarihli en eski haritası ile 1945 onaylı ilk Đmar Planı’na kadar ele 

geçirilen haritalar incelendiğinde, bu dönemler arasında kullanıma yönelik bazı 

değişimler olmasına rağmen, mekansal sürekliliğin büyük oranda devam ettiği 

görülmektedir (Şekil 5.5, 5.6). Örik’in (2000) de belirtiği gibi 1940’lı yılların başında 

Hükümet binası, Halk evi, Dikimevi, PTT, Tekel gibi kamusal yapılar inşa edilerek 

kentin doğu-batı ile kuzey –güney aksında bulunan yollar kısmi planlarla belli 

ölçülerde genişletilmiştir. 1944 yılında Prof. Kemal Ahmet Aru tarafından Alman 

Prof. Gustav Oelsner başkanlığında ilk imar planı hazırlanmıştır. 1950’li yıllar plan 

uygulama sürecinin başladığı ve Đçkale’nin güneyinden Kiçikapı’ya kadar olan alanın 

kamulaştırılıp, yıkımının gerçekleştiği dönemdir. Bu uygulamalar, geniş yol ve 

meydanlar oluşturma çabasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 1950’lerden 

sonra, hızlı nüfus artışı ve siyasi otoritelerin istekleri doğrultusunda şekillenen 

kentsel düzenlemeler, geçmişin izlerini modern bir kent tasarlamak adına büyük 

oranda yok etmişlerdir. Đç ve dışkale arasındaki ticari kullanım ağırlıklı yeniden 

yapılanmalar, bu çalışmaların bir parçası olarak değerlendirilebilir. Büyük oranda 

konut alanı olarak kullanılan bu alandaki organik doku, yeni ticari yapılanmalar 

oluşturma düşüncesiyle yıkılarak yenilenmiştir. 1960-1970 yılları yüksek yoğunluklu 

yapılaşmaların ve sosyal donatı ihtiyacını karşılamak amacıyla park ve yeşil alan 

tasarımlarının gerçekleştiği bir dönemdir. M. Akok, Hunad Külliyesi’nin 20. yüzyıl 

başında yapıları ve önünde yer alan mezarlığıyla birlikte duvarlarla çevrili bir 

bütünlük içindeyken, 1960 sonrası yeni düzenlemelerle birlikte ana ulaşım aksının 
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kenarında küçük bir alanda sıkıştığını belirtmiştir (Akok, 1967). 1970’li yıllarda 

yapılan kentsel düzenlemelerle birlikte koruma ve yenileme çalışmaları da, kentin 

tarihinin açıklanması ve değerlendirilmesi yönünde önemli karar ve uygulamaları 

beraberinde getirmemiştir. 1975 yılında Mimar Yavuz Taşçı tarafından hazırlanan 

imar planı da geleneksel yapının büyük oranda yıkılarak, çok katlı yerleşim ve geniş 

yollar oluşturma karar ve uygulamalarını beraberinde getirmiştir. 1979 yılı içkale ve 

güneyinde yer alan geniş bir alanın Kentsel Sit Alanı olarak ilan edildiği dönemdir. 

Kent merkezinde yer alan birçok tarihi yapıyı içeren bu alan, 1984 yılında konut 

alanlarını içine alacak şekilde daraltılmış ve eski ve yeni sit alanı arasında kalan 

alanda yenileme çalışmaları başlamıştır. 1990 yılında yapılan Koruma Amaçlı Đmar 

Planı da büyük oranda uygulanmamıştır. Zaman içinde bu alan ve yakın çevresinde 

kalan geleneksel dokunun son örnekleri de büyük oranda yok olmuştur (Şekil 5.7, 

5.8). Bu süreçte kentsel düzenlemeler sırasında tesadüfen karşılaşılan kalıntılar ya da 

kısa süreli, yapı tespitine dayalı sondajlar, yer üstünde olan diğer tarihi kalıntılar gibi 

incelenmeden büyük oranda yok edilmektedir. 

Kentsel gelişim ve değişim için bir kırılma noktası olarak değerlendirilebilecek ve 

yine siyasi otoriteler tarafından da desteklenen 21. yüzyıl, kentsel koruma ve 

yenilemeyi hedefleyen çalışmaları beraberinde getirmiş olmasına rağmen, gelişme 

odaklı planlar ve uygulamalar kentin güneyinde yer alan geleneksel örüntünün son 

izlerini de ortadan kaldırmaktadır. Plan dahilinde korunması hedeflenen yapı ve kent 

parçaları dışındakiler, tescilli olmalarına rağmen yeni yapılaşmalar arasında yok olup 

gitmekte ya da yenileriyle yer değiştirmektedir.  

Örnekleme alanından elde edilen bu bilgiler sonucunda, kent tarihine ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin gelecekte tahminden öteye gidebilmesi ve güncellenen bilgilerle 

tekrar yorumlanabilmesi için kente dair her türlü yazılı, çizili ve görsel bilginin, 

yerinde yapılacak detaylı çalışmalardan elde edilen bilgilerle birlikte dönemsel 

olarak değerlendirilmesi, diğer bir ifadeyle kentsel katmanlaşmanın belgelenmesi 

gereği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda, örnekleme alanı için kentsel envanter 

oluşturma süreci ve içeriği şöyle belirlenmiştir: 

Örnekleme alanında dönemlere göre kent merkezinin Eski Kentsel Sit Alanı’ndan 

kuzeyde Cumhuriyet Meydanı’nına kadar ulaşan alanda, dönemsel haritaların 

oluşturulması ve üst üste getirilmesi sonucunda, tarihi yapıların yoğun ve az olarak 

bulunduğu alanlar, olası kalıntı bölgeleri ve işlevsel sürekliliğin bulunduğu alanlar 
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belirlenmiştir. Bu bağlamda mevcut durumu değerlendirmek amaçlı şöyle bir 

bölgeleme yapılmıştır (Şekil 5.9): 

a-Alan Kullanımına göre: 

-Tarihi ve kültürel değere sahip yapıların yoğun olarak bulunduğu alanlar (Đçkale-

Hunad Külliyesi- Sultan hamamı-Ulu Cami ve çevresinde yer alan Kapalıçarşı ve 

diğer hanların yer aldığı alan; Dışkale surlarının bir kısmı, Surp Asvadzadzin 

Kilisesi, Şıh Şeyh Camisi, Türbesi ve Çeşmesi-Lala Camisi ve diğer yapıları, 

Selahattin Hamamı, Şeyh Taceddin Türbesi ve çeşmesi arasında kalan alan; Kentsel 

Sit Alanı),  

-Tarihi ve kültürel değere sahip yapıların az olarak bulunduğu alanlar (Hoca Hasan 

Camisi ve diğer yapıları, Hasbekitçi Camisi ve türbesi, Hasbek Kümbet ve Birlik 

Hamamı’nın bulunduğu alan; Sahabiye Medresesi ve çeşmesi, Roma Mezarı’nın 

bulunduğu alan; Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi, Cafer Bey Camisi ve Hamamı’nın 

bulunduğu alan), 

-Yeni yapıların ve yapılaşmaların yoğun olarak bulunduğu alanlar. (özellikle Đçkale 

surlarının güneyinde yer alan merkezi iş alanı ve ana ulaşım aksları çevresinde). 

b-Kalıntılar ve Olası Kalıntılara göre: 

-Tarihi yapı kalıntılarının bulunduğu ve/veya bulunabileceği alanlar (kuzeyde Roma 

Mezarı’ndan batıda Gülük Camisi, güneyde Cafer Bey Hamamı, doğuda Seyyid 

Burhaneddin Mezarlığı’nı içeren alan). 

c-Đşlevsel Sürekliliğe göre: 

-Kuzeyde Roma Mezarı, doğuda Hunad Külliyesi, batıda Kurşunlu Camisi, güneyde 

Ulu Cami ve çevresinde yer alan Kapalıçarşı ve diğer hanları içeren alan işlevsel 

sürekliliğin en yoğun olarak yüzyıllardır görüldüğü alandır.  

Ancak bu tür bir bölgelemenin sürekliliği anlama açısından dönemsel bir 

değerlendirmeyi de içermesi gerektiği ve tarih içinde bazı alanların sürekli olarak 

aynı işlevlerle kullanıldığı ve bu konunun mülkiyetle de ilişkilendirilebileceği 

düşüncesiyle, bu bölgelerin alt bölgelere ayrılarak belgelenmesi sonucuna 

ulaşılmıştır. Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresinin bu amaçla genel bilgi (konum, 

içerisinde yer alan tescilli ve tescilsiz yapılar bağlamında değerlendirilmesi, alandaki 
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tarih boyunca tesğpit edilen isim değişiklikleri belirlenmiştir. Dönemsel olarak alanın 

değişimi ise kısaca şöyle özetlenebilir: 

Bu alandaki tarihi birikimin çeşitli örneklerini bir arada bulunduran ve 1500 yılı 

aşkın bir süredir dönemsel istek ve beklentilere göre yeniden şekillenen Cumhuriyet 

Meydanı ve yakın çevresi, kent için önemli bir toplanma merkezidir. Meydanın 

çevresinde yer alan Roma Dönemi mezarları ve Đçkale, alanın gelişimine ilişkin en 

erken tarihli izlerdir. R.O. Arık (1969), Zeynel Abidin Türbesi ve Ok Burcu yanında 

yer alan mezarlığın altındaki mozaiklerin de Roma Dönemi’ne ait olabileceğini 

belirtmiştir. Đçkalenin meydan yönündeki kısmının Cumhuriyetin ilk dönemlerine 

kadar mezarlıklarla çevrili olması, meydanın bu dönemde mezarlıkları da içeren açık 

ve yeşil alan olarak kullanıldığı şeklinde açıklanabilir. Diğer bir ifadeyle, Hacı Kılıç 

Camisi doğusundan Sahabiye Medresesi’ne kadar olan alanın doğusunda ve içinde 

Roma Dönemi mezarının da bulunduğu Hacı Kılıç Mezarlığı, Kurşunlu Camisi, 

Hunad Külliyesi ve Zeynel Abidin Türbesi çevresindeki mezarlık ve yeşil alanlar, 

dışkale surlarına bitişik Roma Mezarı bu düşünceyi desteklemektedir. Sonuç olarak, 

M.S. IV. yüzyıl ve sonrasında meydanın mezarlıkla ilişkili bir kullanıma sahip 

olduğu ve içinden geçen kentler arası yolların, kente girişte mezarlıkla karşılaştığı 

belirtilebilir.  

Cumhuriyet Meydanı, Selçuklu ve Beylikler Dönemi’nde ise Saltanat Sarayı ve 

yakınında medreselerin yer aldığı idari, askeri ve eğitim alanının merkezidir. Birçok 

kaynağa göre bu döneme ait Saltanat Sarayı ve bahçesi de surlarla içkaleye 

birleşmektedir. 1882 tarihli kent haritası ve A. Gabriel (1954)’in restitüsyonu, saray 

ve suru hakkında bilgi veren önemli kaynaklardır (Şekil 5.10, 5.11). Şimdiki Valilik 

alanı sınırları içinde bulunan bu yapıya ve surlara ilişkin kalıntılar günümüze 

ulaşmamıştır.  

Osmanlı Dönemi’nin ilk yıllarında kalenin batısında 15. yüzyılda inşa edilen han ve 

bedestenlerle çevrili Kapalıçarşı, ticari hareketliliğin de en önemli mekanı olarak, 

meydan alanını güneybatı yönünde önemli ölçüde değiştirmiştir. Birbirine paralel, 

dar ve uzun sokaklardan meydana gelmiş, sağlı sollu küçük dükkanların yer aldığı 

Kapalıçarşı, Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar meydan içlerine kadar uzanan bir 

yapıya sahiptir 19. yüzyıl ve sonrasında meydan ve yakın çevresinde yeni 

düzenlemeler söz konusudur. 20. yüzyıl başında meydana odaklanan birçok yolda 

düzenlemeler yapılmıştır. Değişen ulaşım olanaklarının da etkisiyle kent merkezi 
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çevresindeki geçmişten gelen yol izlerini kullanan revizyonlar gerçekleştirilmiş, kent 

içi ve kentler arası ilişkiyi kuvvetlendirecek şekilde yol nitelikleri ve kapasiteleri 

arttırılmıştır. Bu düzenlemeler, meydanın taşıt hareketliliğini arttıran ve bir kavşak 

konumuna gelmesini, bütünlüğünün parçalanmasını etkileyen, sonuçları günümüze 

kadar ulaşan önemli kararlardır (Şekil 5.12, 5.13).  

Cumhuriyet Dönemi, kent genelindeki planlama eğilimi ve siyasi otoritelerin 

istekleriyle de orantılı olarak yık-yap şeklinde gelişen bir süreçtir. Đlk düzenlemeler, 

1930’lara tarihlendirilebilir (Şekil 5.14, 5.15). Kale çevresinde yer alan hendeklerin 

kaldırılması, Kapalıçarşı’nın meydan içlerine kadar uzanan kısmının yıkılarak, alanın 

meydana dahil edilmesi (Çalışkan, 2002), 1935 yılında meydana ilk Atatürk 

Anıtı’nın yerleştirilmesi, 1947 yılında anıtın kaidesinin yenilenmesi, meydan içi ve 

çevre yollarının düzenlenmesi bu yenilemeler arasındadır. 1945’lerde yapılan 

kadastro haritasında da görüldüğü gibi, Ulus Meydanı olarak adlandırılan meydan ve 

çevresindeki işlevsel ve yapısal değişimler, meydanın sınırlarını genişletmektedir 

(Şekil 5.16, 5.17). Aynı zamanda, içerisinden geçen yolların, sürekli revizyonlarla 

taşıt yükü arttırılmaktadır. 1950’li tarihlerde meydan, batıda Kurşunlu Camisi ve 

çevresindeki park, kuzey ve doğuda askeri ve idari alan, güneydoğuda Ok Burcu ve 

çevresinde yer alan kamu ve ticari yapılar, güneyde ise içkale ve Kapalıçarşı ile 

sınırlanmıştır (Şekil 5.18, 5.19, 5.20, 5.21). 1990’lı yılların ikinci yarısında Meydan 

Kentsel Tasarım Projesi yapılmış, ancak uygulanmamıştır (Şekil 5.22, 5.23). 

2000’li yıllar, kent genelinde geniş çapta kentsel yenileme sürecinin başladığı bir 

dönemdir. Bu amaçla, 2006 yılında Cumhuriyet Meydanı için gerçekleştirilen proje 

kapsamında, meydan ve yakın çevresinin bölgelere ayrılarak planlanması söz 

konusudur. Proje ile koruma ve yenileme amacından yola çıkarak, yeni toplu taşıma 

sistemi ve yaya ulaşımıyla birlikte alanın yeniden değerlendirilmesi düşünülmüştür. 

Özetle, Cumhuriyet Meydanı, her dönemin sosyal ve fiziki anlamda en hareketli 

noktası olup, yer üstündekilerden çok daha fazlasını büyük olasılıkla yer altında 

saklayan tarihi birikimin en yoğun olduğu alandır. Son dönemlerde yık-yap şeklinde 

gelişen düzenlemeler, büyüklük ve tasarım anlamında meydanı değiştirirken, 

tescilsiz Erken Cumhuriyet Dönemi ve öncesi tarihi yapılar da büyük oranda yok 

edilmiştir. Günümüzde Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi, M.S. IV. yüzyıldan 

20. yüzyıl başlarına kadar tarihi yapının bir arada yer aldığı, işlevsel ve mülkiyete 

ilişkin sürekliliğin büyük oranda devam ettiği bir alandır (Şekil 5.24, 5.25). 
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Şekil 5.1 : Kayseri ili, kent merkezi Roma Dönemi (Hovardaoğlu, 2009). 
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Şekil 5.2 : Kayseri Đli, kent merkezi Selçuklu Dönemi. 
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Şekil 5.3 : Kayseri Đli, kent merkezi Beylikler Dönemi. 
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Şekil 5.4 : Kayseri Đli, kent merkezi Osmanlı Dönemi. 
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Şekil 5.5 : Kayseri Đli, kent merkezi Cumhuriyet Dönemi (1920’lerden 1935’lere kadar). 
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Şekil 5.6 : Kayseri Đli, kent merkezi Cumhuriyet Dönemi (1935’lerden 1950’lere kadar). 
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Şekil 5.7 : Kayseri Đli, kent merkezi Cumhuriyet Dönemi (1950’lerden 2000’lere kadar). 
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Şekil 5.8 : Kayseri Đli, kent merkezi alan kullanımı (2009). 
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Şekil 5.9 : Kayseri Đli, Kent Merkezi’nin Kentsel Katmanlaşma bağlamında değerlendirilmesi. 
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Şekil 5.10 : Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi Selçuklu Dönemi kentsel gelişimi. 
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Şekil 5.11 : Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi Selçuklu Dönemi kentsel gelişimi aksonometrisi. 
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Şekil 5.12 : Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi Osmanlı Dönemi kentsel gelişimi. 
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Şekil 5.13 : Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi Osmanlı Dönemi kentsel gelişimi aksonometrisi. 
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Şekil 5.14 : Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi Cumhuriyet Meydanı (1930’lar) kentsel gelişimi. 
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Şekil 5.15 : Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi Cumhuriyet Meydanı (1930’lar) kentsel gelişimi aksonometrisi. 



178 
 

 

Şekil 5.16 : Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi Cumhuriyet Meydanı (1945) kentsel gelişimi. 
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Şekil 5.17 : Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi Cumhuriyet Meydanı (1945) kentsel gelişimi aksonometrisi. 
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Şekil 5.18 : Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi Cumhuriyet Meydanı (1945-1960) kentsel gelişimi. 
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Şekil 5.19 : Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi Cumhuriyet Meydanı (1945-1960) kentsel gelişimi aksonometrisi. 
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Şekil 5.20 : Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi Cumhuriyet Meydanı (1965) kentsel gelişimi. 
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Şekil 5.21 : Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi Cumhuriyet Meydanı (1965) kentsel gelişimi aksonometrisi. 



184 
 

 

Şekil 5.22 : Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi Cumhuriyet Meydanı (1984) kentsel gelişimi. 
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Şekil 5.23 : Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi Cumhuriyet Meydanı (1984) kentsel gelişimi aksonometrisi. 
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Şekil 5.24 : Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi Cumhuriyet Meydanı (2009) kentsel gelişimi. 



187 
 

 

 

Şekil 5.25 : Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresi Cumhuriyet Meydanı (2009) kentsel gelişimi aksonometrisi. 
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5.2. Öneriler 

Kayseri tarihinin binlerce yıllık mekansal derinliği, hemen her noktasından çıkan 

buluntu ve kalıntılarla yüz yıllardır kendini yeniden açıklamaya devam etmiştir. 

Geçmişini büyük oranda toprak altında saklayan kent, çoğu çalışmada hala bir ova 

yerleşimi olarak açıklanmasına rağmen, çevresinde yer alan tümülüsler ve tarih 

boyunca yıkılan yapılar nedeniyle ölçümlere gerek kalmadan bile tespit edilebilecek 

derecede yükselmiştir.  

1882 tarihinde J.S. Euthychides tarafından çizilen Kayseri Yolları’nın Düzeltilmesi 

Projesi, kent merkezi için ulaşılabilen en eski tarihli haritadır. Bu nedenle, 19. yüzyıl 

öncesi dönemlerin kentsel gelişim sınırlarının belirlenmesine yönelik 

haritalandırmalar, elde edilen dönemsel bilginin bu haritaya aktarımı şeklinde 

gerçekleştirilmiştir. Çoğu tarihi yapının zaman içerisinde yok olması ve doku 

bütünlüğünün bulunmaması, ayrıca belge yetersizliği nedeniyle 19. yüzyıl öncesi 

dönemlerin gelişim sınırları konusunda net bir açıklamadan kaçınılmıştır. Ancak elde 

edilen sınırlı sayıdaki kaynak, kentin özellikle Doğu Roma Dönemi’nden Selçuklu 

Dönemi’ne kadar içkale ve güneyindeki Eskişehir’e doğru yapılaşma ve ilişki 

bütünlüğünün kurulabilmesini sağlamaktadır. Dışkale surlarının çeşitli çalışmalarda 

Ahi Evren Zaviyesi’ne doğru daha geniş bir alanı çevrelediği yaklaşımı bu düşünceyi 

desteklemektedir. Bu dönemde içkale surları kuzeyinde saray ve bahçesini 

çevreleyen duvarlar üçüncü bir sur olarak ifade edilebilir. Beylikler Dönemi’nde de 

aynı alanda yapılaşma devam etmiş olabilir. 

Osmanlı Dönemi Kayserisi’nde de gelişimin sınırları benzer olarak devam ettiği 

düşüncesiyle, içkale ve çevresinde yeni yapılaşmalarla birlikte yapısal 

yoğunlaşmanın varlığından bahsedilebilir. Karacaoğlu Camisi güneyde bu dönem 

gelişiminin sınırlarına işaret eden önemli bir yapıdır. Đçkale’nin konut alanı olarak 

düzenlenmesi, kapalıçarşı ve hanlardan oluşan ticari alan oluşumu bu dönemin 

önemli gelişimleri olarak ifade edilebilir. Cumhuriyet Dönemi, özellikle 1950 sonrası 

yeni yapılanmaları beraberinde getirmiş, içkale ve çevresi kent merkezi özelliğini 

devam ettirirken sürekli yeniden yapılanmalara konu olmuştur. Kentsel Sit Alanı ve 

yakın çevresi ise, düşük gelirli nüfusun yerleştiği bir alan olarak, zamanla çöküntü 

alanı haline gelmiştir. 21. yüzyıla gelindiğinde ise 18 -20. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 

20 adet tescilli geleneksel konut bulunmaktadır. Sit Alanı içindeki Camcıoğlu 
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Konağı ve diğerleri şeklinde adlandırılabilecek yapılar, 19. yüzyıl geleneksel 

konutlarının bir arada bulunduğu nadir örneklerdir. Günümüzde restorasyonları 

devam eden bu yapıların, konut dışı işlevlerle kullanımı düşünülmektedir. 

Kentin fiziki olarak biçimlenmesinde tespit edilen en eski yapılar, Doğu Roma 

Dönemi’ne tarihlenmektedir. Bunlar Đçkale ve bir kısmı korunan dışkale surları ile 

Roma Dönemi’ne ait mezarlar olup, bu dönemin 21. yüzyıla ulaşan önemli 

belirleyicileridir. Özellikle içkale, bütün dönem yerleşimlerinin merkezinde yer 

almış, işlevi sürekli değişmesine karşın kentin meydanını tanımlayan, kent içi ve 

kentler arası ulaşım akslarının merkezinde, idari ve ticari kullanımlar arasında geçişi 

sağlayacak özelliğini devam ettirmiştir. 1980 sonrasında içkalenin Valilik yönünde 

açılan yeni kapısı, meydanla ilişkiyi kuvvetlendirirken; Aslanlı Kapı ticari alandan 

kale geçişini sağlamaktadır.  

Çalışma alanında yer alan tarihi yapılar genellikle Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’ne 

tarihlenmektedir. Selçuklu Dönemi’ne ait yapıların çoğu külliyeler veya 

külliyelerden günümüze ulaşan hamam, cami, çeşme gibi yapılardır. Osmanlı 

Dönemi yapılarının geneli ise cami, kilise gibi dini yapılarla birlikte, kapalıçarşı, 

bedesten, Vezir Hanı, Kapan Hanı gibi ticari yapılar ve konutlardan oluşmaktadır.  

Osmanlı Dönemi’nden itibaren devam eden kapalıçarşı, bedesten ile hanların 

bulunduğu geleneksel ticari merkez, yanında yer alan Ulu Cami ve çeşmesi, Raşit 

Efendi Kitaplığı, mescidler, Kadı Hamamı ve Melik Mehmet Türbesi’yle birlikte 

kentin merkezi iş alanı içinde işlevsel ve yapısal bütünlüğünü korumaktadır. 

Đçkale kuzeyinde yer alan Selçuklu Dönemi saray ve surlarının bulunduğu idari ve 

askeri alan da bugüne kadar büyük oranda işlevsel anlamda bir süreklilik ortaya 

koymuştur. Cumhuriyet Meydanı yanındaki bu alan, meydanla birlikte 19. yüzyıldan 

itibaren yık-yap şeklinde gelişen düzenlemelere konu olmuştur. Günümüzde kent içi 

ana ulaşım akslarının kesişiminde ve kentsel hareketliliğin en yoğun olduğu bir 

alandır. Đşlevsel süreklilik yanı sıra, mülkiyet yapısı olarak da süreklilik söz 

konusudur.  

Yapılaşmalar kadar içkale ve dışkale çevresinde yer alan ana ulaşım akslarında da 

süreklilik görülmektedir. 19. yüzyıldan itibaren genişlik ve kalitesine ilişkin 

düzenlemeler yapılan bu yollar surlara paralel olarak devam etmektedir. Ayrıca kent, 

tarih boyunca uluslararası çoğu ticari ulaşım aksının merkezinde yer almıştır. 
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Dolayısıyla kentin güneyindeki dışkale surlarının yanında devam eden yolun da 

önemli ticari yollarla bağlantılı olduğu belirtilebilir.Kentte Selçuklu Dönemi’nden 

itibaren varlığı bilinen birçok mezarlık bulunmaktadır. Kentin gelişim sınırlarına da 

işaret edebilecek bu mezarlıkların, özellikle 19. yüzyıldan itibaren kentsel 

düzenlemeler sırasında büyüklüklerine ilişkin müdahaleler söz konusudur. Zamanla 

kaldırılan bu mezarlıklardan, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı büyüklüğü değişmesine 

rağmen tarihi mezarlık olarak kentin doğusunda yer almaktadır.  

Sonuç olarak, Kayseri’nin tarih boyunca mekansal gelişiminde, yasal ve yönetsel 

düzenlemeler, planlı süreç ve buna bağlı uygulamalar, mülkiyet yapısı, yaşayanların 

istek ve beklentileri ile gelir gruplarına göre farklılaşan yer seçim tercihleri, işlev 

değişiklikleri, tarihi yapı ve yapı gruplarının mekanda sınırlayıcı etkilerinin 

belirleyici olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu tezle, çalışma alanında yapısal, işlevsel, 

dönemsel gibi birçok açıdan ele alınabilecek tarihi sürekliliklerin kentsel anlamda 

büyük oranda yok olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Mekansal ilişkilerin ortaya 

çıkarılması ve farklı dönem kentsel oluşumlarının belgelenerek, birbirleriyle 

ilişkilendirilmesi zaman geçtikçe zorlaşmaktadır. Kayseri kent merkezinin kentler 

arasında fiziksel farklılık ve benzerliklerinin belirlenerek, tarihi, mitolojik, özgünlük 

gibi dünya ve yerel miras açısından da önemli değerlerinin ortaya çıkarılması, 

bunların planlama, tasarım ve koruma amaçlı çalışmalar için karar üretimi sürecinde 

de kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle Kayseri kent merkezinin, ulusal ve 

uluslararası açıdan tarihi ve kültürel birikiminin fiziki anlamda değerlendirilmesine 

olanak sağlayacak, öte yandan kent makroformuna ilişkin dönemsel değişim ve 

gelişimi sorgulayarak, kentin gelecekte üstleneceği rolün belirlenmesi, yaşayan, yok 

olan ya da yok olmaya yüz tutan bütün değerlerin bilinmesi yönünde imara ve 

planlamaya yönelik koruma sürecinde de önemli birer veri oluşturacak şekilde her 

türlü yazılı, çizili ve görsel bilginin TÜBA-TÜKSEK Kültür Envanteri Projesi’nde 

olduğu gibi Kentsel Kültür Envanteri Projesi olarak sayısal ortamda da 

değerlendirilebilecek yerleşme klasörü içinde sürekli güncellenebilir ve sistematik 

bilgi birikimi oluşturulması gerekliliği sonucuna ulaşılmıştır. Cumhuriyet Meydanı 

ve yakın çevresinde genel bilgi, dönemsel tarihi gelişim ve açıklamalı kaynakça alt 

başlıklarıyla örneklenmeye çalışılan bu sistematik yaklaşım, aynı zamanda yerel ve 

yerel üstü bilgi akışını da sağlayacaktır (Şekil 5.26, 5.27, 5.28). 
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Şekil 5.26 : Kentsel katmanlaşma bağlamında bir belgeleme önerisi (Genel Bilgi).
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Şekil 5.27 : Kentsel katmanlaşma bağlamında bir belgeleme önerisi (Dönemsel Tarihi Gelişimi). 
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Şekil 5.28 : Kentsel katmanlaşma bağlamında bir belgeleme önerisi (Açıklamalı Kaynakça).
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EK A : Kayseri Đli Sit Alanları ve Kent Merkezi Tescilli Yapıları 

Çizelge A.1 : Kayseri Đli Sit Alanları 

Adı Türü Đlçesi Köy / Mahalle Ada Parsel Tescil No Tescil Tarihi Dönemi  

Konumu 
(Kuruluş 

Yeri) 

Hitit Barajı Arkeolojik Pınarbaşı Merkez 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 13.06.1970 Hitit Vadi 

Gültepe Tümülüsü Arkeolojik Merkez Gültepe Mahallesi 778 7 
Açıklama 
yok. 12.05.1976 Açıklama yok. Düz Alan 

Çifte Kümbet Tümülüsü Arkeolojik Merkez Konaklar Mahallesi 
Açıklama 

yok. 1114-1115 
Açıklama 
yok. 16.05.1976 Açıklama yok. Düz Alan 

Beştepeler Tümülüsü (I) Arkeolojik Merkez Beştepeler Mevkii 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 31.05.1976 Roma Tepe 

Beştepeler Tümülüs (II)  Arkeolojik Merkez  Beştepeler Mevkii 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 01.06.1976 Açıklama yok. 

Açıklama 
yok. 

Yılanlı Dağ Tümülüsü Arkeolojik Merkez Yılanlı Dağ 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 22.06.1976 Açıklama yok. Tepe 

Kızıltepe Tümülüsü Arkeolojik Merkez Kızıltepe Bağları 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 10.05.1976 Açıklama yok. Tepe 

Sur Kalıntısı Arkeolojik Merkez Beştepeler Mevkii 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 01.06.1976 Bizans Tepe 

Tontar Roma Mezarı Arkeolojik Merkez Esenyurt Mahallesi 398 5 
Açıklama 
yok. 01.02.1977 Roma, Bizans Düz Alan 

Kale Örenyeri Arkeolojik Kocasinan Kale Mevkii- Gesi 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-360 12.03.1977 Eski Tunç, Klasik Tepe 

Tek Çakıllı Tümülüs Arkeolojik Talas Ali Dağı Mevkii 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-423 08.04.1977 Açıklama yok. Tepe  

Yedi Çakıllı Tümülüs Arkeolojik Talas Ali Dağı Mevkii 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-423 08.04.1977 Açıklama yok. Tepe  

Kültepe - Kaniş - Karum Arkeolojik Kocasinan Karahöyük Köyü 420 9,10,11,12 A-423 08.04.1977 Açıklama yok. Tarım Alanı 
Gereme ve çevresindeki 
Kiliseler Arkeolojik Develi Gereme Mevkii 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A-423 08.04.1977 

Hitit, Babil, Asur, Pers, 
Roma Düzlük 

Đncesu Höyüğü Arkeolojik Đncesu Đstasyon Caddesi 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-4249 08.04.1977 Eski Tunç, Hitit, Frig TarımAlanı 
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Çizelge A.1 : (Devam) Kayseri Đli Sit Alanları 

Küllü Kaya Yerleşimi Arkeolojik Đncesu Küllü Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-829 20.06.2007 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Koşcağız Höyüğü Arkeolojik Talas Koşcağız Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-830 20.06.2007 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Reşadiye Mezarlığı Arkeolojik Erciyes K. Erciyes K. 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-844 22.06.2007 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Bayramhacılı Yerleşimi Arkeolojik Bayramhacılı  Bayramhacılı 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-869 30.07.2007 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Güzelyazı Tümülüsü Arkeolojik Sarıoğlan Güzelyazı Mevkii 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-869 30.07.2007 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Su Yolu Arkeolojik Tomarza  Cumhuriyet Mahallesi 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-871 30.07.2007 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Koyunabdal Mezarlığı Arkeolojik Tomarza  Koyunabdal Kasabası 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-899 07.09.2007 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Kızık Köyü Mezarlığı ve 
Abdulilyas Türbesi Arkeolojik Develi Kızık Köyü 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A-972 23.11.2007 Açıklama yok. 

Açıklama 
yok. 

Çardakın Höyük Arkeolojik Sarıoğlan Ömerhacılı Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-999 14.12.2007 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Güzelköy Yer altı Şehri Arkeolojik Melikgazi Gesi 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-1142 13.06.2008 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Halimpınarı Tepesi Tümülüs ve 
Yerleşimi Arkeolojik Sarıoğlan Güzelyazı Mevkii 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A-1146 13.06.2008 Açıklama yok. 

Açıklama 
yok. 

Dadaloğlu Mezarlığı Arkeolojik Tomarza  Dadaloğlu Beldesi 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-1135 30.05.2008 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Kuruköprü Mezarlığı Arkeolojik Talas Kuruköprü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-496 10.03.2006 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Yer altı Şehri ve Kale Kalıntısı  Arkeolojik Tomarza  Emiruşağı Kasabası 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-502 06.04.2006 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Bileç Höyüğü Arkeolojik Develi Güneyaşağı Mahallesi 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-500 06.04.2006 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Gesi Kaya Kiliseleri Arkeolojik Gesi  Gesi 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-689 21.12.2006 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Kenter Tepesi Höyüğü Arkeolojik Đncesu Đncesu 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-690 21.12.2006 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Derevenk Kaya Yerleşimi, 
Kaya Kiliseleri, Güvercinlikler Arkeolojik Talas Derevenk Mevkii 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A-790 17.04.2007 Açıklama yok. 

Açıklama 
yok. 

Büyükkale ve Küçükkale 
yerleşimleri ile mezarlıklar Arkeolojik Yeşilhisar Eskikale 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A-893 15.08.2007 Açıklama yok. 

Açıklama 
yok. 
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Çizelge A.1 : (Devam) Kayseri Đli Sit Alanları 

Develi Höyük Arkeolojik Sarız Büyüksöbeçimen Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-375 29.09.2005 Açıklama yok. Tepe 

Darıdere Höyüğü Arkeolojik Sarız Darıdere Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-375 29.09.2005 Açıklama yok. Tepe 

Epçe Mezarlığı Arkeolojik Develi Develi 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-370 29.09.2005 Açıklama yok. Tepe 

Hilmiye Köyü Mezarlığı Arkeolojik Pınarbaşı Hilmiye Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-367 29.09.2005 Açıklama yok. Tepe 

Angıtlıgöl Mevkii Yerleşimi Arkeolojik Sarız Karapınar Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-375 29.09.2005 Açıklama yok. Tarla 

Karapınar Höyüğü Arkeolojik Sarız Karapınar Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-375 29.09.2005 Açıklama yok. Tepe 

Kırkgeçit Köyü Yerleşimi Arkeolojik Pınarbaşı Kırkgeçit Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-367 29.09.2005 Açıklama yok. Tepe 

Çağla Tepesi Yerleşimi Arkeolojik Sarız Kurudere Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-375 29.09.2005 Açıklama yok. Tepe 

Kurudere Yamaç Yerleşimi Arkeolojik Sarız Kurudere Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-376 29.09.2005 Açıklama yok. Yamaç 

Gala Tepe Höyük Arkeolojik Sarız Küçük Örtülü Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-375 29.09.2005 Açıklama yok. Tepe 

Kayapulu Kaya Yerleşimi Arkeolojik Mimarsinan Mimarsinan Kasabası 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-363 29.09.2005 Açıklama yok. Tepe 

Kayapulu Mezarlığı Arkeolojik Mimarsinan Mimarsinan Kasabası 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-363 29.09.2005 Açıklama yok. Tepe 

Mirzaağa Köyü Yerleşimi Arkeolojik Sarız Mirzaağa Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-375 29.09.2005 Açıklama yok. Tepe 

Sarız Merkez Höyük Arkeolojik Sarız Bahçeli Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-383 30.09.2005 Açıklama yok. Tepe 

Köprüsekisi Höyüğü Arkeolojik Kocasinan Emmiler Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-426 28.10.2005 Ortaçağ  Tarım Arazisi 

Uğurlu Kale ve Nekropol Alanı Arkeolojik Akkışla Akkışla 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-462 22.12.2005 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Uzunkaya Höyüğü Arkeolojik Sarıoğlan Güzelyazı Mevkii 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-479 24.01.2006 Açıklama yok. Tarım Alanı 

Soğanlı Siti  Arkeolojik Yeşilhisar Soğanlı Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-423 08.04.1977 Açıklama yok. 
Vadi, Kaya 
Oyma 
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Çizelge A.1 : (Devam) Kayseri Đli Sit Alanları 

Tümülüs Arkeolojik Melikgazi Gesi /Karahöyüktepe Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-1732 08.06.1979 Açıklama yok. Tepe  

Tümülüs II Arkeolojik Melikgazi Gesi/Ağılındölek Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-1732 08.06.1979 Açıklama yok. Tepe 

Tümülüs III Arkeolojik Melikgazi Gesi/Turan Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-1732 08.06.1979 Açıklama yok. Tepe 

Tümülüs Arkeolojik Melikgazi Gesi/Kayabağ 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-1732 08.06.1979 Açıklama yok. Tepe  

Tümülüs II Arkeolojik Melikgazi Gesi/Kayabağ 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-1732 08.06.1979 Açıklama yok. Tepe 

Tümülüs III Arkeolojik Melikgazi Gesi/Kayabağ 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-1732 08.06.1979 Açıklama yok. Tepe 

Tümülüs IV Arkeolojik Melikgazi Gesi/Kayabağ 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-1732 08.06.1979 Açıklama yok. Tepe 

Eski Köy Đnleri Arkeolojik Đncesu Aksu Bağları 223 Açıklama yok. A-4249 08.04.1983 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Kumlutepe Tümülüsü Arkeolojik Đncesu Kumlutepe Mevkii 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-143 09.04.1983 Açıklama yok. Tepe 

Belağası Siti Arkeolojik Kocasinan Kaybağ Köyü - Gesi 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 250 27.04.1984 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Kırkmerdiven Yeraltı Şehri Arkeolojik Yeşilhisar Doğanlı Köyü 
Açıklama 

yok. 1164 A - 324 11.12.1988 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Ahmet Hisarı (Akkale) Arkeolojik Kocasinan Himmetdede Köyü 
Açıklama 

yok. K.34.a.3 A - 324 11.12.1988 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Tümülüs Arkeolojik Develi Sarıca Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-142 04.03.1988 Açıklama yok. Tepe 

Baklalık Siti Arkeolojik Kocasinan Çomaklı Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 143 04.03.1988 Hellen, Roma Kayalık 

Kestel Siti Arkeolojik Yeşilhisar Keşlik Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 178 20.04.1988 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Yeraltı Şehri Arkeolojik Kocasinan Ağırnas Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 358 10.02.1989 Roma  Kayalık 

Karakuyu Hitit Barınağı Arkeolojik Pınarbaşı Karakuyu Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 325 11.12.1988 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Aşağı Borandere Tümülüsü Arkeolojik Pınarbaşı Aşağı Borandere Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-367 29.09.2005 Açıklama yok. Tepe 

Aşağı Küçükörtülü Höyüğü Arkeolojik Sarız Küçük Örtülü Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-375 29.09.2005 Açıklama yok. Tepe 
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Çizelge A.1 : (Devam) Kayseri Đli Sit Alanları 

Yıldırım Köyü Yerleşimi Arkeolojik Sarıoğlan Yıldırım Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-3398 25.09.2003 Açıklama yok. Tepe 

Fatih Mezarlığı Arkeolojik Develi Fatih Mahallesi 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-3452 30.10.2003 Açıklama yok. Tepe 

Avgun Höyük Arkeolojik Kocasinan Avgun Köyü (Düver Köyü) 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 3534 26.03.2004 Açıklama yok. Kayalık 

Nekropol Alanı Arkeolojik Melikgazi Mimarsinan Kasabası 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 3535 26.03.2004 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Dadaloğlu Kaya Yerleşimi, 
yeraltı şehri Arkeolojik Tomarza Dadaloğlu Kasabası 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. 

Açıklama 
yok. 27.09.2004 Açıklama yok. Kayalık 

Dolmatepe Tümülüsü Arkeolojik Ağırnas Ağırnas 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 01.10.2004 Açıklama yok. Tepe 

Yeşilkent Höyük Arkeolojik Sarız Yeşilkent Kasabası 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 57 01.10.2004 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Hörin Höyüğü ve Kaya 
Oymaları Arkeolojik Kocasinan Boğazköprü Köyü 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A - 3507 30.01.2004 

Demir, Roma, Bizans, 
Ortaçağ Kayalık 

Çifte Mağaralar - Kaya 
Mezarları Arkeolojik Develi Yeniköy 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A - 3534 08.12.2004 Hellen, Roma Tepe 

Ağzıgüzeller Kaya Mezarları - 
Taş Sanduka Mezarlar Arkeolojik Develi Ayşepınar Köyü 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A - 94 08.12.2004 Hellen, Roma Kayalık 

Şahmelik Köyü Kalesi, Yeraltı 
Şehri, Nekropol Alanı, Kaya 
Mez. Arkeolojik Develi Şahmelik Köyü 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A - 94 08.12.2004 Açıklama yok. Kayalık 

Çomaklı Yeraltı Şehri Arkeolojik Develi Çomaklı Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 94 08.12.2004 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Çukuryurt Kaya Mezarları Arkeolojik Develi Çukuryurt Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A -94 08.12.2004 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Kayabağ Köyü Kaya Yerleşimi, 
Kaya Kiliseler Arkeolojik Melikgazi Kayabağ Köyü 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. 

Açıklama 
yok. 30.09.2004 

Vadi Kuzeyinde Ortaçağ'a 
ait olduğu düşünülen 
yerleşme Vadi 

Elbis Tepesi Tümülüsü Arkeolojik Melikgazi Ağırnas 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-95 06.05.2005 Açıklama yok. Tepe 

Gayrihan Höyüğü Arkeolojik Melikgazi Bağpınarı Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-234 30.06.2005 Açıklama yok. Tepe 

Ala Tarla Mevkii Yerleşimi Arkeolojik Sarız Akoluk Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-375 29.09.2005 Açıklama yok. Tarla 
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Tuztaşı Nekropolü Arkeolojik Sarız Altısöğüt Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-375 29.09.2005 Açıklama yok. Tepe 

Yeraltı Şehri Arkeolojik Talas Köstek Mevkii 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 358 10.02.1989 Açıklama yok. Kayalık 

Arkeolojik Sit  Arkeolojik Yeşilhisar Erdemli Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 515 29.09.1989 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Kale Höyük Arkeolojik Yahyalı Kale Mevkii 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 782 23.06.1990 
Roma, Bizans, Demirçağı 
Höyüğü üstüne kurulu 

Açıklama 
yok. 

Yunaktaşı Siti Arkeolojik Sarız Kuşçu Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 912 22.12.1990 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Örentepe Arkeolojik Develi Güneyaşağı Mah. 420 9, 10, 11, 12 A - 783 23.06.1990 Roma Tepe 

Hırka Köyü Höyüğü Arkeolojik Kocasinan Hırka Köyü 
Açıklama 

yok. 1107 A - 907 22.12.1990 Roma, Bizans, Đslam Tarım Alanı 

Yassıdağ Höyüğü Arkeolojik Sarıoğlan Palas Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 823 23.09.1990 M.Ö. 3000'ler 
Açıklama 
yok. 

Tavla Höyük Arkeolojik Sarız Tavla Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 913 22.12.1990 Eski Tunç, Roma Dere Kenarı 
Kulpak Đnkaya Kaya 
Yerleşmesi Arkeolojik Develi Kulpak Köyü 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A - 1183 23.11.1991 Açıklama yok. Kayalık 

Fethullah Höyüğü Arkeolojik Yahyalı  Fetullah Mah. 
Açıklama 

yok. 549 A - 1454 21.05.1993 M.Ö. 3000'ler ve sonrası Tarım Alanı 

Mahzemin Höyük Arkeolojik Kocasinan Mahzemin Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 1491 25.06.1993 Roma Tarım Alanı 

Eski Çeşme Höyük Arkeolojik Kocasinan Elmalı Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 1488 25.06.1993 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Fıraktin Höyük Arkeolojik Develi Gümüşören Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-1489 25.06.1993 Açıklama yok. Tarım Alanı 

Büyüktepe Höyük (Đkitepe) Arkeolojik Develi Çayırözü Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 1490 25.06.1993 
M.Ö.3000'ler ve sonrası, 
eteklerinde daha geç dönem Tarım Alanı 

Durmuş Höyük Arkeolojik Bünyan Koyunaptal Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 1492 26.06.1993 Eski Tunç, Hitit Tepe 

Kesteliç Arkeolojik Yeşilhisar Gülbayır 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 1759 21.10.1994 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Kışla Tepesi Siti (Araplı 
Höyük) Arkeolojik Yeşilhisar Araplı Köyü 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. 

Açıklama 
yok. 21.06.1995 Açıklama yok. Kayalık 
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Orta Höyük Tepesi Tümülüsü Arkeolojik Felahiye Silahtar Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 2025 16.03.1996 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Adatepe Tümülüsü Arkeolojik Melikgazi Gesi / Bağpınar Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 2069 25.06.1996 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Avanoğlu Tepesi Tümülüs - 
Mezar Arkeolojik Akkışla Gömürgen ve Ganişeyh Köyü 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A - 2468 22.07.1999 Açıklama yok. 

Açıklama 
yok. 

Sivritepe Tümülüsü Arkeolojik Pınarbaşı Pazarsu Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 2373 06.11.1998 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Kızıl Tümülüs Arkeolojik Felahiye Kepiç Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 1982 8.121.999 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Zamantı Kalesi Arkeolojik Pınarbaşı Melikgazi Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-2659 22.09.2000 Açıklama yok. Tepe 

Dökmetepe Tümülüsü Arkeolojik Melikgazi Turan Beldesi 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-2723 21.12.2000 Açıklama yok. Tepe 

Karşıyazı Mevkii Höyüğü Arkeolojik Melikgazi Karşıyazı 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 2830 29.06.2001 Eski  Tunç, Frig, Roma 
Açıklama 
yok. 

Tümülüs Arkeolojik Pınarbaşı Peştepeler Mevkii 
Açıklama 

yok. 124 A - 2767 29.03.2001 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Tabal Harabeleri Arkeolojik Akkışla Kululu - Kaletepe Mevkii 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 2738 31.01.2001 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Kaya Yerleşimi ve Mezarları Arkeolojik Melikgazi Dua Meydanı Mevkii 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 2765 29.03.2001 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Yeraltı Şehri Arkeolojik Tomarza Güzelce Mevkii 39 187 A - 2737 31.01.2001 Açıklama yok. Tepe 

Arkeolojik Sit  Arkeolojik Ağırnas Ağırnas 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-2911 08.11.2001 Açıklama yok. Tepe 
Ağırnas Kaya Yerleşimi ve 
Kaya Kiliseleri Arkeolojik Melikgazi Ağırnas - Akbinderesi Mevkii 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A - 2911 08.11.2001 Açıklama yok. 

Kayalık, Dere 
Kenarı 

Gölbaşı Kayası Düz Yerleşimi Arkeolojik Sarız Kurudere Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 2995 28.03.2002 Geç Kalkolitik, Demir Kayalık 

Kemer Köyü Höyüğü Arkeolojik Sarız Kemer 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 2995 29.03.2002 Demir, Roma Tepe 

Killiktepe Höyüğü Arkeolojik Sarız Yavlacı Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 2995 29.03.2002 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Kaya Kiliseleri Sit Sınırı 
Genişlemesi Arkeolojik Melikgazi Ağırnas - Akbinderesi Mevkii 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A - 5001 26.04.2002 Açıklama yok. 

Açıklama 
yok. 
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Kaya Yerleşimi ve Kaya 
Kiliseleri Arkeolojik Melikgazi Küçük Bürüngüz 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A - 3110 02.08.2002 Açıklama yok. 

Açıklama 
yok. 

Hacitimpınarı Sırtı ve Türkmen 
Mezarlığı Arkeolojik Pınarbaşı Hilmiye Köyü 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A-2995 29.03.2002 Açıklama yok. 

Açıklama 
yok. 

Alaflı Kale ve Salderesi Mevkii Arkeolojik Sarız Karapınar Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-2995 29.03.2002 Açıklama yok. Tepe  

Roma Yolu Köprüsü ve Miltaşı Arkeolojik Pınarbaşı Pınarbaşı 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 2995 29.03.2002 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Kaya Kilisesi Arkeolojik Melikgazi Turan Kasabası 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 3152 27.09.2002 Roma Kayalık 

Turan Kaya Yerleşimi Arkeolojik Melikgazi Turan Kasabası 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 3152 27.09.2002 Geç Tunç, Demir, Roma 
Açıklama 
yok. 

Taşgöl Höyüğü Arkeolojik Kocasinan Yemliha Kasabası 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 3151 27.09.2002 Roma  Kayalık 
Demircibağları Kaya 
Yerleşmesi Arkeolojik Kocasinan Yemliha Kasabası 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A - 3151 27.09.2002 Açıklama yok. 

Açıklama 
yok. 

Hamam Kalıntısı Arkeolojik  Develi Köşk Pınarı 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 3250 13.03.2003 Roma, Bizans 
Tepe, Dere 
Kenarı 

Deliklikaya Kalesi Arkeolojik  Develi Gazi Kasabası 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 3250 13.03.2003 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Nekropol Alanı Arkeolojik Melikgazi Bağpınarı Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-3308 23.05.2003 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Öküzöldüren Höyüğü Arkeolojik  Develi Şahmelik Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 3314 23.05.2003 Bizans 
Açıklama 
yok. 

Zincidere Yeraltı Şehri Arkeolojik Talas Zincidere Kasabası 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 3317 23.05.2003 
Eski Tunç, Kalkolitik, 
Hellenistik, Roma Tarım Alanı 

Esertepe Tümülüsü Arkeolojik Talas Zincidere Kasabası 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-3317 23.05.2003 Açıklama yok. Tepe 

Kuzey Mezarlığı Arkeolojik Bünyan Büyükbürüngüz 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-3349 11.07.2003 Açıklama yok. Tepe 

Güney Mezarlığı Arkeolojik Bünyan Büyükbürüngüz 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-3349 11.07.2003 Açıklama yok. Tepe 

Kurucaova Tümülüsü Arkeolojik Sarıoğlan Akın Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-3398 25.09.2003 Açıklama yok. Tepe 

Üçtepeler Tümülüsleri Arkeolojik Sarıoğlan Burunören/Üçtepeler Mevkii 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-3398 25.09.2003 Açıklama yok. Tepe 

Sultansekisi Tümülüsü Arkeolojik Sarıoğlan Sultansekisi Mevkii 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-3398 25.09.2003 Açıklama yok. Tepe 
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Düzencik Tümülüsleri Arkeolojik Sarıoğlan 
Düzencik Köyü/Köyönü 
Mevkii 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A-3398 25.09.2003 Açıklama yok. Tepe 

Alemdar (Kalender)Tümülüsü Arkeolojik Sarıoğlan Karaözü-Ebulhayır Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-3398 25.09.2003 Açıklama yok. Tepe 
Derviştepe ve Đtkalesi 
Tümülüsü Arkeolojik Sarıoğlan 

Sofumahmut ve Keklikoğlu 
Köyü 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A-3398 25.09.2003 Açıklama yok. Tepe 

Beştepeler Tümülüsleri Arkeolojik Sarıoğlan Tatlı Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-3398 25.09.2003 Açıklama yok. Tepe 

Tatılı Tümülüsü Arkeolojik Sarıoğlan Tatlı Köyü 
Açıklama  

yok. Açıklama yok. A-3398 25.09.2003 Açıklama yok. Tepe 

Yıldırım Köyü Yerleşimi Arkeolojik Sarıoğlan Yıldırım Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-3398 25.09.2003 Açıklama yok. Tepe 

Fatih Mezarlığı Arkeolojik Develi Fatih Mahallesi 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-3452 30.10.2003 Açıklama yok. Tepe 

Avgun Höyük Arkeolojik Kocasinan Avgun Köyü (Düver Köyü) 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 3534 26.03.2004 Açıklama yok. Kayalık 

Nekropol Alanı Arkeolojik Melikgazi Mimarsinan Kasabası 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 3535 26.03.2004 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Dadaloğlu Kaya Yerleşimi, 
yeraltı şehri Arkeolojik Tomarza Dadaloğlu Kasabası 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. 

Açıklama 
yok. 27.09.2004 Açıklama yok. Kayalık 

Dolmatepe Tümülüsü Arkeolojik Ağırnas Ağırnas 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 01.10.2004 Açıklama yok. Tepe 

Yeşilkent Höyük Arkeolojik Sarız Yeşilkent Kasabası 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 57 01.10.2004 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Hörin Höyüğü ve Kaya 
Oymaları Arkeolojik Kocasinan Boğazköprü Köyü 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A - 3507 30.01.2004 

Demir, Roma, Bizans, 
Ortaçağ Kayalık 

Çifte Mağaralar - Kaya 
Mezarları Arkeolojik Develi Yeniköy 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A - 3534 08.12.2004 Hellen, Roma Tepe 

Ağzıgüzeller Kaya Mezarları - 
Taş Sanduka Mezarlar Arkeolojik Develi Ayşepınar Köyü 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A - 94 08.12.2004 Hellen, Roma Kayalık 

Şahmelik Köyü Kalesi, Yeraltı 
Şehri, Nekropol Alanı, Kaya 
Mez. Arkeolojik Develi Şahmelik Köyü 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. A - 94 08.12.2004 Açıklama yok. Kayalık 

Çomaklı Yeraltı Şehri Arkeolojik Develi Çomaklı Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A - 94 08.12.2004 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 
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Çukuryurt Kaya Mezarları Arkeolojik Develi Çukuryurt Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A -94 08.12.2004 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Kayabağ Köyü Kaya Yerleşimi, 
Kaya Kiliseler Arkeolojik Melikgazi Kayabağ Köyü 

Açıklama 
yok. Açıklama yok. 

Açıklama 
yok. 30.09.2004 

Vadi Kuzeyinde Ortaçağ'a 
ait olduğu düşünülen 
yerleşme Vadi 

Elbis Tepesi Tümülüsü Arkeolojik Melikgazi Ağırnas 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-95 06.05.2005 Açıklama yok. Tepe 

Gayrihan Höyüğü Arkeolojik Melikgazi Bağpınarı Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-234 30.06.2005 Açıklama yok. Tepe 

Ala Tarla Mevkii Yerleşimi Arkeolojik Sarız Akoluk Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-375 29.09.2005 Açıklama yok. Tarla 

Tuztaşı Nekropolü Arkeolojik Sarız Altısöğüt Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. A-375 29.09.2005 Açıklama yok. Tepe 

Kayseri Kentsel Sit Alanı Kentsel Melikgazi Tavukçu Mahallesi 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. 250 27.04.1984 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Gesi Kentsel Sit Alanı Kentsel Melikgazi Gesi 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. 298 19.07.1985 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Talas Kentsel Siti Kentsel Talas Talas - Merkez 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. 823 22.09.1990 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Tarihi Sit Alanı  Tarihi Talas Talas - Merkez 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. 702 30.03.1990 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Kışla Tepesi Sit Alanı Tarihi Yeşilhisar Araplı Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. 1983 08.12.1996 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Soğanlı Sit Alanı Doğal Yeşilhisar Soğanlı Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. 423 08.04.1977 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Erdemli Doğal Sit Alanı Doğal Yeşilhisar Erdemli Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. 515 29.09.1989 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Doğal Sit Alanı Doğal Talas Merkez 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. 823 22.09.1990 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Kapuzbaşı Şelalesi Doğal Yahyalı Küçük Darı Köyü 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. 827 23.09.1990 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Sultan Sazlığı Doğal Develi Develi 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. 1493 26.09.1993 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Tuzla Gölü Doğal Sarıoğlan Sarıoğlan 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. 1490 25.06.1993 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 

Doğal Sit Alanı Doğal Melikgazi Tavlusun-Germir 
Açıklama 

yok. Açıklama yok. 1643 24.12.1993 Açıklama yok. 
Açıklama 
yok. 
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Çizelge A.2 : Kayseri Kent Merkezi'nde yer alan tescilli yapılar (KKTVKK tescil fişleri) (Ağustos 2008’e kadar tescil edilen yapılar). 

 Türü Yeri Pafta Ada Parsel Grup Yapım Yılı Özgün Kullanımı 
Tescil Eden 

Kurul 
Tescil 
Tarihi 

Tescil 
Karar No 

Bizans Bazilika 
Kalıntısı 

Bazilika 
Emirağa Mah./Badem 

S. - Matara S. 
78 83 36-40 Kalıntı Açıklama yok Açıklama yok GEEAYK 25.11.1967 3729 

Kayaaltı Harabeleri Harabe Emirağa Mah./Merkez 
Açıklama 

yok 
Açıklama yok Açıklama yok Kalıntı Açıklama yok Açıklama yok GEEAYK 24.03.1968 3893 

Bizans Bina 
Kalıntısı 

Bina 
Köyyıkan 

Mah.Battalaltı 
132 836 1 Kalıntı Açıklama yok Bina Kalıntısı GEEAYK 09.07.1976 75 

Bina Kalıntısı Bina Serçeönü Mah./ 25 814 10 Kalıntı Açıklama yok Kalıntı GEEAYK 09.07.1976 75 

Tonoz Kalıntısı 
(Yıkılmış) 

Tonoz Çarşı Mah./Merkez 
Açıklama 

yok 
Açıklama yok Açıklama yok Kalıntılar Açıklama yok Tonoz Kalıntısı GEEAYK 07.07.1976 75 

Roma Mezarı  Mezar 
Serçeönü Mah./Đstasyon 

Cad./ 
25 814  (181) 48-151 Mezar Açıklama yok Mezar GEEAYK 09.07.1976 75 

Tontar Roma 
Mezarı 

Mezar 
Esenyurt Mah. Tontar 

Mevkii /Merkez 
Açıklama 

yok 
398 5 Mezarlar Açıklama yok Mezar GEEAYK 08.04.1977 423 

Şeyh Ebu Đshak 
Mezarı 

Mezar 
Mükremin 

Mah./Merkez 
44 132 80 Mezarlar Açıklama yok Mezar TKTVYK 13.02.1986 1835 

Mezarlar Mezar 
Asri Mezarlığın 

Güneyinde 
Açıklama 

yok 
Açıklama yok Açıklama yok Mezarlar Açıklama yok Mezar TKTVYK 14.03.1986 2106 

Roma Mezarları Mezar 
Eskişehir Semti Asri 
Mezarlık / Melikgazi 

Açıklama 
yok 

821 28 Mezarlar Açıklama yok Mezar KKTVKK 05.03.1988 148 

Seyyid Burhanettin 
Mezarlığı 

Mezar 
Mükremin 

Mah./Merkez 
42 59 1 Mezarlar Açıklama yok Mezarlık KKTVKK 30.03.1991 995 

Kervanyolunun bir 
bölümü 

Kervan yolu 
Battalgazi Mah. 

Hakşinaz Sok./Merkez 
29M-IVc Açıklama yok Açıklama yok Kalıntılar Açıklama yok Yol KKTVKK 05.03.1988 147 

Vezir Hanı Han Cami-i Kebir Mah. 6 1510 Açıklama yok Kültürel 1844 Han GEEAYK 09.07.1976 75 

Pamuk Hanı Han Ulu Camii Sok. 9 375 4-19 Kültürel Açıklama yok Han GEEAYK 09.07.1976 75 

Cırgalan Hanı  Han Cırgalan K./Merkez 
Açıklama 

yok 
Açıklama yok 955 Kültürel Açıklama yok Han GEEAYK 14.04.1978 1070 

Gön Hanı Han Camii Kebir Mah. 6 1510 185-211 Kültürel Açıklama yok Han KKTVKK 04.03.1988 139 

Körükçü Hanı Han 
Hacı Mansur 

Mah.Çifteönü Mah. 
No:17 /Melikgazi 

66 334 3-4 Sivil Mimarlık Açıklama yok Han KKTVKK 
10.12.1988  
28.03.1992   
20.03.1993 

318 - 
1251 - 
1397 
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Çizelge A.2: (Devam) Kayseri Kent Merkezi'nde yer alan tescilli yapılar (KKTVKK tescil fişleri) (Ağustos 2008’e kadar tescil edilen yapılar) . 

 Türü Yeri Pafta Ada Parsel Grup Yapım Yılı Özgün Kullanımı 
Tescil Eden 

Kurul 
Tescil 
Tarihi 

Tescil 
Karar No 

Đç Bedesten Bedesten Cami-i Kebir Mah. 6 1510 12 Kültürel 1497 Bedesten GEEAYK 09.07.1976 75 

Keykubat Sarayı Han 
Keykubat Dağı  (Kuzey 

batı eteklerinde) / 
Merkez 

2 Açıklama yok 1 Sivil Mimarlık 1224-1226 Saray GEEAYK 08.04.1977 423 

Kapalıçarşı Kapalıçarşı Merkez 
Açıklama 

yok 
Açıklama yok Açıklama yok Kültürel 1849 Çarşı GEEAYK 09.07.1976 75 

Sultan Hamamı Hamam 
Cumhuriyet M.Sultan 

Cad./Melikgazi 
15 1065 24 Kültürel 1205 Açıklama yok GEEAYK 

18.11.1962  
09.03.1972   
09.07.1976 

1986 - 
7735 - 75 

Hunad Hamamı Hamam Merkez 
Açıklama 

yok 
Açıklama yok Açıklama yok Kültürel 1237 Hamam GEEAYK 

24/3/1968 
9/7/1976 

3890 75 

Betönü (Çömlek) 
Hamamı 

Hamam Betönü Cad./Merkez 
Açıklama 

yok 
Açıklama yok Açıklama yok Kültürel Açıklama yok Hamam GEEAYK 13.06.1970 5447 

Kadı Hamamı Hamam 
Cami-i Kebir Mh. Vural 

Sk. 
8 509 1 Kültürel Açıklama yok Hamam GEEAYK 09.07.1976 75 

Cafer Bey Hamamı Hamam Caferbey Mah. 64 80 9 Kültürel Açıklama yok Hamam GEEAYK 09.07.1976 75 

Gülük Hamamı Hamam Gülük Mah. 72 281 1 Kültürel Açıklama yok Hamam GEEAYK 09.07.1976 75 

Setenönü Hamamı Hamam Setenönü Mah. Atpazarı  65 267 2 Kültürel Açıklama yok Hamam GEEAYK 09.07.1976 75 

Deveci Hamamı Hamam Deliklitaş Mah. 50 69 24 Kültürel Açıklama yok Hamam GEEAYK 09.07.1976 75 

Selahaddin 
Hamamı 

Hamam Lale Mah. Lise Cad. 49 258 1 Kültürel Açıklama yok Hamam GEEAYK 09.07.1976 75 

irlik Hamamı Hamam Hacısaki Mah./Merkez 92 234 44 Kültürel Açıklama yok Hamam GEEAYK 14.04.1978 1071 

 Ulu Cami Hamam Cami-i Kebir Mah. 7 1510 8 Dinsel 12yy. Cami GEEAYK 09.07.1976 75 

Şeyh (Şıh) Camisi Cami 
Cumhuriyet 

Mah.Tennuri Sok. 
No:24 

17 253 15 Dinsel Açıklama yok Cami GEEAYK 09.07.1976 75 

Cıncıklı Camisi Cami 
Cumhuriyet 

Mah.Tennuri Sok.No:44 
/ Merkez 

Açıklama 
yok 

193 54 Dinsel Açıklama yok Cami GEEAYK 12.04.1980 2125 
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Çizelge A.2: (Devam) Kayseri Kent Merkezi'nde yer alan tescilli yapılar (KKTVKK tescil fişleri) (Ağustos 2008’e kadar tescil edilen yapılar). 

 Türü Yeri Pafta Ada Parsel Grup Yapım Yılı Özgün Kullanımı 
Tescil Eden 

Kurul 
Tescil 
Tarihi 

Tescil 
Karar No 

Hacı Kılıç Camisi Cami Đstasyon Cad./Melikgazi 100 108 4 Dinsel Açıklama yok Cami GEEAYK 09.07.1976 75 

Battal Camisi Cami Eskişehir Mah. 134 565 3 Dinsel Açıklama yok Cami GEEAYK 09.07.1976 75 

Han Camisi Cami 
Han Mah. Beybağı Sok. 

Talas 
8 117 20-21 Dinsel 19. yy Cami GEEAYK 09.07.1976 75 

Huand Camisi Cami 
Gavremzade Mah.Talas 

Cd. 
38 247 36 Dinsel 1237 Cami GEEAYK 09.07.1976 75 

Gubaroğlu Mescidi  Cami Gubaroğlu Mah. 75 115 42 Dinsel 1300 Mescit GEEAYK 09.07.1976 75 

Gülük Camisi Cami Gülük Mah. 72 281 1 Dinsel H.607 Cami GEEAYK 09.07.1976 75 

Hasinli Camisi Cami Hasinli Mah. 50 139 1 Dinsel 1714 Cami GEEAYK 09.07.1976 75 

Hatıroğlu Camisi Cami 
Katıroğlu Hacı Mansur 

Mh. 
66 329 21 Dinsel Açıklama yok Cami GEEAYK 09.07.1976 75 

Lale (Lala 
Muslihiddin)Camisi 

Cami 
Lalapaşa 

Mah./Melikgazi 
49 257 13 Dinsel 13 yy. Cami GEEAYK 09.07.1976 75 

Đsa Kümbet Camisi Cami 
Tahir Ağa Mah. Göllü 

Sok. 
73 278 1 Dinsel 1554 Cami GEEAYK 09.07.1976 75 

Kurşunlu (Ahmet 
Paşa) Camisi 

Cami 
Yalman Mah.Mimar 

Sinan Cad./Kocasinan 
20 244 3 Dinsel 1576 Cami GEEAYK 09.07.1976 75 

Yanıkoğlu Camisi Cami 
Yanıkoğlu 

Mh.NuhNacibey 
Cd.Alaca Sok. No:2 

36 1595 4 Dinsel Açıklama yok Cami GEEAYK 09.07.1976 75 

Çandır Camisi Cami 
Çandır Mah.Altay 

Sok./Merkez 
98 1552 22 Dinsel Açıklama yok Cami KKTVKK 20.04.1988 165 

Kalaycıoğlu 
Mescidi 

Cami 
Gevher Nesibe 
Mah./Melikgazi 

23 239 8 Dinsel Açıklama yok Mescit KKTVKK 07.06.1991 1047 

Hacı Saki Camisi Cami 
Merkez, Hacı Saki Mah.     

Kocasinan 
287 3114 1 Dinsel Açıklama yok Cami KKTVKBK 22.12.2005 461 

Kalemkırdı Camisi Cami 
Kalpaklıoğlu Mah. 

Melikgazi 
35 52 67 Dinsel 1797 Cami KKTVKBK 17.04.2007 785 

Kilise Kalıntısı Kilise Esenyurt Mah./Merkez 112 1303 Açıklama yok Kalıntı Açıklama yok Kilise GEEAYK 14.07.1973 7291 

Ermeni Kilisesi 
(Asvadzadzin) 

Kilise 
Cumhuriyet 

Mah.Yoğunburç Cad. 
No:21/ Merkez 

Açıklama 
yok 

254 4 Dinsel 1835 Kilise GEEAYK 12.04.1980 2125 
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Çizelge A.2: (Devam) Kayseri Kent Merkezi'nde yer alan tescilli yapılar (KKTVKK tescil fişleri) (Ağustos 2008’e kadar tescil edilen yapılar). 

 Türü Yeri Pafta Ada Parsel Grup Yapım Yılı Özgün Kullanımı 
Tescil Eden 

Kurul 
Tescil 
Tarihi 

Tescil 
Karar No 

Hocahasan 
Medresesi 

Medrese Merkez 91 233 31 Kültürel 1193 Medrese GEEAYK 09.07.1976 75 

Kam Surp 
Lusavariç Kilisesi 

Kilise Caferbey Mah. 60 77 6 Dinsel 12 yy. Kilise KKTVKK 20.04.1988 176 

Hatuniye Medresesi          
(Demir Han) 

Medrese 
Camikebir 

Mah.Kiçikapı/Melikgazi 
10 1510 539 Kültürel 1431 Medrese 

GEEAYK 
GEEAYK  
KKTVKK 

05.03.1967 
09.07.1976  
24.04.1992 

3428 - 75 
- 1264  

Hacı Kılıç 
Medresesi 

Medrese Đstasyon Cad./Melikgazi 100 108 4 Kültürel 1249 Medrese GEEAYK 09.07.1976 75 

Çifte Medreseler           
(Şifahiye-Gıyasiye) 

Medrese 
Yeniceismail Mh. 

Erdem Sk. 
22 140 5-7 Kültürel 1205 Medrese GEEAYK 09.07.1976 75 

Avgunlu Medresesi Medrese Yalman Mah. 19 295 16 Dinsel 12yy. Medrese GEEAYK 09.07.1976 75 

cahasan Medresesi Medrese Merkez 91 233 31 Kültürel 1193 Medrese GEEAYK 09.07.1976 75 

Sahabiye Medresesi Medrese 
Serçeönü Mh./Đstasyon 

Cd 
25 814 10 Kültürel 1267 Medrese GEEAYK 09.07.1976 75 

Seracettin (Küçük 
Hunat) Medresesi 

Medrese Gavremoğlu Mah. 38 1606 83 Kültürel 1238 Medrese GEEAYK 09.07.1976 75 

Hunat (Huand) 
Medresesi 

Medrese 
Gavremoğlu Mah.Kağnı 

Pazarı 
38 247 1 Kültürel 1237 Medrese GEEAYK 09.07.1976 75 

Gülük Medresesi 
(Külük) 

Medrese Gülük Mah. 72 281 2 Kültürel 1210 Medrese GEEAYK 09.07.1976 75 

Köşk Medresesi Medrese 
Gültepe Mah. Kışla 

Cad. 
107 417 63 Kültürel Açıklama yok Medrese GEEAYK 09.07.1976 75 

Raşit Efendi 
Kitaplığı 

Kitaplık 
Camikebir 

Mah.Kiçikapı/Melikgazi 
7 1510 8 Kültürel 1796 Kitaplık GEEAYK 09.07.1976 75 

Atatürk Evi (Raşit 
Ağa Konağı) 

Konut 
Cumhuriyet Mah. 
Tennuri Sokağı 

15 1062 1 Sivil Mimarlık Açıklama yok Konut  GEEAYK 15.12.1968 4301 
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Çizelge A.2: (Devam) Kayseri Kent Merkezi'nde yer alan tescilli yapılar (KKTVKK tescil fişleri) (Ağustos 2008’e kadar tescil edilen yapılar). 

 Türü Yeri Pafta Ada Parsel Grup Yapım Yılı Özgün Kullanımı 
Tescil Eden 

Kurul 
Tescil 
Tarihi 

Tescil 
Karar No 

Mollaoğlu Konağı Konut 
Tavlusun Caddesi, 
Meşe Sok. No:4 

36 130 26-54 Sivil Mimarlık 1784 Konak 
GEEAYK 
GEEAYK   

Açıklama 
yok. 

Açıklama 
yok. 

Gavremoğlu Evi Konut 
Tavlusun Çıkmazı 

No:10 
39 863 333 Sivil Mimarlık H.1188 Konut  GEEAYK 

Açıklama 
yok. 

Açıklama 
yok. 

Güpgüpoğlu Evi Konut Cumhuriyet Mah. 16 193 93-95/46-47 Sivil Mimarlık 1419-1497 Konut  GEEAYK 
Açıklama 

yok. 
Açıklama 

yok. 

Şaban Polater Evi  Konut 
Lalapaşa Mah.Dinçtürk 

Sok. No:2/Melikgazi 
49 256 1 Sivil Mimarlık 20.yy Konut  GEEAYK 13.07.1979 1749 

Akşehirli Evi 
(Çalıka Konağı) 

Konut 
Lalapaşa Mah.Dinçtürk 

Sok./Melikgazi 
49 257 23 Sivil Mimarlık 20.yy Konut  GEEAYK 13.07.1979 1749 

Kantarcı ve 
Yeşilkaya Evi 

Konut 
Tavukçu Mah. Bayram 

Sok. 
57 265 27 Sivil Mimarlık 19.yy Konut  GEEAYK 13.07.1979 1749 

Nuh Mehmet Kaya 
Evi 

Konut 
Tavukçu Mah. Bayram 

Sok. 
57 265 25 Sivil Mimarlık Açıklama yok Konut  GEEAYK 13.07.1979 1749 

Zekeriya Akbıyık 
Evi 

Konut 
Tavukçu Mah. Bayram 

Sok. 
57 265 26 Sivil Mimarlık 19.yy Konut  GEEAYK 13.07.1979 1749 

Yılmazlar Evi Konut 
Tavukçu Mah. Yalçın 

S.  
57 265 2 Sivil Mimarlık 19.yy Konut  GEEAYK 13.07.1979 1749 

H. Mehmet 
Türkaslan Evi 

Konut 
Tavukçu Mah. 

Büyükçeşme Sok. 
57 211 77 Sivil Mimarlık 19.yy Konut  GEEAYK 13.07.1979 1749 

Mustafa Karaca 
Evi 

Konut 
Đsmet Paşa Mah. 

Egemenlik Sok.No:9 
58 213 5 Sivil Mimarlık 19.yy Konut  GEEAYK 13.07.1979 1749 

Ahmet Karaca Evi Konut 
Đsmet Paşa Mah. 

Egemenlik Sok.No:16 
58 214 19 Sivil Mimarlık 19.yy Konut  GEEAYK 13.07.1979 1749 

Konut Konut Altun Sok. No:10 
Açıklama 

yok 
73 30 Sivil Mimarlık Açıklama yok Konut  GEEAYK 12.04.1980 2125 

Konut Konut Altun Sok. No:14 
Açıklama 

yok 
73 32 Sivil Mimarlık Açıklama yok Konut  GEEAYK 12.04.1980 2125 

Konut Konut 
Đsmet Paşa Mah. Bayır 

Sok. No:13 
Açıklama 

yok 
74 20 Sivil Mimarlık 1891 Konut  GEEAYK 12.04.1980 2125 

Konut Konut Gündoğdu Sok. No:18 
Açıklama 

yok 
210 25 Sivil Mimarlık Açıklama yok Konut  GEEAYK 12.04.1980 2125 
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Çizelge A.2: (Devam) Kayseri Kent Merkezi'nde yer alan tescilli yapılar (KKTVKK tescil fişleri) (Ağustos 2008’e kadar tescil edilen yapılar). 

 Türü Yeri Pafta Ada Parsel Grup Yapım Yılı Özgün Kullanımı 
Tescil Eden 

Kurul 
Tescil 
Tarihi 

Tescil 
Karar No 

Haydarbey (Kutlu 
Hatun) Türbesi  

Türbe 
Gavremoğlu Mah.ipek 

Sk. No:3  
36 130 38 Dinsel 1349 Türbe GEEAYK 

15.03.1973 
09.07.1976 

7357 - 75 

            

Konut Konut Egemen Sok. No:28 
Açıklama 

yok 
212 2 Sivil Mimarlık Açıklama yok Konut  GEEAYK 12.04.1980 2125 

Konut Konut Güllük Cad. No:18 
Açıklama 

yok 
227 13 Sivil Mimarlık 1300 Konut  GEEAYK 12.04.1980 2125 

Konut Konut Kaya Sok. No:4 
Açıklama 

yok 
257 4 Sivil Mimarlık Açıklama yok Konut  GEEAYK 12.04.1980 2125 

Konut Konut 
Tavukçu Mah. Yalçın 

Sok. No:13-15-17 
Açıklama 

yok 
264 23-30-31 Sivil Mimarlık Açıklama yok Konut  GEEAYK 12.04.1980 2125 

Konut Konut 
Tavukçu Mah. Yalçın 

Sok. No:9 
Açıklama 

yok 
264 2 Sivil Mimarlık Açıklama yok Konut  GEEAYK 12.04.1980 2125 

Konut Konut 
Tavukçu Mah. Esenler 

Sok. No:7 
Açıklama 

yok 
264 19 Sivil Mimarlık Açıklama yok Konut  GEEAYK 12.04.1980 2125 

Konut Konut 
Tavukçu Mah. Bayram 

Sok. No:7 
Açıklama 

yok 
264 24 Sivil Mimarlık Açıklama yok Konut  GEEAYK 12.04.1980 2125 

Konut Konut 
Tavukçu Mah. Yalçın 

Sok. No:19 
Açıklama 

yok 
265 3 Sivil Mimarlık Açıklama yok Konut  GEEAYK 12.04.1980 2125 

Konut Konut 
Tavukçu Mah. Bayram 

Sok. No:9 
Açıklama 

yok 
265 23 Sivil Mimarlık Açıklama yok Konut  GEEAYK 12.04.1980 2125 

Konut Konut 
Tosun Mah. Setenönü 

Mevkii 
57 328 15 Sivil Mimarlık Açıklama yok Konut  KKTVKBK 25.04.2008 1099 

Müftü Evi Konut 
Tosun Mah. Setenönü 

Mevkii 
57 328 6-9 Sivil Mimarlık Açıklama yok Konut  KKTVKBK 25.04.2008 1103 

Halil Đbrahim 
Gömlekçi Evi 

Konut 
Tosun Mah. Setenönü 

Mevkii 
57 328 10-11 Sivil Mimarlık Açıklama yok Konut  KKTVKBK 25.04.2008 1106 

Gazioğlu Evi Konut 
Tosun Mah. Setenönü 

Mevkii 
57 328 12 Sivil Mimarlık Açıklama yok Konut  KKTVKBK 25.04.2008 1107 

Çayırağası Evi Konut Hacı Mansur Mah. 
Açıklama 

yok 
329 38 Sivil Mimarlık Açıklama yok Konut  KKTVKBK 30.05.2008 1228 

Ahi Evran Tekkesi Tekke 
Mükremin (Tabaklar) 
Mah.Bingöl Sokağın 

Bitişiği/Merkez 
45 63 17 Dinsel Anadolu   Selçuklu Tekke KKTVKK 10.12.1988 317 
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Çizelge A.2: (Devam) Kayseri Kent Merkezi'nde yer alan tescilli yapılar (KKTVKK tescil fişleri) (Ağustos 2008’e kadar tescil edilen yapılar). 

 Türü Yeri Pafta Ada Parsel Grup Yapım Yılı Özgün Kullanımı 
Tescil Eden 

Kurul 
Tescil 
Tarihi 

Tescil 
Karar No 

Ulu (Alev) Hatun 
Türbesi (Saz Geldi 
Uluhatun Türbesi) 

Türbe 
Cürcürler Mah. 
Buyurgan Sok. 

301 3163  3 Dinsel 1363 Türbe GEEAYK 09.07.1976 75 

Seyfullah Türbesi Türbe Cürcürler Mah./Merkez 30 115 40 Dinsel Açıklama yok Türbe GEEAYK 09.07.1976 75 

Suyakanmış Hatun 
Türbesi 

Türbe Yanıkoğlu Mah. 36 517 1 Dinsel Açıklama yok Türbe GEEAYK 09.07.1976 75 

Emir Şahap Türbesi Türbe Yanıkoğlu Mah. 36 518 1 Dinsel 1327 Türbe GEEAYK 09.07.1976 75 

Babükbey Evi Türbe 
Yanıkoğlu 

Mah./Erdoğmuş Sok. 
36 1595 3 Sivil Mimarlık Açıklama yok Türbe GEEAYK 09.07.1976 75 

Türbe  Türbe Babük Bey evine bitişik 36 1595 3 Dinsel Açıklama yok Türbe GEEAYK 09.07.1976 75 

Hunat (Huand) 
Türbesi   

Türbe 
Gavremoğlu Mah.Talas 

Cad. 
38 247 1 Dinsel 13yy. Türbe GEEAYK 09.07.1976 75 

Zeynel Abidin 
Türbesi 

Türbe Merkez 27 246 6 Dinsel Açıklama yok Türbe GEEAYK 09.07.1976 75 

Dörtayak Türbesi Türbe Merkez 131 830 3 Dinsel Açıklama yok Türbe GEEAYK 09.07.1976 75 

Beşparmak Türbesi Türbe Beşparmak Mah. 113 1607 524 Dinsel Açıklama yok Türbe GEEAYK 09.07.1976 75 

Emir Sultan 
Türbesi 

Türbe Cumhuriyet Mah. 17 252 9 Dinsel 16 yy. Türbe GEEAYK 09.07.1976 75 

Tacettin Türbesi Türbe 
Tacettin Mah. Etiler 

Sok.  
48 137 15 Dinsel 16yy. Türbe GEEAYK 09.07.1976 75 

Emirali Türbesi Türbe Hacı Velet Mah. 138 439 7 Dinsel 1301 Türbe GEEAYK 09.07.1976 75 

Seyyid Burhanettin 
Türbesi 

Türbe Đsaağa Mah. 42 597 4 Dinsel 1892 Türbe GEEAYK 09.07.1976 75 

Emir Erdoğmuş 
Türbesi 

Türbe Đsaağa Mah. 42 597 4 Dinsel 1348 Türbe GEEAYK 09.07.1976 75 

Mehmet Zengi 
Türbesi 

Türbe Gültepe Mah. 106 1200 7 Dinsel 1345 Türbe GEEAYK 09.07.1976 75 

Türbe  Türbe Sümer Mah./Melikgazi 114 1607 3466 Dinsel Açıklama yok Türbe KKTVKK 22.09.1995 1919 
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Çizelge A.2: (Devam) Kayseri Kent Merkezi'nde yer alan tescilli yapılar (KKTVKK tescil fişleri) (Ağustos 2008’e kadar tescil edilen yapılar). 

Çifte Medreseler 
Kümbeti (Gevher 

Hatun) 
Kümbet Orta Mah. 22 240 5 Dinsel 1205 Kümbet  GEEAYK 09.07.1976 75 

Avgunlu (Şifalı) 
Kümbeti 

Kümbet Yalman Mah. 19 295 16 Dinsel 12yy. Kümbet  GEEAYK 09.07.1976 75 

Hasbek (Mesut 
Gülzar) Kümbeti 

Kümbet Çandır Mah./Saat Sok. 97 402 1 Dinsel 12yy. Kümbet  GEEAYK 09.07.1976 75 

Kümbet Kümbet 
Serçeönü Mah./Yıldırım 

Cad. 
25 183 16 Dinsel 12yy. Kümbet  GEEAYK 09.07.1976 75 

Kümbet Kümbet Cürcürler Mah./Merkez 29 113 55 Dinsel 12 yy. Kümbet  GEEAYK 09.07.1976 75 

Hacip Kümbet Kümbet Cürcüler Mah./Merkez 29 113 54 Dinsel 12yy. Kümbet  GEEAYK 09.07.1976 75 

Sırçalı Kümbet Kümbet 
Gültepe Mah.Sanat 

Enstitüsü Đçinde 
106 1200 2 Kültürel Açıklama yok Kümbet  GEEAYK 09.07.1976 75 

Köşk Kümbet Kümbet 
Gültepe Mah.Köşk 
Medrese Đçerisinde 

107 417 63 Kültürel Açıklama yok Kümbet  GEEAYK 09.07.1976 75 

Çifte Kümbet Kümbet 
Konaklar Mah.(Sivas 

Yolu 4km.) 
6 Açıklama yok 933 Dinsel Açıklama yok Kümbet  GEEAYK 09.07.1976 75 

Ali Cafer Kümbeti Kümbet 
Kılıçaslan Mah. 
Kızılırmak Cad. 

124 854 22 Dinsel Açıklama yok Kümbet  GEEAYK 09.07.1976 75 

Lala Paşa Kümbeti Kümbet 
Lalapaşa 

Mah./Melikgazi 
49 257 13 Dinsel Açıklama yok Kümbet  GEEAYK 09.07.1976 75 

Şeyh Tennuri 
Kümbeti 

Kümbet 
Cumhuriyet 

Mah.Tennuri Sok. 
17 253 13 Dinsel 1484 Kümbet  GEEAYK 09.07.1976 75 

Alaca Kümbet Kümbet Talas Cad. 39 863 42 Dinsel 13yy. Kümbet  GEEAYK 09.07.1976 75 

Han Kümbeti Kümbet Baldöktü Mah. 44 132 56 Dinsel Açıklama yok Kümbet  GEEAYK 09.07.1976 75 

Döner Kümbet Kümbet Madenoğlu Mah. 43 1 24 Dinsel 13yy. Kümbet  GEEAYK 09.07.1976 75 

Çeşme  Çeşme Orta Mah./Erdem Sok 22 240 4 Kültürel H.1288 Çeşme GEEAYK 09.07.1976 75 

Sahabiye (Mıhlım) 
Çeşmesi 

Çeşme 
Serçeönü Mah./Đstasyon 

Cd 
25 181 9 Kültürel 1266 Çeşme GEEAYK 09.07.1976 75 

Matara Çeşmesi Çeşme Merkez 79 798 38 Kültürel 1621 Çeşme GEEAYK 09.07.1976 75 

Göllü Çeşme Çeşme 
Hamurcu Kubaroğlu 

Mah. 
Açıklama 

yok 
Açıklama yok 18 Kültürel 1551 Çeşme GEEAYK 09.07.1976 75 

Gülük Çeşmesi Çeşme Gülük Mah. 72 281 3 Kültürel H.1135 Çeşme GEEAYK 09.07.1976 75 
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Çizelge A.2: (Devam) Kayseri Kent Merkezi'nde yer alan tescilli yapılar (KKTVKK tescil fişleri) (Ağustos 2008’e kadar tescil edilen yapılar). 

Hacı Kasım 
Çeşmesi 

Çeşme 
Hacı Kasım Mah. Altun 

Sok. 
56 72 Açıklama yok Kültürel 1890 Çeşme GEEAYK 09.07.1976 75 

Şeyh Tennuri 
Çeşmesi 

Çeşme Cumhuriyet Mah. 17 253 14 Kültürel Açıklama yok Çeşme GEEAYK 09.07.1976 75 

Seyid Gazi Çeşmesi Çeşme 
Seyid Gazi 

Mah.Budak+Dinçtürk 
Sok.Kesişimi No:12   

49 256 4 Kültürel XVIII.yy sonu Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Kadı Çeşmesi Çeşme Merkez 56 9 37 Kültürel XIV.yy Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Atpazarı Sokağı 
Çeşmesi 

Çeşme 
Mustafa Necip 
Mah.Merkez 

65 267 3 Kültürel XVIII.yy Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Büyük Çeşme  Çeşme 
Đsmetpaşa 

Mah.Büyükçeşme Sok. 
2-4 Nolu ev arası /   

58 214 10 Kültürel Açıklama yok Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Hacı Veled 
(Deliklitaş I) 

Çeşmesi 
Çeşme 

Tontar Mah.Deliklitaş 
Cad. /   

111 668 1 Kültürel 1544 Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Kiçikapı Lise 
Çeşmesi 

Çeşme 
Tosun Mah.Lise Cad.ile 
Yoğunburç Cad. Kesimi 

Açıklama 
yok 

Açıklama yok Açıklama yok Kültürel XX.yy Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Lala Camii 
Çeşmesi 

Çeşme Lala Paşa Mah. Merkez 49 320 1 Kültürel XVII.yy Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Kara Đmam 
Çeşmesi 

Çeşme 
Gülük 

Mah.Tuğla+Kapan 
Sok.Kavşağı Merkez 

72 226 1 Kültürel Açıklama yok Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Çukurlu Camii 
Çeşmesi 

Çeşme 
Küçük Mustafa 

Mah.Kazım Karabetir 
Cad. Camii Yanı /   

90 166 5 Kültürel XVIII.yy Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Yazı Çeşmesi Çeşme 
Tontar Mah.Deliklitaş 

Cad.No:71 
111 532 3 Kültürel XIX.yy Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Hasbek Kümbeti 
Çeşmesi 

Çeşme 
Çandır Mah.Hastahane 

Cad.    
97 402 1 Kültürel XIX.yy Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Çakalız (Oduncu ) 
Çeşmesi 

Çeşme 
Nazımbey Mah.Hacılar 

Y. Çakalız Cad. 
70 151 13 Kültürel 1582 Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Gödüllü Çeşmesi Çeşme 
Yanıkoğlu Mah. 
Tavlusun Cad.   

36 130 27 Kültürel XIX.yy Çeşme KKTVKK 
21.07.1989        
25.06.1996 

439 - 
2068 

Hasbekiçi Camii 
Çeşmesi 

Çeşme 
Haci Sati Mh.Đstanbul 

Cd.Birlik Sk. 
91 232 1 Kültürel 1720 Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 



224 
 

Çizelge A.2: (Devam) Kayseri Kent Merkezi'nde yer alan tescilli yapılar (KKTVKK tescil fişleri) (Ağustos 2008’e kadar tescil edilen yapılar). 

Gömleksiz Çeşmesi Çeşme 
Kiçikapı,Eski Bedesten 

Mah.Amele Pazarı 
Mevkii   

67 336 12 Kültürel XVIII.yy Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Meteris Çukur 
Çeşme 

Çeşme 
Tacettin Mah. Deliklitaş 

Cad.No:162 
47 3 94 Kültürel XIX.yy Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Han Camii Çeşmesi Çeşme 
Baldöktü Mah.Talas 

Cad./Merkez 
44 196 15 Kültürel XX.yy Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Güpgüpoğlu 
Çeşmesi 

Çeşme 
Cumhuriyet 

Mah.Tennuri Sok. 
Merkez 

16 193 93-95 Kültürel XX.yy Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Mollaoğlu Çeşmesi Çeşme 
Yanıkoğlu Mah.Meşe 

Sok. 
36 130 26 Kültürel XIX.yy Çeşme KKTVKK 

21.07.1989   
25.06.1996 

439 - 
2068 

Uygur Sokak 
Çeşmesi 

Çeşme 
Şehit Miralay Nazımbey 
Cd. Uygur Sk.Peynirli 

Cami yanı 
70 153 1 Kültürel 1957 Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Bezirhanoğlu 
Çeşmesi 

Çeşme 
Caferbey 

Mah.Bezirhanoğlu 
Sok.Melikgazi 

61 11 2 Kültürel 
XX.yy   Geç 

Osmanlı 
Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Deliklitaş Cad. 
Çeşmesi IV 

Çeşme 

Caferbey 
Mah.Deliklitaş 

Cad.Kesim 
Sok+Bezirhan 

Cad.Kavşağı/Merkez 

62 14 Açıklama yok Kültürel XX.yy Osmanlı Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Dökmeci Sokak 
Çeşmesi 

Çeşme 
Tavukçu Mah. Dökmeci 

Sok. 
52 97 41 yanı Kültürel XX.yy Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Hasinli Camii 
Çeşmesi 

Çeşme 
Lalapaşa Mah. Demir 

Sok. 
49 204 9 Kültürel Açıklama yok Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Ulus Sokak 
Çeşmesi 

Çeşme Tavukçu Mah.Ulus Sok.  54 Açıklama yok Açıklama yok Kültürel Açıklama yok Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 
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Çizelge A.2: (Devam) Kayseri Kent Merkezi'nde yer alan tescilli yapılar (KKTVKK tescil fişleri) (Ağustos 2008’e kadar tescil edilen yapılar). 

Erdal Sokak 
Çeşmesi 

Çeşme 
Küçük Ali 

Mah.Erdal+iyiler 
Çıkmazı 

76 Açıklama yok Açıklama yok Kültürel XX.yy Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

M.Necip Mah. 
Çeşmesi 

Çeşme 
Mustafa Necip 

Mah(Miralay Nazım 
Bey)Hacılar Durağı 

65 268 3 Kültürel XIX.yy  Osmanlı Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Lise-Yurttaş Sokak 
Çeşmesi 

Çeşme 
Đsmet Paşa Mah.Yurttaş 

Sok./Merkez 
58 144 2 Kültürel Açıklama yok Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Hüsrem Çeşmesi Çeşme 
Lalapaşa 

Mah.Durak+Kaya 
Kesişimi 

49 202 25 Kültürel Geç Osmanlı Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Hacı Kasım Camii 
Çeşmesi 

Çeşme 
Hacı Kasım Mah.Hacı 

Kasım Sok. 
56 9 37 Kültürel XIX.yy Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Battal Gazi 
Mahallesi Çeşmesi 

Çeşme 
Tontar Mah. Deliklitaş 

Cad. No:155 
111 530 1 Kültürel XIX.yy Çeşme KKTVKK 21.07.1989 439 

Çeşme (Mimar 
Sinan) 

Çeşme 
Osman Yüce 

Cad./Melikgazi 
10 Açıklama yok 676 Kültürel Açıklama yok Çeşme KKTVKK 

22.09.1995   
17.09.1996 

1932 - 
2089 

Sarnıç Sarnıç 
Battalgazi Mah. 

Hakşinaz Sok./Merkez 
29M-IVc Açıklama yok Açıklama yok Kültürel Açıklama yok Sarnıç KKTVKK 05.03.1988 147 

Sarnıç (Đşlik) Sarnıç 
Baldöktü 

Mah./Melikgazi 
44 196 22 Kültürel Açıklama yok Sarnıç KKTVKK 10.07.1998 2287 

Kurşunlu Camii 
(Ahmet Paşa) 
Şadırvanı 

Şadırvan 
Yalman Mah.Mimar 

Sinan Cad./Kocasinan 
20 244 3 Kültürel Açıklama yok Şadırvan GEEAYK 09.07.1976 75 

Hava Şehitliği 
Abidesi 

Anıt 
Talas Cad.Gediriz 

(Kartal) 
Mevkii./Merkez 

138 439 7       
Anıt ve 

Abideler 
1946          

Cumhuriyet 
Abide KKTVKK 21.07.1989 438 

Çınar Ağacı Ağaç 
Serçeönü 

Mah./Kocasinan 
Açıklama 

yok 
245 8 Doğal Varlık Açıklama yok Ağaç KKTVKK 31.01.2001 2733 

Çınar Ağacı Ağaç 
Park Caddesi Düvenönü 

Mevkii 
Açıklama 

yok 
Açıklama yok Açıklama yok Doğal Varlık Açıklama yok Ağaç KKTVKBK 01.10.2004 53 
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Çizelge A.2: (Devam) Kayseri Kent Merkezi'nde yer alan tescilli yapılar (KKTVKK tescil fişleri) (Ağustos 2008’e kadar tescil edilen yapılar). 

Saat Kulesi ve 
Muvakkithane 

Saat Kulesi-
muvakkithane 

Cumhuriyet Meydanı 24 245 2 Kültürel 1906 
Saat Kulesi      

Muvakkithane 
GEEAYK 09.07.1976 75 

Kayseri Lisesi Okul 
Yoğunburç Cad. / 

Merkez 
… 260 1-2 Đdari Açıklama yok Okul GEEAYK 12.04.1980 2125 

Eski Hastahane 
Binası 

Hastane 
Gültepe Mah.Köşkdağı 

Mevkii 
106 1200 14  Küt:  397 Đdari 20yy.  Osmanlı Hastane  TKTVYK 07.03.1986 1999 

Eski Bedesten 
Kapısı 

Bedesten Merkez 67 336 25 Kalıntı Açıklama yok Kapı GEEAYK 09.07.1976 75 

Askeri Hastane ve 
Giriş Kapısı 

Hastane 
Serçeönü 

Mah./Kocasinan 
Açıklama 

yok 
245 8 Kültürel 19. yy Osmanlı Giriş Kapısı KKTVKK 30.01.2001 2733 

Sümerbank Bez 
Fabrikası 

Fabrika 
Sümer Mah. / 

Kocasinan 
Açıklama 

yok 
1591 1878 Kültürel 1935 Fabrika KKTVKK 12.12.2003 3484 

Sur Kalıntısı Sur Beştepeler M. / Merkez 
Açıklama 

yok 
Açıklama yok Açıklama yok Kalıntı Açıklama yok Sur Kalıntısı GEEAYK 08.04.1977 423 

Đç Kale Kale Merkez 
Açıklama 

yok 
Açıklama yok Açıklama yok Askeri Açıklama yok Kale GEEAYK 09.07.1976 75 

Dışkale Surları Sur Merkez 
Açıklama 

yok 
Açıklama yok Açıklama yok Askeri Açıklama yok Sur GEEAYK 

18.10.1975 
09.07.1976  

8664 - 75 

Sebze Deposu Depo 
Cumhuriyet Meydanı 

Güneyi 
3 363 30 Ticari Geç Osmanlı Depo GEEAYK 09.07.1976 75 
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EK B : Kentsel Katmanlaşma Bağlamında Belgeleme Önerisi 

Çizelge B.1 : Kentsel katmanlaşmanın belgelenmesi (Bilgisayar programı) 

A. Envanter No: 

     Coğrafi Konum: 

     Adres: 

      Il 

      Đlçe 

     Genel Konum: 

B. Alanda Yer alan Doğal ve Tarihi Yapıların Tescil Durumu: 

C. Alanda Tespit Edilen Yapı ve Yer Đsmi Değişiklikleri: 

D. Dönemsel Tarihi Gelişim 

D.I.Dönem: Doğu Roma ve sonrası 

                    Yıl: M.S.400’ler-1071 

D.I.a.Genel Bilgi 

D.I.b.Genel Yerleşim Düzeni 

D.I.b.1.Plan 

D.I.b.2.Aksonometri 

D.I.c.Arşiv Bilgileri 

D.II.Dönem: Selçuklu ve Beylikler Dönemi 

                     Yıl: 1071-1467 

D.II.a.Genel Bilgi 

D.II.b.Genel Yerleşim Düzeni 

D.II.b.1.Plan 

D.II.b.2.Aksonometri 

D.II.c.Arşiv Bilgileri 

D.III.Dönem: Osmanlı Dönemi 

                       Yıl: 1467-1923  

D.III.a.Genel Bilgi 

D.III.b.Genel Yerleşim Düzeni 

D.III.b.1.Plan 

D.III.b.2.Aksonometri 

D.III.c.Arşiv Bilgileri 

D.IV.Dönem: Cumhuriyet Dönemi 

                       Yıl: 1923- 

D.IV.a.Genel Bilgi 

D.IV.b.Genel Yerleşim Düzeni 

D.IV.b.1.Plan 

D.IV.b.2.Aksonometri 

D.IV.c.Arşiv Bilgileri 

E. Açıklamalı Kaynakça 
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