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ÖNSÖZ
Dört yıllık üniversit~ hayatmnn bitiminde ·son perdeyi oynayan -l;)u mezuniyet
çalışmama büyük bir özen ve titizlik g(lsterdim. Mezuniyet çalışmasında konum olan
Kayseri tarihi ve kültürünü en ince ayrıntı-sına kadar araştırdım. Araştırma sür-esince
birçok kişiyle konuşma firsatı buldum. Benden hiçbir yardımı esirgemeyen bütün
hedeeae buradan teşekkür-ederim. Aynca bu araştırma sayesinde yaşadığım il olan
Kayseıi hakkında bilmediğim. birçok şeyi de öğreamiş.oldııın, Sonuçta Kayseri'nin
çok -önemli bir kültür hazinesi yargısına vardım.
Mezuniyet çalışmamda elimden geldiği kadar Kayseri'yi hem tarihi ile hem
de kültürü ile ayrıntılı olarak anlatmaya çalıştım.
Umarım yaptığım.1:m mezuniyet çalışması Kayseri'yi tanımayanlara
Kayseri 'yi güzel bir -şekilde tanıtan, Kayseri'yi tanıyanlara ise Kayseri'nm
bilmedikleri yönlerini. anlatan bir çalışma olmuştur.
Bu çalışınayı fuızırlanı-amı -şağlayan danışmaa Hocam Doç. Dr. Bülent
Y1>ru.tmaz Bey'e teşekkürlerimi sunarım.

DeryaDEMİRBÜKEN

,,j(J

' ., /

"~-::~··-::: .... ~.:::"';:.>""

İÇİNDEKİLER

Sayfa
"KAYSERİ~'ADI NEREDEN GELİYOR.t

l

KAYSERİ TAR.Ilfi,

l

:cmİ>DTIYE·
UL". '.
'· £.1-U
D
.rt ~EN··.
"/ . ·. r- UNL.
- '. .
KAYS

TIU
.ı:;
J::.,.l'\.--•..•---- . . - .....•....•.- ...•..........•...•.•.................•.......•............•.......••....................•....•.....•.•..........•...

TARİifİ ESERJ.,ERİ. . ".· . •• .. , " •. ··. • . • •
KAYSERİ İÇİN.DEKİ

.•

e

. .:

. ·· .. •.>

, .

·>

·A

• ·,,

,-

•

·.•

,·.

··+.\..,

MÖZE.LER

8
13

KAYSERİ COGRA.FYASI. ............•.........•..............•.......................•....•.....•..........................

14

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BÖLUMLERİ

23

KAYSERİ AGZI

24

İLÇELER························ ...•.......................................................................................... 37

KAYSERİ TURKüLERİ

'r •• , •••• - ••.•••••••••••••••.••

,. ••••••••.•••

, •.•.•••••.••• ," •••••••••••••••••••••

, ••••••

, •••• ,., .•••

KAYSERİ FIKRALARI

·r.ARMYERLERi

43
50

,

_......................................•.,

,

s2

0
··.· . . s ERl
· ·····n·· ·.. .ı.:..N
··
KAY
RESiMLER..

53

.KAYSERİ YE'MEKLERİ

:54

KAYNAKÇALAR.

-64

ı

'~KAY:SEJH'' ADI NEREDEN GELİYOR.?
Kayseri, Milattan. önce.. k.unıhmış bir şehirdir. Bu ş$jlk

defa (Kanisti) adı.

verilmiştir. Asud\llar dönemine rastla.yan. çağlardaki bu ad 4a~. sonra (;~kal

-ola,rak -değişmişti. Bu adın -da, K,ıpadok:yahlann atası Mesclıuş, ya -da -(M-os,o.clı) dan
geldiği ifade edilir. Bir başka gi:>tiiş d~, Mazıık'ın vr:ek-çe Mazaka'ya dönüşmesinden
geldiği -şeklindedir. Bu adın, Frig -dilindeki Z-eus anlamına gelen Ma.zeus'tan
gelebileceği de öne sürülmektedir. En uygun şekli de bu ifade olmalıdır. Çünkü
bulunan-e&ki paralar -üzerinde bu -ifadelere ra$:lanmaktadır.
Kayseri, bir ara (Eusdleia). adını. da. almıştır. Bu adla I. Kapadokya
Kralltğtnmbaşk-enti -olduğu da aynca kaynaklarda ifade -ediliyer.

Kayseri,nitı bu adı alış. tarihi, M.S. 11. yıla rastlar. l{apııd9kya Krah :Rgma
impaı:atQru~nun onuruna şehre..(Kaisareia). adını vermiştir. Senit bu adla. ün- bulmuş
ve gelişmiştir. Ancak, aynı yıllarda, Anadoluda aynı. adla başka şehirler de
bulunduğu için, burasını diğerlerinden ayırmak -için, {Erciyesin kenarındaki
Kaisar-eia)~Anadolu'nun önctt-şehri Kaisareia)gibi adlar verilmiştir.
Şehrin bugünkü adı alışı 7. asırda arap. ordelarıaıa -şehri -ele geçirmelerinden
sonraya rastlar. O da, (Kaisa:reia). adının (Kayseri) şeklinde okunuşundan ibarettir.
Şehir, -o tarihten hu yana bl.i 11,-dlı ·amlm~ktadır.
KAY.SERl TARİHİ
Dört. bin·· yıllık ~ıı

g~ınişind~•. bölg~:

en büyük şehri olan Kayseri, aynı zamanda siyasi
merkez rc,lü oynaqı.

Hitit. ve Frig çıtğmda

bölgenin en güçlü ~

•. olan·· .Kayseri; M~Ö:. 4.

yüzy.dda Kapadokya "K.raflığı~ nm Wentfydi
Ro:ıııa.

Ka.pa.4Qlcy~, Ey~~'

di~

nin

merke~ Setçukkı döneminde Konya ve Sivas ile

beraber üç önemli bailcentteıı biriydi.
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statüsü verildi, Karaman Eyaleti'mn

n

merkezi

1

Konya

Sancağı -idi.Ama Kayseri

Sancağı , ekenemik

olarak Korıya'dan daha

zengindi. Nüfus bakımından ise 19. yüzyıla kadar Anado!u'da Bursa'dan sonraki en
"l,üyük ·şehir olma özelli$ffii korudu.
I9: yüzyılın başlarından itibaren Osma:nh İdare Sistenri1 nde sık aralıklarla
yapılan. değişildilder, Kaysen•nm mülki ştatüwnü etkiledi. 1839' ·. -da Karaman

Eyaleti'-nden ayrılarak yine sancak merkezi olarak Bezek Eyaleti' ne bağlandı. 18-67'
de Bozok Eyaleti' nden ayrıldı ve Ankara Vilayeti' ne bağlı sancak merkezi yapıldı.
1869ıda Sultan Azizi'flin fermanıyla belediye teşkilatı kuruldu. 1914' te Bağımsız
Liva (sancak) olan Kayseri> 1942tte anayasa hükmüyle vilayet statüsü. 'kazandı.
Ş,ehrin mu.iki şta,;tu~de yapılan -d~ğişildikler, -sırur-l~rımn sürekli olarak

değişrnesfue sebep oldu. I914'e kadar Kayseri1nfu Develi ve İncesu'dan başka ilçesi
yoktu. Bu. tarihte Bünyll.ıt lqiztı · oldu, :t9Z7'dt ·I>uıarl>aşt (AziZi.ye) d{)rdüncil ilçe
olarak .Kayser.iye.. . katıldı. :Pmarbaşı'run nahiyesi olan Sarız l94tı!da. İncesu'nun
nahiyesi
olan. Yeşilhisar 194.Ş~de, Develirniıı nahiyesi olan. Tomarza l953le, Yahyalı
.
.

.

l954'te ilçe ·S:1:atüsü kazandı. Felahiye 195.7'de, Sarıoğlan l960'ta, Akkışla ve Talas
l987'deözvatanveHacılar

1990'.da.ilçe yapıldı.

1988~de çılqınlan. 3508.. Sayılı .Kan.unla Kayseri Büyükşehir statüsü kazandı.
Aym kararla merkezde Kecasiean ve Melikgazi olmak üzere iki ilçe kuruldu.
Böylece Kayşeri.!nin merkez ilçelerle •. \,irlikte tQp{am 16 ilçesi oldu.· Vılayet sınırlan
iwisind~.,

45 he«!e

ve .-~.l kpy -bulutın'ttıkt~dır. Kayşeri, yarım milyçmu ~kez~e,

yarım milyonu da kasaba. ve köylerinde ya~ayan, bir milyQn nüfuslu ortalama
büyüklükte bir sanayi -şehridir.
Kayseri Sefçuklulann Anadolu.'daki önemli siyasi başkentlerinden. biriydi.
Sultanlar Kayseri'ye -sik gelirler, devlet işlerini yazlık ve kışlık iki sarayıe bulunduğu
bu -şehirden yummrlerdi. Selçuklu egemenliğinin sona erdiği ve Moğol · istilalarıyla
to,plums.at istikrarın hoaılduğu dönemde, Eratna Devleti kuruldu. Devletin başkenti

önee Sivas'.tı, daha .sQnra Kayseri'ye taştndı. Kayseri ve çevresinde 40 yıl hükmeden
Eretna ş-ül~esinin egemenliği~ Kayseri Kadışı Burhaneddin -son verdi, Kadı
Burhaneddin'in~egemenliğiişe Ut yılsütdü.
-Osmanlı'ya gelene kadar çek sık el değiştiren Kayseri'de, uzun süreli siyasi
kargaşa ve huzursuzluklar yaşandı. Moğol istilasında yıkılan, yağmalanan şehirde
siyasi denge bozuldu. Moğolların görevlendirdiği yeril ve İlhanlı yöneticilerin

2

mmünün görev sur-esi çok kısa -sürdü. Hanedanların iktidar mucade1~indoo halk
ezildi, -şehrin -ekonomisi -geriledi, es~

kadar yabancı tüccar ve kervan uğramaz

oldu.

Kayseri, Oşma-nh yör-ı.etimi \,oyunca sancak merkezi Qlarak kaldt Osmarıh'-da
siyasi birlik çek ·önemliydi. Bu nedenle hangi nit-elikte olursa olsun devletsı merkezi
otoritesine alternatif bir gücün
doğmasına izin verilmedi. Osmanlı sistemi içerisinde
.
""

bir şehrin siyasi başarı sağlaması, ya Bursa, Edime ve - İstanbul gibi başkent. olması ya
da Halep, Budapeşte ve Saraybosna gibi eyalet merkezi şansı ya.kalam.asma bağlıydı.
Kayseri, Osmanlı döneminde başkent ya da eyalet merkezi olmadı. Arna
.

'

•.

devlete üç sadrazam. bir zemeli Beylerbeyi ve bir R:eisültruttab yetiştirdi.
S·adtazamlar, Halil Paşa, Niş-aııcı Mehmet Pa~a ve Ha~ Paşa'drr.
Tavluşunlu 9lan Halil Paşa. I, Sultan Ahmet zamanında. Kaptan-ı Derya oldıı.
İki yıf bu görevde kaldıktan sonra I. Ahmed; l'. Mustafa, Il. Osman ve
zamanmda.sadtaz~ık

ıv: Murad

yaptı.

Erkiletli olan Nişancı. Mehmed. Paşa,

m.

Ahmed: zamanında sadrazam. oldu.

Memleketi elan Erkitet't-e adıyla anılan cami ve külliyeyi yaptırdı.
Yeşillıisa:dı olan Hamza Paşa

ı~i

ve

1\ıfışır

valiliklerinden

zamanında

~~
sonra m.

sadr~-

ey~
Mustafa

Ha;lil. Paşa. dQğ9,ğµ.

getirildi~
0

•.

Y-~ olaıı

Yeşilbisar'da cami ve okul yaptırdı.

Lale Mahallesi'nde doğan Küçük Hasan Paşa, değişik vilayetlerde valilik

yaptıktan -sonra Hi8'.rt-e Rumeli Beylerbeyi oldu. -Ç~

·olmadığı için mallan devlet

hazinesine kalan. Küçük Hasan Paşa'tım. Lale Mahallesi'ndeki konağının yerine

~yseri Lisesi yapıldı.
Aslen Ist:ndın11 o.hın Mebmed ~id Efend4 III. Selim zamanında.
Reisülküttab (Oışi;leri Bakam) -ol®. ~id Efendi, Camii Kel:>ir'in t,iti-şiğindeki
kendi adını taşıyan. kütüphanenin. kurucusudur.
Osmanlı dönemirıde ·sağlanan -siyasi istikrar, imparatorluğun

gerileme

döneminde, merkezi otoritenin taşrada hakimiyeti elden kaçırmasıyla yeniden

3

·bozuldu. Uzun ·s,ür-en -savaşl~da -güçs.üz düş~n, maliyesi ·beslediği memur ve askerin
giderini karşılayamaz olan devlet, ayan ve ~rafın. taşrada kendi egemenliklerini
kurmal~~
k~nda

engel i')lamadı. Hı,ıtta devlet, asayişin korunması, vergilerin toplanması
ayan ve eşraiian yardım istedi. Miri t9Ptaklar, ayanlar:a rnalika~ olarak

verildi. Sonradan bıı mallan mülkiyetine ·geçir-en, ayan ve -eşraf güçlendi, -halka
eziyete başladı. Kayseri~de miti mallara el koyarak güçlenen, Z-ennecizadeler,
Kalaycıo.ğuUarı, Emirağttzadeler, Meht-eroğtı:llan ve DevecioğuUan -gibi nüfuzlu
aileler, şehrin.ekonomik ve sosyal: hayatım. denetimlerine geçirdiler.
Devletin mültezim.leri de ·vatandaştan yükümlü olduğundan fazla vergi

topladı, TQPl:ıdığı. bu. vergilerden aldığı yuksek paytar:la zeııginleyen mültezimler,
vergi t~ıpl~keıı fakir halka zulüm yaptılar. Il. Mahmud ~ôneminde eşrafın ve
ayanların devlete ve kanunlara bağ~

sağl~ı

için ön(ie gelen ayanlar

İ:stant:rul'a davet e(lildi. Ama.elde Ç'ttikleti' inıtiyazlardaıı.vazgeçmel~ sağlanamadı.

Padişah ~ . ayanlar arasında unı:alanan. Sened:-i İttitak.'\ padişah. otoritesini
-&ımdayan ve Batlda

olduğu ıibi haklar ~iren

bir ·siyasi belge olarak

değerlendirenler de vardır. Gerçekte ise bu. belge, taşrada devlete karşı güçlenen
kendi çıkarlarına· hizmet eden. ve halkı S.Qyan derebeyleri.ni. meşrulaştırdı. Ayan ve
eşraf k-endi "Şahıslan için hak ~tediler, -şehirleri için hak ve ·özerklik talepleri olmadı.
Aslında. ş~ter,

Batı!da 9:lduğu. gibi <,~rkl~e~i,

anlamda yerel

~rçek

yö~mler k.uru.lamm1ı. Ş~hirler merkezi ·ptorit~n uzantl$19lırak kaldı.
187-(i tarihli I: Meşru~

Anaya.şaşı. ilci. meclisli t,ir padam~nto 0,ngôrüy9rdu,

Ayan Meclisi padişahın, seçtiği .üyelerden,.oluşacak, Mebusan Meclisi. üyelerini ise
halk seçecekti. Bu ilk -parlamentoya Kayserili Ahmed Paşa padişah tarafından ayan
seçildi. İlk mediste. Kayseri. Ankara vilayeti bünyesinde- bulunduğu için,. ·Ankanldan
seçilen. altı.millet.vekilinden. hangilerininKayseri'.yi. temsil ettiği bilinmemektedir.
190,& -aeçimlerinde Kayseri iki mebus gönderdi; Hoca I<.asm Efendi ve

İmatnzade..;Ömer :Mümtaz Bey. Bu tarihteıı l9l8'eJi.adar değişik zamanlarda yapılan

se-çimleyde Ali 6i:llip··Bey; R.tfat·Ça~ ·. &y~ E:m:ab~·- tomayiiı::ı. v~. ·Mustefa ~ey
ÖZkan.. Osımmh Meçlisindıe Jnebus olarak Kayseriyi temsif ettiler.

itilaf Devletleri (İngiltere, Ftansrt Rusya, italya)'mn 1turkiye topraklarının
.

•·

.

.

-..

.

.

paylaşılması konusunda aralarında yaptiklan antlaşmaya göre Kayseri, Fransızlara

4

'kiacak :bP'lgede -yer alıyordu. Fransızlar ba ·emellerini Fçekleştirmek

için Adana,

Antep ve M:araş.~il:>i güney vila..yetleriniiŞ$al ederek Kayşeri'ye d9ğru ilerlediler.

Kay$eri civçJ;nndş., ·öz~llilde neveli'çie ;79ğun -olan Ermeniler, Fran~z işı;~line
yardımçı olmak için silahlandılar
ve müsmman. · halka karşı saldırıya
geçtiler. Bu gelişmel~ elurken,
Amasya. Tauıiıni gereğince her
vilayetten çağrılan, uç ddegtmiu
katılımı

ile

Sivas

K9ngresi

toplandı.
Koogre . . , öncesinde,, Kay;seı:ililer'irı, İstanbul Hükümeti ile . Anadolu · fiareketi

ırasında. b,i.r. karara. varması. kolay.. Qlınadı, Sivas Kpngr~i'ne katılma konusunda
tereddütler ,s,ıuştu. T-er~~dütleri gidererek bir karara var~lmek için, Taşcızade
Mthmet Bey~in. evinde, şehrin önde gefenterinden Belediye Başkanı Rıfat Çalıka ve
Müftü. R:emzi Efendi'nin içinde bulunduğu -elli kişinin katıldığı bir toplantı yapıldı.

Toplantıda tum alternatifler tartışıldıktan. sonra Sivas.. Kongresi'ne katılmaya karar
verildi. İmamzade öıner. Katipzade Nuh Naci ve HaJaçzade Ahmet Hı1mi iongr.e
detegeşi~çileı:ekSiva:s'.ı.gtJnderildi.
Kay~'yi dıtşınmı işgal etmedi. Fakat Kayseri. Milli Mücadele'de vatani
vazifesini hakkıyla yaptı. Sivas Koogresi'ne katılan -delegeler -şehr-e dönünce, alman
karadan ha.ika anlattılar. Ka.yşenf.de Müdafaa~i.. Hµkuk Cemiyeti ku.n.ıldu. Mudafaa,.i
Hukuk Çemiy~ B#Şk1ınhğı11a Mü® Ahmet R~

Efendi getirildi.

Saat Kulesi'nin

muvakkithanesinde çalışmasına başlayan cemiyetin öncülüğünde, Kayseri Milli
Mücadeledeki yerini aldı. Kayseri'de gönüUulerden oluşan bir müft-eze Adana1mn
kurtuluşuna katıldı, Ayrıca Kayseri'de gönüllülerden oluşan bir ''MiUi · İntikam
Tugayı"' kuruldu.
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ı\rlic~ol~i Müzesi
t930 yılında Hunat Hatun. Medresesinde kurulmuş, 1969 yılında Gültepe
Mahallesi, Kışla -Caddesi'nde yeni yapılan hugunl.."ti

binasına taşınmıştır. Eserler

Kronolojik 1;,iıt. ,.f-ü.zen. içerisinde iki t:)ıiyuk salon ve 1,,ahçede ser:gil:enm.ekt~r.
L Salonda, E~ki Tunç Çağına -~it -ser~k eserler, idoller ve Kült-epe kazılannd11 eld.e
edilen

Asur

Ticaret

Kolonileri

Çağına

ait

eserler

sergilemnekt:edir.

2.. Ş~l'9ftda, Frik, H~leniştlik, R-o~ ve Bizanş ·çağlarının Kt1.yseri ve -çevresinden
<ierl~ş. eserleri.. B~t-epeler ve Garipler tümülüsterinden ele geçen mez~
hediyeleri -sergilenm.ekt-edir.
Bahçede ise, Helenistik, Roma ve Bizans -çağlannın mermer heykelleri,
mezar-s,t·eHeri, lahit ve pişmi~ topraktan iri kü:pler -sunulmaktadır.

EtııQı.-affa..Mii~i,()şm1.nliEvlM~esi.
1-983 tarihin@

Hunat Hat-un Medr~.sesi'nde kurulmuş

1997 yılında

Cumhuriyet Mahallesi'ndeTenmıri Sokağılnda bulunan 1419~1497· tarihleri. arasında
yapılınaya -t,~şlıman ve 18. yüzyıla kadar yapımı -devam eden {iµpgüpoğlu K-0-mıgına
tıışmmıştıı:. Konağın. bir bölümü Oşı;naruı Evleri'm y4;1nsıtan düzende sergilen:ıniş,
diğer bir -bölümü ise Etnoğrafya Müzesi olarak Kayseri yöresinin özelliklerim.
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yansıtan Türk. İslam . Küitürünüıı. çnrl, silah; ahşap,. mad.eıı, el yazına. hah, kilim,
erkek ve kadın.giysil~ile tııkı ve ·şO;s ~alan sergilenmektedir.
'ftp T~rihi 1\ılüze&i {-Ot,vher Ne&.ibe Müzesi}

Cumhuriyet Meydanı, Mimar Şinan Parkı içerisinde bulunan Gıyaşiye ve
Şifahiye Medresesi'nde 1982 Y1ltnda müze-olarak açılmıştır.
Çifte Medreseler. İkiz medrese, Kayseri Tıp Mektebi isimleri ile de anılan
yapı topluluğu, Gyasiye ve Şifahiye olmak üzere iki bölumden oluşmaktadır. Her iki
binada açık avlu, ~ivri kemer ve tones tavanlı revaklar, kare ve dikdörtgen odalar
aıevcuttar,
Mü.Zenin birinci. bölümünde {Gıyasiy:e} Selçuklu döneminde tıpta kullanılan
®Şitli ~lzeme~r ~enilmektedir. ikinçi bölümde {Şifahiye) iıe 12. yüzyılda akıl
hasta.lamını müzik. {telkin y:9lu) ile tedavi edildiği akıl başta.lan twtumu (Bimarhane)
gezip,ince•eye ~eğerböfflmlerdendir.
Atatiir.k Evi.Müıesi
Cumtnıri1et Mah. Tennuri Sokağuıda bulunan bina,
l9L yy sonunda ev olar$ yaptttılmıştır.

Ataım~

Heyet-i

Temsiliye &~isi

olarak

'..W'.12.. 1"119/da Kayseri'ye teşritlerinde bu evde misafir
k~şfıi,tdıl'.. ~~
kattaki

aııışııı;ı r~(l):re · ·edile:r~ .· linat'llllc ü.~

bit. odaşında,, I{ayşeri'yi ziyaretleriyle ilgili. bdge ve foto.

~aflar

·ser-gHenmektedir.
KA'YSERİCOGRAF¥ASI
İç .Anadofu~un . Kızrhmıak· bölümünde yer alan Kayseri ili, kuzeyde Yozgat
ve Sivas, batıda Niğde ve Nevşehir, güneyde Adana, güneydoğuda. Kahramanmaraş

ve doğuda Malatya itleri ar~ında yer alır.
-Orinwich.·rasatl'ıanesinegöre 33•.derece 3fJ:dakikadoğı)bQylamı, 38.derece 4Ş
dakika 30 .saniye kuzey enleminde bulunan ilimizin yüzölçümü

1·6..917 km2 ve

adenizd(;m )riiksekliği 1050 metr~ir.
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KRWZÜŞ;EKİLLERİ
DA:GLAR-: İlin orta kısmında kav yığınlarından oluşathtepelerle çevrelenen
110.0 km.2 -lik k-a,.ideşi fü; Erciyes -şô:mnuş V9lkam bulunur. Kayserinin diğer dağlan

-sıradağlar biçiminde kıvrımlara uğramış t,ir yapı gçşteren. yµ~ltilerdir. Bunlardan
biri Erciyes. Dağıeın 15 km kadar -kuz-eyd+auncla başlar ve batı bölümü Korumaz
Dağı(l900m}orta bölüm ÇekSQtat Dağı (1950mJdoğu bölumtt Hınzır Dağı(2623m)
dir. Bu dağların -güneybatısında Süvengen Dağı (1950m). Aygörmez Dağı {2012m) ve
bu dağlardan geniş. düzlüklere ayrılmış. bulunan Köşkerli (2-000riı). ve Kepekli Dağı
{2200ml yer aftı:.

itin güney kısmında Tahtalı Dağlar (2700m)- Şirvan Dağı

(2JI6ın)

BinboğaDağı.(2830m).v~ Bakır Dağı.{2962ın):bulunur.

ERCİYESDAGl
ERCİYES.

E:RCİYEŞ, ERCİYAS~ ERCİYAŞ.. olarak da- bilinir. Ka:yseı;i

kfimtinin güneyind:~, İç Anadolu B9lge~~mn en :yül<:sek dağı. Antik adlan ARGAİQS~
ve ARGAEUS.'tur. · K-esintisiz bir dizi oluşturan ve farklı yönlere fill gönder-en ovalarla
çevrilidir: Doğu. ve güneydoğudaki Zeresek ve Tomarza. ovaları Seyhan'ın kolu
Zamantı Irmağı aracılığıyla Ak-denizle; güneyde, dışarıya akışı -bulunmayan Develi
Ovası Sultan Sazlığı'na; Kuz-eydeki Kayseri . Ov,ast ve Kı.zılıtmak'ın kolu Karasu
(San~klı· Suyu) arı1:etl~yla ·K~a~z'e ŞU g911d~. ···Dağın en yµk~ iki doruğu,

batı~d()ğu doğnıituiu t:nr sırt üzerinde J>umnan Bay0k· Etciyeş. (3,917 ın} ile Kuçuk
Er-ciyes't-ir {3. 7-02 m) Er-ciyes Ooruldanmn değnıltusueda, Kayseri Develi yolunun
geçtiği Tekir Beliyle {2. l50 m) a;Tıla;n. Koç dağı (2. 700 m) bulunur, Bütün bu yµzey
-şekilleri, kuzey-:;guney doğrult-ulu Kayseri-:;Develi -çöküntü alanında Miyosen Bölüm
(y. 2-6~7 mi!yQn yıl once). başlarında. ger-çekleşen püskilnnelerle oluşmuş. büyük bir

kütlenin aşınmasıyla ortaya -çıkmıştır.
Erciyes, taze bir yanardağ_·_.·. değil_ · , yQğun aşınma geçirmiş. bir yanardağ
,,

1lrt1ğıdır. Pli~

Bölüm -(y. 7-:ı2.5 milyon yıl ~)

,,

,

ortalaffll(ia biyiml-enmesini

tamamlayan kildede. Ptiyoş~n~de t,a:Şlayıp Pleyistosen. Bölümde- (y. 25 milyon,,,l-0 bin
yıl-önce) mir-en yeni lav ve tüf-püskürmeleriyle-daha genç-eklenti

koniler oluşmuştur.

Bu konilerin en Qnemiileıi doruğun. kuzeydoğusµndaki Ali Dağı (1.870 m),
kuzeydeki Lif-o& {Çadır) T-epesi {2.503 m), kuzeybatıdaki Sütdonduran Tepesi (2.797

tŞ

m), ·batıdaki Eğrikuzey 'r-epesi {2.92-0 -m) ve Kolanlı Dağı {2.680 m), Develi'nin
kuzeyinf.i~ki güney yam~cında ise -Oökt-epe (2.445 m) ve Beşparnwc Dağı-dır (2JI5
m). Bu eklenti yanı:ır4ağ k-Qnilerinden -b~lanmn -~n~a

-kraterler -vardır. Kuzey

yan.,acında. bulunan Lifoş Tq,eşinddô krat-er(çapı 400-500 m) buna ö~tir.

Dağın

yamaçlarındaki -eklenti k-orulerinden ikisinin -içinde· suların. birikmesiyle Cora gölü w
Sarıgöl oluşmuştur. Erciyes Dağındaki daha yeni yanardağ -etkinlikierinin. bir_ başka
kı;ınıtı da, -çeşitli ;pü&:künne -clötıeOllerine ait lav akıııtılandır. Erciyes'in 8 km kadar
~neyindeki

Dik-kartın (2. 760 m). kraterinden çıkan lav. akıntdan. çek taze

-görünüş-t-edir.
Tarihsel kayn~arda dağın. etdd~de,. içinde ıteş._ bulunan çukudar®fi. şöz
edilmesi -dap et-eğindeki antik Mazaka

-kentinde ooayi.'1- -çıkarılan -sikk-elerde

t-epesuıdeıı at~. çıkan bir da&m -bul-u:rıınaşt, Erçiyeş1t-e yanar<J~ etkinlijnin

uzun

zaman -sürdüğünü gö.st-emıektedir. Ama bu püskürmeler ana krater-den değil,
yamaçlardaki

eklenti

konilerden

olmuştur.

Ana

kütlenin

süredir

etkinlik

~-ermed~ni ortaya -koyan bir başka kanıt da, Pleyistosen Bölümde oluşmuş küçük
bir buzu.ldur. Kuzeybatıya açılan vadilerden. birinin ağzında yer alan 65!1 m
boyundaki burul 3.380 m'ye kadar iner. Buzulun Pleyistosen Bölümde daha uzun

9lduğu ve daha alçaklara kadar indiği, va.4,inin ön kesimlerindeki blJzu.Itaşlardan
(moren) :artl~lmakt-adır.
Erciyesr.e çıktı~ bilinen ilk_ kişi~ 30 Temın:uz 1831.de dağa tırmanan. W.,[
Hamilton'dır. Daha ~nra da Tozer, -Cooper {1879), Pent-her, Zederbaııer (1902) ve
Bartsch (I.930"'J4}- adlı. dağctlar Erçiyes~e çıktı. Banşçh~tan öncekilerin tümü güney
yamacından tırmammştı. 28 Ağustos ı 924,'te Binbaşı Hüseyin R-emzi, Yüzbaşı Cemil
Cahit ve yedi subaydan oluşan. bir: eltjp dağa tırmandiğı bilinen ilk Türklerdi. Buyuk
Er-ciyes't-e asrl doruk noktasının bulunduğu yaklaşık 1-6 -mılik dik kaya hl-ota ilk kez
tırmananlar, 192.$.tde dağa_guneydoğıı sırtın,dan. çıkan.G.· ·Haafe, U. Schönbom ve E.l
Ritter\iir. Türk -dağcılar ve araştırmacıl~ -d1;\ğa tüm r-pt·afo.rdan tmnanmaktadır.
Orman ust şınınnın ba-şladığt 2.500 m'nin altındaki. tx,lgeltrde, yüzyıltardır
tahrip -edildiği için, hiç -orman kahnamıştır ve ·dağ bir -step. -görünümündedir. Dağdaki
d~al odaklardan.. hayvancılıkta · yaradantlır. Qtşu t,itkilerden. çiçek

i,ah elde -etmek

için çevreden ve Muğla ile Fethiye yör-eierinden gelen ancılar, kovanlarını Er-ciyes1e
-çıkarırlar Tekir belindeki otel, dağ evi ve kamu kunıluşlarına ait sosyal tesislerle

ıs

ETciyes, aym zıım.anda bir ·loş S;p.odarı ·merk-ezirlir. Erciyea Dağının -etekleri ·meyve
bahçderind~n .. oluşan ·l>ir yeşil kuşakt~. ·çevrilidir. Dağın kuzey.. kesimindeki y.~il
·kuşak içinde yf.f ôl@n k-öy ve · k~@alar Kı~erilikınn yµlık darak kulhınd:ıklan

yedeşmel~it.

Kaysep•.Talas-Tomarza . . .oevel.i;.İncesu•.K.ayseri yolu Etci~s

Dağını

-çep~~'k\tşatır: ·
OVALAR VE VADİLER: . Kayseri ilinin üzerinde fmiunduğu bölgede.ki

ovalar Erdyes. Dağı1nın. kuzey. ve güneyinde yer almaktadır. Erciyes'in. kuzey:,-J;,atı
bölümündeki Ambar Ovası ve karaaazlık düzlükleriyle birlikte 750km2'1ik alana

yayılaııKayseriOvası. bulunur.
Erciyes'in güneyinde ise denizden . yüksekliği l l-00-115.0 metreyi, yüzölçümü
800 km2'yi geçen Develi ~$

yer -alır. Kapalı havza düzlüklerinden ~an bu ovanın

büyük bir kısmında Sultan Sazlığı adı i1e . tamna11 büyük bir sazhk bulunur. İtin bu
ovalara göre daha küçük ovalan arasında Akdölen, Zamantı ve Mandal Ovalan
sayılabilir.

AKARSIJLAR. - GÖLLER BARAJLAR:· Kayseri ili içerisinde oluşan en
·büyük ak~su; VzunyaybJ. -orta$tn.daki -Orenşehir {Viranşehir) lmcağımn Şerifiye
Köyün<iclci tru.yuk bir kaynaktan çıbn ve il arazisinde 200 km yQl alan Zanıantı
lı'mağtdrr. İlin bir diğer önemli akarsuyu--oian .Sanmsakh suyu da.. Bünyan ilçesinin
güneyinde Tura Dağı etej.nde Ptruu:başt d~len y~den çıkar ve Kaysen•mn
kuzeyinden batıya doğru akarak Karpuzatan ve burçlardan aldığı sulara Kar-su adı
altında Tekgoz -civanndan geçenJ{ızıhrmaktadökülür.
İl içinde doğan bu ınnaklar dışında, Sivas ilinde doğan Anadolu1nun en uzun
ıımağı Kııilinrıaktın. bir. bölümü Sarıoğlan ilçesinden l(ayşeıitye ~er ve 120. km en
fa.zla il iç~de

i~~-ek

Himmed(Jede K~~

yakınlanmb:ın ilden -ayrılır.

Kayseri bir kısmı dağda olan göllerini (Sarıgöl), derinliği az olan ova
göllerini {Yay -Gölü, Çöl Gölü, Tuzla Gölü, Engil Gölü) ve -sazlık gölleri (Sultan
Sazlığı, Kurbağa Çibik Gölu, Karasaz). bünyesinde barındırır.
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2J35 nıetre yükscldiğindetıri dağ gölümüz San Oöi~ Etcfyesın batı İncesu
ilçesine bağıt Şclt Şabank<iyµnün 5 km. güney-doğusunda· 125 hektm:bk bif·· ala.na
yayılır.

0¥a g<>Herimizden Yay

volü.

l:2mmllt lik tuzluluk oram ile yazın suyu

çekilen, yağnıurtu mevsimde -genişleyen ve derinliği bir kaç metreye ulaşan bir
gölümuzdür. Bu. gölun. kuzeybatısındakiÇöl Gölunün tuzluluk oranı ise 80 mm/It ye
.çıkar -ve ·derinliği bir desireetre kadardır.
Şehir merkezinin.4Q km ~doğuşµnda m.ıiunan 24;,<)00 dekar alana yayılan
Palasıtiki Tuz

·yolu'ırun derinliği ise ·S,;;10

metre ve suyu tuzlu ·old~ için Tuzla

Gölu. adıyla. bilinir. Bu gölün kenannda .Yaz aylannda buharlaşan. su nedeni ile tuz
birikiınl:eri.~r. Bu tuz, hayvan p~iciliğinde kullanılır.
Kayseri şehrinin. kuzeydoğusundakiEngil Gölü'nun yuzolçö.mü ise 40
hektardır.
Bu göllerimizden. başka it merkezine 26 km uzaklıkta, Hisarcık Kasabası'eın
$Üneyindenki Er-ci~s K#Yak Merkezi yakımnda Tekir mevkiinde yer alan Tekir

Götetı· vatdir. Çe~nm ağaçlandınhnasına he~iiz başiannıaınıştır. Ayrıca İncesu
ilçesinin l km batısında. İncesu. Sel Kapanı, Erdyes, Kasabasının l kın güneyinde
Zincider-e Göleti Pınarbaşıilçesi, Karakuyu Köyü yakınında Karakuyu Gôleti, Gesi
IDısabasmınZ km güneyinde Efkere Göleti yer almaktadır.

İlin:rizde . bulunan barajlar ise, Santl')salffi. Ağcaşar, Kovalı ve . Akköy
barııjlandır. it merktzinin 3-0 km. kuzeyd*sı.ınd:ılki Şanmşaldı şuyu uzerinde inşş,
edilen $:anmsakh Bcıraj11nm t-pprak dolgu yüksekliği 3'8 metre, tepe uzunluğu 578
metre, d(ınizden yüksdiliği 120tt m, gölu · dol~. hacmi t.5 milyon. qtr~p-

ve

·dorusavak ·kap.asit-esi soo· m3/sn'dir.
Kayseri'ye l:00 km uzaklıkta Yafiyah İfçesinin g km kuzeyinde yer alını
Ağcaşar Barajı'nın~esindeki ağ~andtnna çalışmaları. yeni tamamlanmış olup,
rekre~

f).lantan -henüz tesis edilmemiştir.

1:8

Sulı::t;ma am@ıybı yaptlan toprak dolgu -barı:ıj-ln teeıelden yük-seld~ 27 -m,
dolgu hacmi 2,4, milyon m3~ su d~p()l3ma hacmi 66 milyon m3~ norınat göl ha-cmi
-6.1.1. hın.3, -aktif-göl hacmi 58.. l hm3'tür.
I<ayseri'y~ 70 knı uzaklıkta Yeşilhişatm 4J_qıt hatısuıda Develi civarına inen.
-der-eJ.erden birinin üzerinde kurulu oları Akköy Barajı -42 metre yük&eklikte bir beton
taş, barajının. ~~e

derince ve boyu l km olan. bir gol-ete yer verecek şekilde

yapılmıştır. Baraj-çevr-esi kısmen ağaçlandınlmış -olup rekreasyon alanı yoktur.
Kovalı Barajınnz ise Ka~'ye

100 km uzaklıkta olup, Yahyalı ilçeşinin 21

-km batısında yer alır.
BİTKİ ÖRTÜSÜ:- Kayseri ili topraklan bozkır gprünüşürıdedif. İlimizde
ova, tepe, dağ. bozkırları vardır. Dağlar doğal ormanın sınırları içerisinde olduğu

halde, bu dağlarda sadece -çalılıklar ile yeryer bozuk orman yapısı görühnekt-edir.
Ormanlık alanlara Toros'lara dü~n dağlarda rastlaaır. Karaçam. (Pinus. nigera), meşe
soylan {Quer-cus aegilops) ağaçlan bıı -ormanlar-da bulunan türler arasındadır. Başlıca

Qtmanlar arasında Tomarza ilçesinde 14.000, Yahyalı ilçeşinde 23.000, ~veli
ilçesinde 12.-000 hektar alam -kaplayan ormanları -sayabiliriz. 'f'!ll~ilçesine bağlı Ali
Dağt'tıda ağ~landııma. çalışmaları yapılmaktadır.
İlin iç böfümünde:ki dağlarda- ise seyrek çalılıklar ve otluklar bulunur ve
bunlar mera -Olarak kullandır. D~ğlar arasındaki havza. ~-- -0valar:da ise• doğal · bitki
örtüsü olarak bozkırlar -gorülür. Bu lfülgeler tanın alımı olarak kulfamlmaktad1r.

Bunun yanı. sıra buğday, arpa,

y()f1C;a,

şek-erpancan ve çeşitli şeb~ler için kültür

J)itkileri yetiştirme -amacıyla~ bµ -bölgelerden yaratlamlınaktadır.
Kayseri topraklamım bazı küçük bölwPJeri Doğµ Anadolu ve Akdeniz
Bölgeleri~ daha büyük bölümü- İç Anadolu bölgesi sınırlan, içerisinde- kalan il ve il
merkezi kent.

Yüıölüçümf: l6.917 km2olan.Kayseri:ilikuzeyde Yozgat ve Sivas.Doğııda

ı~

.Sivaş ve Kahramanmar~, $Üneydoğu ve güneyde Ada~. güney ~tıda Niğde,

batıda. da Nev~hir illeri ile çevrilidir.

J.9

.;;..,,ı yapı: ı• ç. An-..f
• • •• ,,..,A
d.
ı •u. ••
D. o5-·
· ~o 1u. . d~~~kl
.tJau. ermı:n gun"'.Y·uogu ucun a yer a an nrn. yu:zey
V

·şekilleri b.ir -sötın11lş yanardağ. k\;it~i. ilci dağ. sırası ile bunların arasındaki plato ve
çöküntü alanlarından oluşur. İlin ve . . İç Anadolu bölge:sinfu en yüks~ dağı olan
Erciyes d!ığı. (3.917 m). s.önmüş.1:>iı: yanaı: d~ attığıdır. Qrta k~imd.eki Suveğen
{1 .968 m), Aygörmez {2.. 094 m), K-epelcli {2.225 m) ve Hınzır {2:641 m) dağlan
güney batıdruzey doğu dogrultusunda uzanır. Doğuda bu dağlara koşut olarak uzanan
Tahtalı Dağlar, -Orta Toroslart.ın bir kolunu oluşturur. Tahtalı Dağların -il mrurlan
içindeki ~n yüksda: noktalan Bakır Dağı {2. 721 m), Bey Dağı (3,075 m), Soğanlı
Dağı {2})25 m), Dumanlı .Dağı {2,873 m) ve -Gövdeli Dagın'tn Sandtldıder-e
Ttpesi'dir. (2'.601 m) -kuzeyde Akdağ guney- d9ğuda Dibek ve Bin~a dağlan,

güneyde de Afil.d~ğlar il. to-pra;lclanna wkutur . .Bud-ağ $lr~la:rmın K-uzey ke.siminde
yer alan uzun yaylanın büyük bölümü il sınırlan içind-edir. il• topraklarının kuzeydoğu
kesimini kaplayan Uzuijyayla, Zamantı ırmagımıı. başlangıç kollan tarafuıdan açılan.
vadilerle derin bir biçimde yarılmıştır. İlin öteki önemli platoları, Kızıhmıak

çevresin4-eki Sultapşekişive ,t\1larat düzlµk:leyjdir..
İlin başhca akarsuları Kızıhmıak, onun, .kolu. Sarımsaklı çayı ve, Zamantı
ırmağıdır. Kızılırmak ilin ~Y

k~itninde, kıızeyd9gu güneybatı d9ğrultusunda

Y-o~t il -şırurli:ltma k-p,ŞUt -olarak akar. Bünyanin -doğuşundaki dağlık ffeeden
kaynaklanan. ve menderesler çizerek. Kayseri kentinin. kuzeyinde batıya doğnı. akan

Sarımsaklı Çayı, B~nneni

yakınlarında Kızılırmağa katılır, A~ğı kesirnlerinde

Karasu adıyla anılan. bu. akarsu üzerinde sulama. amaçlı. Sarımsaklı barajı
kurulmuştur. Uzunyaylatdan kaynaklanan Zamantı 1rmağı, kabaca kuzeydoğu
güneybatı. doğrultusunda. akar.ak il. sınırlan dışında. Sarısın kuzeyinden doğan Göksu

ınıuığl ile birleşir ve Seyhan Irmağını oluşturur.
Erciyeş Dağtmn güney ve günşy i,atısında. yer alan Develi Ova.şı kapalı.
havza niteliğinde bir ,çöküntü -ıılanıdır. ·ÇeVf'(;}deki dağlardan gelen ,ular -ovanın orta
kesiminde sığ gpl ve bataklıklar oluşturur. Kilometrelerce genişliğindeki bu su
birikintileri Suttan Sazlığı ve Yay Gôiü. adlan ile, amhr. İldeki. önemli göllerden
biride Palas,Ovasında yer alan ve bir bölümü gene sazlıklar ile bataklıklardan oluşan
Tuzla Gölüdür. İlin bir başka ovası olan Kayseri Ovası, çevresindeki bataklıklar

kıınıtu{~k~maaçıb:nışt;ır.
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Ekouomt

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz kıyısım birbirine bağlayan

geçtiği il<le bitkjsel üretime elv~şli olan alanların. sınırlı -olması, halkın öt.edlm beri

-tioııret ve -el $ınatl~ yönehneşine -yol ~çmı-ştır. K-ayseri, tarihi -b~t1Çç1. çevre$inde
ki geniş. alanın ticaret merkezi olmuştur. ()umhuriyet wnraş~@ki yatırımlarla, ilin
ek.onomisincre tarım d-ışı keimlerin -dep olarak -daha -büyük bir ~rlık -k~nmı-ş
olmasına. karşın, halkın büyük bölümü geçimini hala tanmdan sağlar. 1989 da tarla

bağ ve -bahçeler-de yapılan bitkisel -ür-etimin miktarı -şö,yl-e idi: 28:8.-98& ton buğday,
164 897 ton şeker panoan, 139.4!,tlton. arpa, 7:tJ-02 ton patates, 4$ .64.Zton kuru. yem
1

-bitkileri, 36.992 ton çavdar, 3-0.31,2 ton -elma, 13.-03:4 ton -üzüm ve I I. 105 ton -aoğan.
Aynı yıl ilin Türkiye çavdar üretimindeki payı 5 de I düzeyinde idi. Meyve suyu
fabrikalanmn kuruluşu, meyveciligirt gelişiminde ö:ıı:~clirici -olmuştur. Y-aybılt
'·

.-,·

.

.

Ç. ayı
..

ve, fieıeköy Vadileri ile. Yeşilhisar çevresi\ başiıta- meyvecilik alanlarıdır. İlde.. önenui-

miktard.azerdali, kayısı, armut, erik ve ceviz de yetiştirilir.
İf ekonomisinde bitkisel- üretim kadar önem 1aşıyım .hcwva:ncılık. dalnl çok
hayvansal ürün. elde etmek amacı. ile. yapılir. Kars. ve Erzurum gibi illerden de
• ~ yay 1·a la;nna ....:.;.....:d
• ·.ı.::..
1·1·
.. ·· .. K. ayser.ı-~un
..._.:
Ka. ;yserımn
ıııw.-wer getJflµt.
. • ın ı..uaşh. ea, •..hayvansai·. urunu.

simgeşi. neline. gel~. pastıo:uadır. İlqe .: ea. çok-. koyun;. sığtr ve kıl. keçisi bes•;
Pma~-şı'tıd.a iyi\-c.in,ş -k"9ŞU .atlan y~-ştiriliı-; Et ve Batık Kµmmµ'tıa -(EBK) -bağlı
kombina et O:retirninde birinci şırayı. alır. · Y:ün. ve deri. ~eki <,nemli hayvansal
ü1iinl'ef-dir. ~nctlıp

~h

-~ar1'k ilde g~kselleşmi~

ufira~r-dan biride

halıcılıktır. Selçuklular döneminde bağlayan. halıcılık özgün niteliğini koruyarak
-günümüzde de "$llr-dürulıneldedir. El t-ezıahları-na dayalı ür-etim birimlerinin yanı sıra

son. :yıllarda birçok halı. fabrikası. açılmıştır. Kayseri, Bunyan, Yahyalı ve Yeşilhisar
{Karahisar) haltları yurt ve -dünya -çapında -ünlüdür.
ildeki sanayi kuruluşlanmn- büyük bölümü. l{ayseı:i ketıtindeQir. Etibank'ın
Pınar~şı
·. b tndaki. v:ı-ıa.
n...··· An
v·.. · · İlş~ı··~sı~
· · · .;:n;ınt.ervıbm.,
"'·· · · .ı.. -1-- 1 n.· K~ys~
-. · · · P
·. · klu
. adJ> 1u 1-,;(Qnl
- amu..•
1

$a:nayi mti~esi ile Bünyan Halı ve Battaniye Sanayi m~si

b~ltca sanayi

kuruluşlarıdır. öteki önemli. sanayi tesisleri Çinko...Kurşun Metal Sanayi AŞ.

(ÇİNKUR)) Kayseri Ş-eker Fabrikası. ve Kay~ri Yem. Fabrikasıdır. Bunlardan başka
makina ve metal -eşya üret-en, -dokumacılık, gıda, cam ve orman ürünleri -daHannda
çalışan iş.yerleri -de vardır.
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Kayseri-Develi

yolunun . geçtiği

Tekir Belindeki tesisler, Kayserfü':lerin

yararlandığı bir -k:tş -şporları merkezidir, -çeşitli -şu kuşlarmın yaşama konakla~ ve
üreme alam olan Sultan Sazlığı, kuş. meraklıları için önemli bir turistik potansiyel
taşır. ilin bphca turizmi bakımından önem taşıyan yöreleri, merkez ilçenirt

Himmetdede bucağında bağtr Bayrarnlıacı

kpyu

yakımnclaki Bayramhaçı Kaplıcası

ite Yeşilhisar kentinin güneyindeki Dutluk İçmesidir.
Kayseri, yeraltı kaynaklan açısından zengin -bir ildir. -il toprakianeda jips,
tuğla. ve kiremit hammaddesi, krom, alüminyum. (Sarız), bakır-Jq.ışun:-:çink-o:'.'pirit
-(Develi ve Yahyalı), -demir {Develi, Yahyalı. llü.nyan, P11uır-ba~). k1);()lin {Develi ve
F-elafilye),

p()fflZa

taşı (Develi. ve merkez ilçe), diyat9mit (Merkez ilçe),

$3.nayi

kili

(Felahiye), Linyit (Merlce.z İlçe}içeren-yataldar vardır.
Tarih$el Yapılır: Kerıt ve çevresi tarihsel yapılar bakımından zengindir.

Kültepede ele geçen. mıluntular, hem Kayşeri'nin hem de Anadoiu'nun
yerleşim ve -uygıır!ık tarihini .ıydınlatması 'b;:tkımından ·bµyuk önem t~ır. Kuzey

surlarını altıncı y:üzyıldıt L lustinianqs'uıı yaptırdığı ve,S~çuklular, karamanlılar ile,
Osınanhlann onardığı Kayşerl Kaleşmin. dış şıırlan günµınüzde yıkıktır. Dörtgen
-planlı 3 k~pılı ve 195 bur'Çlu ve yakın dönemde onarılan iç kalede saraflar çarşısı
kurulmuştur (1988'). Kentin. ve yakın çevresinin. başlıca. tarihsel yapılan Kayseri uıu
Camisi, Hunat Hatun Kütlli.yesi, Çifte Kümbet, Döner kümbet, Sırçalı Kümbet, Afi
Cafer Kümbeti, Hacı Kılıç Camisi. ve Medresesi, Sahabiye Medresesi, Çifte Medrese,
3 köskten oluşan Keykubadiye . . sarayı, Hızır İlyas Köşkü, Haydar Bey Köşkü, Molla
Oğullan K-0nağr, Kpluk Camisi: ve M~t~~si {13. yy); Avguniıı M«tr~~si{l3.yy)~
K{jşk Medr~ {13.. yy) Hııtuniye Medr~şi {14::32), Kur'ŞUmu Çami (1585) ile
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Kays,eri t\:nkara yolundaki 'fekgöz !Çöprüsµ (1203) ve Kayseri Yozgat yolundaki
ÇokgQz Kwruaüdur {11.yy).

Kultep.~de yaptlş:n kazılarda. ele geçen lmlımtul-ardan 'bir -bölümü l-9.69 da
açılan-- Kültepe " -nıüzeşjnde . sergilenmelçt.edir. llm Çeşitli yörelerinde . bulunan ve .
Kayseri Lisesinde -depolanan Tarihsel ve ark-eolojik yapılar daha sonra müze olarak
düzenlenen Hunat Hatun I<üllüyesine taşınarak ı 938 de ziyarete açıldı. Ark-eolojik
yapıtlar l.969: da açılan Kayseri arkeoloji müzesinde sergilenmeye başlayınca,
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait -etnoloik yapıtların bulunduğu Hunat Hatun
Külluyeşin:deki b9ium, Kayseri etnografya mµzeşi. _ olarak dü.zenlendi, Erciyes.
üniversitesine .Jlağlı olan Tıp Tarihi-Enstitüsü ve.;Müzesiise.;Çifte.Medresededit.
Kayseri Belediyesi 18.71 de kurulmuştar. Nüfus {1990) il, 943.484; kent,
421.J-62.
• .
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TIP
u A vi'rr ·rn·sı·_J;. . ··-.v:~v:ı:,,
- . - .. , İLAHİYAT FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MİMARLIK FAKt)LTESİ
GUZB'L SANATLAR F.AKÜLTESi

YOZGAT MiMARlIK M0HENOiSLİKFAK.0.ttızsr
NEYŞEHİR

TURİZM

İŞLE'.fMECİLİGİ

VR

OTELCİLİK

YÜ'KSEK.0KULU

YOZGAT MESLEK YÜKSEKOKULU
SAGLIK HİZMETLERİ.MESLEK YÜKSEKOKULU
KOCASİNAN MESLEK YÜKSEKOKULU
İNCEKARALARSAGLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ATATİJRK SAGLII{ HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Y:OZGAl'SAÖLR< HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
GEVHER NESİBE TIP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BILİMLERENSTİTÜSÜ
işletme ;\nabinmDalı
İktisat Anahilim Dalı

Temel.İslam 6ilinıle-ti.;AnabillınUa;h
.Felsefe·ve .D:in :Bilimleri Anabilim Dalı
0

Tarih. Anabil-im Dalı
Türk Dili ~- E~ı,iy~t1 Ana.bilim Dalı
SAGLIK BİLİMLERİ-ENSTİTÜSÜ
Riyokimya Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
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Fizyolojik Aflahilim Dalı
Halk SağlığtAnabilimDaiı
Morfoloji AnabiHmDalı
Yüksek İttifave. ~porAmı:bifim.Dafı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji AnabifünDab
FEN BİLİMLERİ
Matematik Ana.bilim Dalı
Fizik.·.. AnabilimDak
. .
Kimya Aıu.lbilim Dalı
.

.

..

.

.

.

'

'

..

Makiue AtmbilinıP~b

Eiektn;rruk Anabilim Dalı
Bilgisay:ru: Anabılfuı Dalı
B;iyo19ji Anahilim Dalı

BÖLÜMLER
Atatürk ilkeler,i veJnkilap tarihi höfümü
Turk Dili Bölümü
Yabancı Diller Bölümü
Beden Eğitimi ve Şpor Bölümü
~ı ·sanatıar Bö1ümü

Mltltl(EZtltıt
Bilgişay;4r.•Qilimferi Araştımıa.ve {)ygulanıaMerkezi
Atatürk İlkeleriAraştınnaveUygulamaMerk:ezi
Çevre.Korunması Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yüksek İrti(a.ve· Şp9r. b,ifünleıiAraştırmave. Uygwwna Merkezi
Hidrokiimatoloji ve Fizik-sel Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kayseri. ve Yöresi.Tarih Araştınnave Uygulama Merkezi
Türk Dünyası Araştmna ve Uygulama Merkezi
KA Y-SERİAG-ZI

Al sana çağ{a, Imş kaptı: Söz verip Umudandırdtktan sonra. vazgççnıek,
aldatmak. Güzel. bir şeyi gösteı:ip. tadını almadan sona. erdirmek. (Örneğin. güzel
şarkı şl)yleyen t>irisinin bir iki şarkı ~öyledikt~-sQnfa. ut~ak yanda bırakınaşı
~onucunda dinleyenlerin t~pkisini nazikçe dile getirmesi için kullanılması.)

Bıyığtmn altından geçmek: Bir kimseye bir iş, hatırı için yarım. ağız teklifte
bulunmak.
Canı. Su Kesilmek: Bekleye Bekleye Sıkılmak
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-Ceviz -çuvalı -gibi -haşırdamak: Durmadı;ın anlamlı anlamsız bir konuda
kQOOşmak.,
Cöddür cuddur ötmek: Ufak_ cüsseli, bilgiçlik ta,tayın kitnseleıi yermek• için.

-kı:dlanılır.
Çalıyı T:~esin@n

Summek. (süruklemek): Bir işte, -tın konuşma esnasında

kışkırtıcı -sözler-söylem.ek. işi çıkmaza sokmak.
Daz daz kunnak:: Leyldderin. gelmeye başladığı bahar günlerinde taydal
(yaşıt) çecaklar bir araya ıelir ve -çeşitli oyunlar oynarlar. Bazan da her çocuk

evinden bi:ı: çeşit yiyecek setirir ve hep birlikte bir sQfta kurarak bu yiyecelderi
yerler. Buna "daz daz kurmak" -denir.
Eti yat erimek: Aşın derecede utanmak, yaptığı -bir hata sonucu mahcup
olmak,
Fırfırı mezhepli: Dönek,

-wmne güvenilmez kişiler için kullanılır.

Gadasıaı almak: Bir kimsenin üzerine gelecek türlü kötülükleri , belalari
üstlenmek.
Gavur güveysi gibi... : Yüzu biç gülıneyen, konuşurken suratım bir tarafa
çevirerek ilgi&iz davrananlannbu davrenışlanrıı ~tlamak için kullanılır.
.. .. ..
X..-..1 .f
X..-...)_--Y~'-'.ıı.:
....t~ I'),........
-£!~-•
•. •.
Gozummya~~-µ
\çapaS"•••.
,.n5µ, ş~~
sozu.

Ham. ~-

ham. t,~ıl<l;;ıNa bör~~ varan, .. : Ortada söylediği gı'bi bir olayın

-bulunmatniSl n~eniy1t beldenti içind<' olmanm y_ı.µılış-lığı için -kullanılır.
Hoşaf soğutmak: Üzerine vazife olmadığı halde; araya -girerek layık ofmayan
kişileri öğütlerle yucelımeye çalışmak. yağcılık atmak.
Ingil hı-ş {:ıngtl ıkış)... : Ağır ağır, -gönülsüzce iş yapanlaruı halini ifade etmek
için ve yaşlıların ne iyi ne kötü durumda olduklarım anlatmak için kullanılır.
İliğini bitiğini bilmek: Bir kimsenin ailesini, soyunu sopunu, geçmişini
bilmek.
Kiki gibi bekl~:

Başından hiç ayrılmaksızın bir şeyin. bekçiliğini yapmak.

Lülülüm kWflrmak: K-avga, ~rültü -çıkarmak; -batırıp çağırmak.
Malamat olmak: Küçük düşmek; rezil olmak, muhtaç duruma düşmek.

N-ay vurmak: Hır-çınl-anınık,

btlğınp çağımıak, tepinmek, -(~llikle

çocukların. isteklerinin. yerine getirilmemesi halinde şiddetli. bir şekilde ağlayıp,
tepinmeleri -halinde -kullanılır.)
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Oturduğu ahır sekisi, çağırdığı İstanbuf türlti.tsü: Haline, durumıma ..
Qlanaklanna bakınadan; gözü yuk:selderd-e olup. gülünç duruma düşenler için
-söylenir.
Ödü sıdmak: Aşın dececede.. .korkmak, ç~ek.

Para harac:arnayan. cimrilik

yapanlar için de kullanıl:tr.
Püskül p.onçak hercamak: {Misafiri). Çok mükemmel ağntamak için aşın
• •;..c:ı_ gostennçA,
..
....1~
-1In~
• \ • ·ı·k·
...t.
• •
tıtıuuı.
ne yapacagmı
şaşırm(IA,.
\:-..ıisıne,
Iyı 1 , yaruım
etmek. . ıçm

elinden ne geliyor®. yaprna:k, çok çaba harçamak
S-akah Saydttınak: Aile için@ veya idaresi -altında bulunan kimseler
karşışında. saygınlığını yitinnek, alay edilir duruma. düşmek. Şedeli konuşnıak.
(şedde kondurmak).
Kinayeli, hicivli konuşmak, (Söylenen bir söze çok küçük bir ayrıntıyı

-eklemek 'ŞUretiyle ·müdahel~ eteıek.)
Seuıeıjyneıı Setcseııe, Otımnnak : Çok pahalıya. malohnak. (Gön.: İlhami
'Vural).
Tandır tava olmak: Kavga etmek (özellilde aile bireyleri arasıada), Sinirlenip
her -şeyi alt üst etmek.
Udu altmda-~ak:

(:Birine)İyilitc, minnetl,.oı:cu bulunmak.

ümüğünü sıkmak:
Üzerinden Afi Dağı kalkmak: Büyük kaygıdan. sıkıntıdan kurtulmak
Vıçct~m ·çtk~k: Yumµşak ya -da şufu ·şeyleri avuç içinde çok fazla ııkıp
ezmek. (Birisini} sözle fena halde hırpal#lllak: ya da dövmek.
Yur-eğini telesimek: S19;kt~n ya da ~n

derecede ku-runtud~n tfolayı

fenalaşmak, baygınlık geçirecek duruma. gelmek, heyecanlanmak.

2(f

Zoıunan:zongurdamak:İstemeyerek, gönülsüz olarak: veya hasta olduğu halde
mecburiyetteniş.yapmak.
y :··ı . .•. . · . • . .,,-ZCWLlJ:I
.......•.. · ...
-~·.,,.SIR-A~ZIS.
•.

.A

¥··

••

•

1-95.0'den önce Kayseri'de ya~yan ·halkın -çoğunluğu hemen hemen%

&5'i

Türk kpkenli ve anadili.türk~ olan.kimselerdi. Bunun.yanında.türk~ konuşan, fakat
ö~rce

anadilini muhafaza -eden Er-meni, Çerkes, Abaza gibi insaalar da birlikte

kardeşçe yaşarlardı.
Zamanla kQnuşına dili. adeta. bir Kayseri şives~ Kayseri lehçes~ Kayseri ağzı

olarak gelişmiş ve ayrı ·ozelli~ ·göst~r.

Meşela k~ime 1'~şlannda "k" harfi

yerine "g" kullanılırdı. Gayserili = Kayserili, koşmak = goşmak, kızıl

=

gızıl

-&özcü.lderinde olduğu gibi bu konunun uzmanlar-ea -çok detaylı olarak incelemesi
gerktiği kanısındayız.

Eşkid.t.m yal)ançıhır yanında iki Kayşeıi'linin _k()t'J:Uşntasım anlamak mümkun
-d~i Bµ gün artık -okul kitıplan, televizyon ve kültür ,eviyesinin artışı ile -0 eşici
Kayseri'ti k9mJşmas1 da tarih içerisinde silinip kayf;,()lmuştur. Bu sebepte kitapta
-geçen Kayseriliye mahsus bazı sözcükleri ne anlama geldiklerini açıklamaya

çalışacağız.

~ AAğ~:

Beyazlaş~ renginin açılması, ~Ima p~ziıı

açık renk ı.ıima~

suda pişen hamurun morluğunu kaybederek beyazlaşması, yıkanan çamaşınn

güneşte kururkenbeyazlaşması~
Alamet: Alamet

=

işaret antamınada. kullanılır. Bağda inildiğini göstermek

için alamet {büyuk-çe at-eş) yakılırdı.
Ambar: Kilerde veya zel:zemmide tahtadan yapıtmış ortalama 34 m küplük,
hazmın muhafaz~ edildiği. tahtadan sandık,
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Aşmakarna: Yaıın, -evde -kış Için ,hazırlanan ve hamurdan k-esiiler-ek yapılan
çerba, makama, erişte gibiyiy~~Icler.
A-şk:ana: B'tiyük evlerde wkanalar~n

-~

9larıık -ocaklık ve yemek

malzemelerinin tw,luııduğı.ı, icabında yemeğin yenildiği aşhane = mutfak
odası,
-

B:_

Başşaklama:. Bağdan indikten sçnra kQUU kom-şu, bahçeye bağa girip, meyve,
uza:m. -c~z -git,i yiyecek:ij.ın toplayabilirler-di. Bu iş bir -eğlence -havasında
yapılır ve zarar verilmezdi.
Bazlama: Bağda sac üzerinde pişirilen 20;25. cm çapında ve I,s,,.z cm
kalınlığında ekmek.

Berdi: Sazlıklarda yetişen, kalem kahnhğinda gozeneklt hafit: iki metre
·kadar 'boyunda otsu -bitki olup, -şiite, y#fltık. semer -gi\» eşyal~a d9lgu
maddesi ve mahalle finnlannda yabcak olarak kullandırdı.
B~mlama:

Sucuk yapılırk-en, $:tCUk içiyle doldurulınuş bağırsağın parmak

uzunluğunda.iple bağlanarak veya bükülerek.bölufulere ayrılmasıdır.

~ c,,çÇardak: Kapısı toka.naya açılan kilerin üstü, tahta. ile bölünerek önii açık
hııvıdar pir -bölum y;:ıpılır. Buraya kavun ve üzüm ~ıldığı gibi, ~an

ve

patates. gibi kışlık malzemeler de konularak bozuhnadan bahara kadar
muhafaza edlisdi,
Cansuyu: Çorba, mantı piştikten sonra ocaktan indirildiğinde yarım bardak
kadar -soğuk -şu -d-9külerek -karıştırılır. S'Uyµn hıır-ek-eti -azaldığında hamunın
dalıaç9k. pişmesi.ve daığtlma:$1.önlenir, canlı diri kalmaşı şağlaıur.
Celep: Erzurum, Kars yörelerinden p~tımıa için inek toplayıp ıetir-en veya
köylerden sığır, koyun, keçi toplayıp at pazarında satan kişilere denirdi.
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Cen!ar {cen~r
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-çahğı}: Bakır ·kaplar zam~ geldiğinde -kalayla,rsa,

lizerimde zehirli bir tabaka {bakır"'. şülfatJ oluşurdu. Bumı cengar ~§r:·r{o:3ıi"'- /
-denilirdi.
.
°',,:::::::~.;:;.:i'.~::;::,,
Çingitaş.: Yumuşak

olmayat\ işlenmesi çok

zor siyah taş. (bakalit)

Çadırgı: Ağaçlar-dan kopmuş, ufak kuru ince dal parçalan, toplanıp ocakta
yalohrdt
Çıtım: Ag~la.nn.ufak, kuçuk dallan {çıtım, koptu).
Çilpi{çalı yilpi): Henüz kuruqmış ufak -dat ımr~lan.
Çentmek: Bıçakla ufak ufak parçalar koparmak, doğramak,inceitmek.
Çrtgd.1:

Vf1k t>akrr.tabak.

Çırpma:Bir tas. içerisine konulan çiğ. yumurta,un,süt gibi malz~eri tahta
kaşıkla kanşnrarak,-ayran gibi karışım haline getirmek. {Bu işlem -şimdi
robotlarla yapılıyor:.)
Cıvık:Koyu olmayan.suyu normalden fazla olan karışım (Ayran. cıvık ohnuş).
Ç-örek:Bazlamamn küçüğü.. Ç-ocuklar iÇin yapılan ·ekmek.
~

:0.-

ll~.a;n:!-ahin.
Dazdaı:Bağda

veya bahar aylarında çocuklar dama çıkarak evlerinden

-getir-dmri p,eynir,sucuk,yumurta,·ekmek gibi yiyecekleri paylaşarak yerlerdi
(Dazdaz kl.ırarlar).
Dam yuvağı:Tçprak damlarda l>amır ve sonbaharda toprağı. ş~leştirip
içne çekmemesi, dolayt$1yla evin içine

"$U

\

',::ı \

:SUyu.

-sızmaması için kullanılan bir metr-e
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~)

"'!)

·hoyuııda

·10 -cm ·kadar

çapında,-silindir -şekllııde s,ert ·taştan yapılmış bir araç.

Damm her tarafında. gezdirilerek. i-şlemyapthrdı.
Dök:ü-m Z-ş.nıım: Meyvenin, -&ebzenm 9:lgunlaşıp çok olduğu gunler.
Dolamak: Herhangi bir maddenin etrafına bez bağiamak,sarmak.
Dövmek: Havanda ceviz, badem, karabiber ·gibi maddeleri tokmakla vurarak
esmek,un haline get~.

Sanmşak d:övecinde sarımsağı ezmek

" E..fEğriağaç: Sac üzerinde yufka pişirilirken,yutkayı çevirmek için kullanılan
ince tahtadan yapılmış özel bir araç.
Eğseri: Demirçil~n. df;mliıi doverek yaptılan 20•.25 santim uzunluğl.ında
kal1n ·çivi duva;ıra -çakılarak: malzeme a;sıhr.
Er: Kıı-duun kocası,evin erk~.
Eprime:
Zamanla. mukavemetini kaybetme,incelme,eskimeye yüz tutma nokta
·,.

..

-veya -salça yapılırken, domatesin güneşt-e -sulanması, kabuğundan ayrılması.
Fıyt-oıı: Otomobil yokk.~ kullanılan d:ört tekerlekli, üstu kısmen kapalı, iki
atın -çektiği insan taşıyan araba. Buna "Yaylı" veya "Körük" de -denilir-di.

- GGaysaiama: Üstü örtülmeyen, açıkta bırakılan hamurun kuruyarak üst

tabak.aşm1:ı:ı. sertleşme.si, kabııkla.nması.
-Gevr~: Bir mıddenin giin~ veya sıcağın etkisiyle ŞUyunu kaybedip,
dayaıukhhğırun . azalması. Halka. piştikıen sonra finna ikinci kez atılıp
gevr~lir-di.A-çıkta güneşt~kalın o.dun -dayanıklılığını kıybederve gevr~.
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Gıjgımıa: Yanıp kor haline. gelen at-eşin {odun ateşinin} köseği ile
'deş,elenerek, ·ok-sijenle teması -sağlanıp, yeniden alevlenmesi-ne, ateşin
tazelenmesine denilir.

<*•da; ·Çubuğun, -kesi~n budanan, dalları,
Göz Açma

(g<>zum.r açma): Kayseri'.de

kış, aylanmn çok soğuk ve sert

geçmesi nedeniyle yazm çubukların dipleri toprakla doldurulur, baharda bu

topraklar alınarak etrafa saçılır. Toprak içinde olması. ndeniyJe köklerde üst
kısımlarda meydana -gelen çiller t~lenir, ·bu~ göz açma denirdi
Gözlük: Işpanak kavumıa-şınm içerisine konulan haşlanmı·ş_b,ulgur.
-Güğüm: -Oeniş tabanlı, yukarı doğru daralan {bardak ağzı kadar) yuvarlak,
kulplu ve kapaklı bakırdan yapılmış. su taşıma ve depolama aracı. Çeşitli.
büyü-klükt-e imal edilirdi.

~ff.•
Hapaa: Iki elin yanyana gelmesiyle oluşan bir ölçüt birimi. ''Komşuya iki

hapan kuru kayısı Ve.tefi:;"
Hayat: Avlu. Eski evlerde sokak kapısından içeri girildiğinde görülen, üstü
tamamen 1tçtk, genelde ··sat döşeli ve kapıların, -odalann -etrafında -şıralaidığı

geniJyer.
Hazın: Kış ayların.da tüketillnek üzere sonbahar-da. tedarik edilip. depoleaan
tüm yiyeceklerin adı.

Hedik: Bulgur yapılmak üzere kaynatılan.buğday.
Herif: Evin~~. yetişmiş erk-ek. Kadmm kocesı.eri.
Hecirffl}t: Tencerenin iyice yerleşmesi çn ocakların üzerine ve ön tarafina
konulan ·3em eninde 3::ı mm kalınlığında demir çubuk.
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flöbek: Tümsek~.

Horanta: Bir çatı altında yaşayan, aynı tencereden yemek. yiy~ıı aile efradı.
Hozaa: Bakımsız kalmış, yıllarca ihmal -edilmiş, bağ bahçe.

- I-t.
ilaen: Çeşitli büyüklükte. balından yapıhnrş, kalaybnnnış, içilide hamur
y()ğurmaya,çamaşır yık4maya, şire kaynatmaya mahşuş kaplar.
İlançe: Tabanı 30·40 cm, çapında küçük leğen (ilan)

Ipnk: İbrik, küçük bir. güğüm. gibi yapılmış ancak, su akttabimek için özel bir
ilavesiolan.(imzik)el yıkarken, abdest. alırken.loıllamlansu kabı.
Ir~<i~: H~

-olgµ-nb:ı~, olgun!~

yüz tutmuş anlamında,daha

çok dQmates.için.kullarulan bir tabir.
İşlik:: Atpazarı civarında (KatıFoğlu .camiinin .200 metre kadar güneyinde)

daha çok pasnrma ve sucuk imal.edil~. imalathanelere veriletl ad~

~ KKapaklı Bengari: Bakır(Jan yapılmış, 3:0;..4:g. cm çapında, tabakların uze~
t~~ind~ wtµl;ca:lc pir kuıpu 9lan kümb~tin tq,~ git,i yapılmış 'bir kal}#kla

örtülür, gereken yerlerde kuliamlırdı.
Kapaklı Saen: Lengarinia küçüğü. 15"25 -cm -çapında.
Kevgir.: 35..,4Q cm çapında, bakırdı;uı yapılmış, dilli ufık ufak· ·delik olan bir
kap -olup. yı~ımn meyve ve -sebz~ konularak şµyµnun

:$1Z1li-aşı

sa-ğltırur,

bazı. meyv:eleri (gilaboru, viştıe,lazılcık gibi, elle ezilerek suyu çıkarılır azip

-sııyu alma~a ·kuUambrdı).
Kelek: Kawnun.olgunlaşınamış.µfak hali. (furşuiçin.toplanır).
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Kiler: Şehir -evlerinde -genellikle tokhaneye açtlan ·karanlık küçük oda, ua

ampan, turşu küpleri, pürçükç(! (havuç), küpleri, aştnab.ma vs, muha6ıza
-edildiği yer. Hum edası,

KöŞseği: Ocağın altını karışı~

yanan. odunları çitpileri düzeltmek içıı

-ktil-lamlan -sopa.
•

M..-N-

Maşrafa:Bakırdan. yapılmtlkulplu. şu bardağı. Su çô~ğinin ağzına kapatılan
tahtanın µ-s1:fuıde -durur. Su -hunula 1,ılınarak -bardaklarla kJplara k-OtIUlurdu.
Mescid: KuÇUk mahalle camii,
Meyane: Bazı yemeklerde. öz-ellikle arabaşı çorbasında, un. ve yağdan hafifçe
kavrularak, soğısk -su ile özendiktea soara Have edilip kaynatılması.

Nevruz.: 21 M.aft_ tarihi olup, baharın başlangıcı katmlediten tarih. .

. . o.. ö-nOcakhk:Baida açık havada, ekmek ve yemek pişirmek, yakacak koymak için
ayrılan yer. Büyüklu küçüklu 2-::3. adet Ocak yapılırdı.

Ötme,-örtme:. Bağda. öıtö-- tamam~ açık, üç tarafi taş duvarlarla örtülmüş,
taştan.yapdmış.sedi~ penceresiolan ve üs«ı kapan, havadar·oda.
öteki~ Öbınu,.diğeri~ başkası.
Otıınaa: Erkefderin. akşamlan. komŞijlan veya başkalnyla. sıra ile bir evde
toplamp •et

etmeleri ve ~t~ce için tavla kağıt -oynamalarına verilen ad.

Öğün: Y~e-1' vakti~ yeı,nelc zamanı.
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·Özeme,; Yoğurt~ ekşi pekmez gibi: bazı gıdaların, azar azar su ilave edı'lerek,
uygun bir kap içinde kaşıkla ezilerek kanştınlıp tüketime, yemeye?içmeye
h~ -hale-g~l:mesi
Pötleme: Baharda · ağaç ve çubukların, yaprak· ve çiçek gözl~rlnin gelişip
çiçek açması. Y~praklann meydana gelmesi, {Bağdan ~r-e

ağaçlar

pörtlemişmi diye sorulurdu).
Pötleme: Haşlanan ve soğuk suda bir müddet bırakılan nohut ve kuru
fasµlyenin iki parmak arasına alınarak kabµğundan 1ıynl:ma-s1 işlemi.

- s~s.$a1'.Q: Ku@! bakır tabak.
Sal: Gesi, yolu üzerinde ve şehre lOi.14,. km. mesafedeki volkanik kayalardan
oluŞlllllŞ,

işt~ebi~k ~likteki taşlardan ~de edilen ve evlerde zemine

döşenen. düz taşlar. Ortalama 40-80ebadında olurdu.
Şeet: Mahal-le finnlamıda çalışan çırak. Mahalle halkından aldığı ayni ve
nakit yardımla, bahşişle geçinen kişi,
Sekiltı: Takhananın girişinde, tabanı salla döşenmiş

s;J-O metre kare kadar

büyüklükte antre olurdu. Z'efzemmiye buradan inilir,-evde ayn bir eşkaaa
yokşa, du.va,r içerisine oyulmuş, baçaşı 9lan ocak yapılır, soğuk havalarda
yemek burada pişirilirdi. Ocakhk 91arak lq,ıllamldıgı taktirde -ortaşına bir de
çağ yapılır, atık sular wraya dökulutdü. Sekialtmdan 4{),,._4ş cm yükseklikte
tahta zeminli tokhanaya geçirilirdi.
Şilte: Bağda ve şehirde odaların, sedirleri.run üzerine konulan yüzü telis.kaplı
olup, içi berdi ile doldurulmuş ve küıtüncüler tarafından özel olarak dikilmi-ş
10"'.15 cm . yükşeklikte ot minderler. Boylan birbuçuk iki metre, enleri ise
. . genıi?i•&.
....:ıı;;;.nA.:.
..ı
sedınn
.,.•.:ı..., yapı-ııruı.

cJ4

özeme: Yoğurt, ekşi pekmez. gibi· bazı· gıdaların, azar azar su ilave edilerek,
uygun · bir kap içinde kaşıkla eziler$: kanştınhp tüketime, yemeye,içmeye
,~r ltale ,getınln:ıesi.

P9tl~e: Bah.avda. ağaç ve çubukla~

yaprak ve çiçek gözlerinin gelişip

çiçek açması. Yaprakların meydana gelmesi. {Bağdan gelenler-e ağaçlar
pôrtlemişmi diye sorulurdu).
Pötleme: Haşlanan. ve soğuk suda bir müddet bırakılan. nohut ve kuru
{ıısülyenin iki parmak arasına alınarak kaj,~ndan aynlmf;l.:St işlemi.

~.. g..,ş-

S®n: J<ııçU:l( l,ıl5:ır ta.bak.
Sal: Gesi yolu üzerinde ve şehre I-O~J4"km mesafedeki volkanik kayalardan
oluşmuş, işlenebileçek ·~rdikteki t~anlan elde edilen ve evlerde zemine
döşenen.düz taşlar. Qrtalama 4{)•. 80 ebadında olunJu,
Şeet: Mahalle finelannda çalışan çırak. Mahalle halkından ald:1ğ1 ayni ve
nakit yardımla, bahşişle geçinen. kişi.
Sekiltı: Takhananın girişinde, tabanı .salla döşenmiş 8-::10 metre kare kadar
l,iıyüklukte antre olurd.ıt, Zerzemmiye buradan inillr,evcle ayn l)ir aşkana
Y9k;sa., duvar içerişine "QYUlmUŞ. l'>acası Qlan ocak yapılır, şoğuk havalarda
yemek burada pişirilirdi. Ocaklık olarak kullanıldığı taktirde ortasına bir de
çağ yııpılır, atık sular burıya dökülürdü, Seki~ltmdanif-0.-::45 cm yük~likte
tahta zeminlitokhanaya geçirilirdi.
Şilte: Bağda ve şehirde odaların, sedirterinin üzerine konulan yüzü. telis kaplı
olu,p, -içi herdi ile doldurulınu~ ve kurtüncüler tarafından özel olarak dikilmiş
I.-O•.J.5. cm yııksddikt~ot minderler. Boylan. bir:buçuk iki metre, enleri ise
$e<Jirin ıı~şliğinde yapılırdı.

}4

Sitilleme:
çiçeklik

Sebze ve çiçek fideleri yetiştiildikt'en
ve sakşılara

seyr1'1tilerek dikilmeleıi

iyice yumuşatılm~lt, -h~a;n

sonra, bunların -sebzelik,
SitiUeme yapılırken. toprak

gübresi konulmalı ve dikildikten sonra dibine

elle ba~tınp, wprak sıkıştınlmah, Bofoasu.dôkulmelidir.

Seki: 4.0::50 cm yük-sekliğinde takriben 3.x4, rrıetre ebadında yapılan yerlere
seki denir. Bağlarda. evin.. yanına duvarın. dibine gölge olduğµ zaman ve
geceleri, hasır, minder -serilip, duvara yonu yastık dayenarak {konularak)
etrafl sulanıp, oturulur, sohbet edilir-di.

Sofa: Şehir evlerinde misafir odesı olarak kullanılan, iyi ·döş.eruniş büyük
odalara denirdi
Söbe: Kare şeklinde olmayan, yamuk şekiUer.
Sızgıt: Sonbahar-da .şehirde inek ve koyun kesildiğinde etin bir kısmı
kavrularak, yağı ile birlikte çömleğe doldurulurdu.

Yemek pişirirken
yet-erince ılınaTak lrullımhr-dı. Kavrulmu-ş k-emikli eıe 0kemikli mzgıt"
kemiksiz olanına "kemiksiz -şızgıtl' (teni.lirdi.
Sündürmek: Uzatmak, lafi uzatmak. Hamuru veya başka bir maddeyi çekerek
uzatmak.
Şirane: Bağ (.Wlerini pnund~ iıi taştan, oyulmuş, üzüm çiğneme ve ezme yeri
·bulunurdu. S-on zamanl-arda bet9ll<ian veya tahtııdın yapılmaya başladı.
Şirilani (Şıra leğ~): Pekmez yapılırken şıranın kaynatıldığı büyük bakır

leğen.

- TT-eliş. (K~vir kendir): Litlerinden örtülen, sert kal,,a kumaş, dab.a çok çuval
yapımında kullanılır.
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Terek: Beğ -evlerinde mutfak yemek odası olarak kuHamlanodarun duvarına
30,.,~0 cm eninde kalın tahtalar yatay olarak tutulur, üzerine kap. beak istif
edilir.
Tokhaııa: Şehir evini en dipte büyük. odası. olup, duv:adan. zarla kaplı, zemini
ise .sekaltından çıkenlaa

35-::4-0 cm yuk-selclikte kalın -sağlam tahtalarla

döşenmiş. yazın serin, kışın. ise fazla soğuk olmayan. ve çok çeşitli, amaçlarla
kullanılan yer.
Toi: Bağ evlerinde sert cingi.. taşlarla. kemer şeklinde örülnıüş_ (5-6. kemerli)
kemerlerin .arası ince taş-lada k-aptdmış, -önü açık -pda. Çeşitli -amaçlar için
kullanılır.
Tandır Çulu: Eski çuval ve bezlerden kat kat dikilip, üstüne sağlam bir telis
kılıf geçir-erek yapılan, ortalema 50x-60 cm ebadında minderler olup, ocakta
altı söndükten sonra, tencerenin üstüne örtülerek yemeğin. dinlenmesi ve
-sıcak kalması için laıUamlırdı.
~

U,-Ü-

Ufalama:

A'VUÇ içinde ovarak

kü:çuk parçalara ayırma.

Uğra: Hamur açılırk-en kullanılan, altına üstüne serilee un.
Ütmek:Koyun başı ve . . ayağının ateşe . tutulup, kıUann yanmasını -müteakip,
bıçakla t-emizlenmeşi,
-

V-Y-

Viran: Eskimiş.tavanı çökmüş, taşları. dökülmeye başlamış.babmstz ev.
Yarma: Buğ-d11y temizlendikten sonrıı, kurutulur. Dibekte t-okmakla dövülür.
Kabuğu ,avrulur. Elle çevrilen altlı ü&tlü sert taştan yapılmışdeğirmede
kınlan yemek hammaddesi.

36.

Yaygı: Sedirler-deki yonu yasukann. üst kısımlarına serilen beyaz, sarkan
uçlan ·oya işl~eli -örtüler. Bu örtülerin lnr~ genişi sedirl~rin ön
kı-stmlann(fa, uçlan. sedir üştüne serilen .halının. altında kalmak üzere takılır ve
~ağıya sarkıtılırdı.

Yoğurmak: Una su karıştararak elle hamur haline getirilmesi.
Yonu taşı: Şehrin 10,:J 5 km doğusunda volkanik kayalardan ekle edilen
taşlar. Heın.dayaruldı, hem. yontulması kolay.
YonuYastık:

S:tandart-olarak 42-95 cm kare ebedeıda 15 cm kalınlığında, içi

b~4i ile d9ldııııılmuş.yaştıklaon. uzerine ve bir yu.zü~ yzel olarak dokıınmuş.
halı geçirilerek evlede ~dir:lerin üstüne duvara dayalı olarak konulurdu.
Yükiwç Eskiden yer. yatağı. yapılırdı. Yere yataklar serilir, sabahleyin
toplanırd:t. Duvara gömme olarak yapılan dolaplara {yüklük) yatak, yorgan,
yastık k9mllur, kpağı. kapatılırsoksa

<>rtü örtulur:dü.

., z?
Zar: Şehir. evlerinde odaların, tokhaııaların duvarları tamamen veya. yerden
1,5-:2 m'lik kı;am:t :işlemeli ve birbirine geçmeli tahta ile kaplanır {zar) bu
suretle· rutubet önlenirdi
Z~zemmi

(ziri. zemin): Şehir evlein-de odaların altında uygun bir yerde,

~likle

~kaltındım inilen bir mer-diVt.mle w~rµm kat diyebileceğimiz

zerzemmi bulunurdu. Burası alet edavat ve eski eşyaların, bağdan getirilen
odun ve glimada gibi yakacakların konulduğu, muhafaza -edildiği yerdir.
İLÇELER:

Melikgazi

Talas

Akkışla

K9casinan

Yeşilhisar

Gesi

Develi

Felahiye .

İncesu

Hi$a(cıl(

Bünyan

Erkil~t

Pınarbaşı

Özvatan(çukur}

Hacılar
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Yaylalı

Tomarza

SanoğJ.an.

Sanz

DEVELl

seyrani

çarşı camii

meydan

devalı

Coğrafi Konum:: Dev.eli İç Anadolu Bölgesi1nin Orta Kızıhrmak Böigesi'nde
Kay~

iline Pağlı bir ilçedir.J8,.Z7 kuzey enlem 33"'17 doğU boylamında

bulunmaktadır. Erciyes Dağı'nın 6 km güneydoğusunda kurulmuştur. Develi'nin
bugünku. :Şımrları. doğuda Kayseri!mn. Tomarza,, Adana'nın Tufanbeyli., güneyinde
A:dana'mn Feke ve Saimbeyli, Kayseri'ııin Yahyalı. bıtısmda

Yeşilm:şar, kuzeyin de

ise Kayseri ili ile sımd~ndınlmıştır. DeveHrnin şu anki yuzölçumu 2003 km2
denizden yük~iği l 150 m dir.
·...ı~: O.• . ve tı..ıı•
u:w· göstenr.
··
•
. - .•--ıousu
:uuım: D· eveli· · k· endi
. · ne ·ha
· · s ı.·
uır bitki
· It:.1\1 · rtüsu ö· zewgı
B ııı.n.ı·
ö

Su ve ·dere kenarında -söğµt ve kav~ ağaçlan, d:i:ğ:er yer~~e

••

••

kurak Qt toplulukları ve

çahJ.ara. rastlanmışttr. İlçe..veJcöy ç~sinde . bağ ve,bahçeler örteınli yer tutar. Oeveli
Belediyesi1:niıı

gayretleriyle

Karaağtl,

Gulugı:ılu,

Ötentepe

mevkilerinde

ağaçlandırma ·çalı,malan yapılmaktadır. Eski devirler-den çok yakınlara kadar
ormanlarla kaplı. olduğu kaynaklarda belimimektedir. Ünlü coğrafyacı STARABAN
Erciyes ve eteklerinin ormanlarla kaplı olduğunu.soylemektedir.

'l2

Deveti!de ildim -st-ep iklimi -ozelliği -gösterir. Yazlan sıcak ve kurak, kışlan
soğuk ve karlı geçer. Develi bir nevi kapalı havza konumunda -olduğundan
içauadoiu'uun en çpk yağış alan yerlerindendir.
Çoğrafik Oluşumlar; · Develifnin başlıca akarwlan Pınarba1ı iföesinden
-doğan ve de Ak-denize dökülen Zamantı Innağı, -suyu bağ ve bahçe sulamada
kullanılan .Develi .Çayı(F-enese Suyu), içme ·suyu ve bağ-bahçe sulamada kullanılan
Blbiz ve de Kö.şlcpınar kaynak -s,ulandır.
Gö-lleri işe Dev~i. ile Yeşilhisar araşında. Devdi Qva-sımn ortaşmda bulunan
K-µrl;,a.ğa -g9lü, çok ~

-1,,ir -alana yayılan ve Sindelhöyükka$al.,asında bulun~ ve

Turkiye'nin sayılı kuş cennetlerinden biri olan Sultan Sazlığı'dır
Develi civannda bulunan dağlar ise Erciyes Dağı {3917 m), Karasivri Dağı
(23:50. m), Buyuk Katın(2600 m), Bakırdağı (24<52 m), Gôğtepe ve Sumengen
Dağlandrr .
.ôeveli Ovas1: 1000 km2 den fazla olan yüzölçümü ileJçanadolu Bölgesi'imı
en g-eniş-0valanndanbiridit.
Tanm. ve Bırvancılık~ Develi'nin yüz ölçümü 195000. hektar olup bu
J~O.O h~n QnMU, _ıs-0.00 -~
çayır ve 15000 hektarı ise daglarfa kaplıdır. Ekilebilen arazilerde ba~ca; buğday,

~nııinin 7000.0 hekt-an ~na,

soooo. ~.lruın tırlJ,

arpa, çavdar, yonca, kuru.fasulye, -şek-erpancan, nohut, ayçiceği, patates yer
almaktadır.
Develi ek()n.Qmik. ı-anm ve hayvancılık yönünden ağırhktı Qlduğundan, köy ve
beldelerde hayv11ncılık; at, -si.it,yapağı ve yumurta ağırlıklıdır.
Tarihçe:

Develi'de yapılan- araştırmalar neticesinde

M.Ö~

2500-2000

:YJ.llarında: yaşayan uygarhldartn eserlerine rastfamruŞtır: · Bakıtça:ğı 'nda (Br-0nz
Devri) -tm~li bir işkan ve yer~şim yeri -oidµğu, -daha sonra da sıra ile eski Hitit

Genç Hitit Devlet~ Frigler, Kimmeriler, merkezi Mazak.a (Kayşeıi} olan
Büyuk Kapodokya egem~ği ;l~
·bulunduğµ yapılım araştırmalar -sonµcu ortaya

~leti,

çıkmıştır. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Oğuz Boylan'ndan

Develioğulları

~.q

aşir-etınin

:buraya

geler~k

huraya yerleştiği

bilınınel1:-edir.

K.aramanoğullan'ndart .wnra, Develi Fatih Sultan Me-t

Selçuklular

ve

t~afiııdan 1474 yılında

-Osmtllllı t-oprtıklanna kattldı. Selçuklu'ların uç beylerinden -olduğu söylenen iri yapılı,

kuvvetli Dev Ali .ismindeki bir kahramamn efsaneleşen adının zamanla Develi olarak
değiştiği, ayrıca -Oğuz ·b.oyl?,nn<;ian D~lan'nd.an

da Develi işıninm alındığı

söylenmektedir. Eski kaynaklarda Develü iken harf devriminden sonra Develi haline
gelmiştir. Sırası ile Konya, Niğde, Yozgat dolaylı olarak Ankara ve son olarak da
I 870. yıhnda Kayseri iline bağlı bir ilçe haline gelmiştir.
T1arlhi ve· turişdk Y'1"~ Şıh Emir Türbe.şi, Frııktın Kayası. Şimşek Kaya,
~kli

Kaya, Merkez Çamii Kcl;>ir, Merkez Fa.tih. Camii, Sivaşi Hatun Çamii. Şeyh

Ümmi Tfu'besi; EpçtL Sultan Türbesi; Havadan Köyü Külli~si; Hızır İlyas · Türb~.

Ulu Camil, Dey_ Ali Ttirbesi, ~ym-i. ~rif Türoesi, Şeyhli {Şıhlı) M(ldresesi.· Oksüt
Kalesi, Kale Köy Kalesi, Y-eniköy Kalesi, Tombak Kalesi, Sarıkaya Kalesi, Saraycık

K~tesi~ .P~şitl'.!Ji ve J{q~er Kaleleri, $abmdik Kaleşi, Peveli- Ja{eşj, Elbiz,
Köşkpınar, Ak-su, Gereme Harabeleri.

DevdiJlYaı~Jar ve Ozald~:
SEYRANİ (1800.-1866):- Seyrani!nin· şiirlerindeki ahenk, samimi lirizm

bakımından halk şairleri arasında önemli yer tutar, çağdaşlarından Dertli, Nuri, Şfflll
gibi. en, ünlülerin başında gelir, çevresini incelemek ve eleştirmek bakımından. da
edebiyatumzda eşi bulunmaz bir hicivcidir. Seyrani Toplumun

genel ahlak

bozuklııgumı hicvetmekle kalmaz, büyük devlet memurlarına kadar hepsini taşıt

tutar.
Şiirlerinde sa.de bir dil kullanmıştır, her konuda şiirler şöylemiştir.
Seyrani1nin derdi yalnız zalimler-değildir, dertlerinden biri de aşktır. -Ondaki aşk ilahi
aşktır. Genel kültütil. kuvvetli olan Seyrani peygamberler tarihi, bektaşilik, tasavvuf;
halk hikayelerini incelikle kullanacak kadar iyi bilmektedir. Hece vezni ile yazdığı

şiirlerin yanı sıra aruz vezni ile yazdığı şiirleri de vardır.
ALİ ÇATAK (1924 .. ı:99:7}: Ilevelimimı aşıklarından olan Aşık Ali' Çatak
Seyrani ~tisi -0larak tanınmıştır. İlk şiirleri güzellikleri, aşk, gu!bet acısı, sıla özlemi

Afi

konuları ağrrhkhdır. Hemşehri, Yeni Burdur. Erciyes, Başkent, İnanç gibi dergilerde
şiirl~ıi yayınlanmıştır. Şiirlerini "Erciyeşten. Atıadoluma" adlı kitapta. toplamıştır.
A,
ı B·· :utan
.. .. y· -Orn<;my
.• _1 • le S
·ıı ,l1. ı.· 1..: ı.. ,;ı
d
n,ynca
. ıeyram aı;an vır 1.Utavı ea Viil' ır.

Devdi.<;az«deri:
Demokratik D.eveli( ı sıs4~ı 955)

:Oeveli Pbstast(l954:-J954).
D.eveti'-nin Sesi( 1955.~.1955)
Yeni Develi(l955-,J957J
Seyranı( ı 968)
Develi(l978).

Dtv-eli'-dı R#dyc:> TV~ Develi'de mı:ıhalli yayın. ~pan iki TV kt.m;ıiµşµ vardır.
İlk olarak Çağrı TV 1993 yıllnda., digeri Erciyes TV 1993. yılından- buyana

yaymlanı:ıı SOr-dunnektt,cfider.
Radyolar; Çağrı, Erciyeş, Şok, Çağdaş, Devel~ Olay isimli radyQlar
yayınlarına -devım etmektedir.
:Bünyan, İç Anadolu Böfgesi'nde.Kayseti iline bağlı ilçe.. V€Jlçe:merkezi kent.
Yüzölçümü. 1856. km2 (1986;) olan. Bunyan ilçesi kuzeyde Sarıoğlan, kuzeydoğuda
Akkışla, doğuda Pınarbaşı, güneyde Tomarza, güneyhattda Talas, batıda Kocasinan
ilçeleriyle çevrilidir.
İlçe.. topraklan, Orta Tôros'tara bağlı dağlar ile ', bunun net iki yanında- kalan
orta yübeklikteki alanlanııdan Qluşıır. İlçenin orta k~iminde güneybatı,.,kuzeydoğu
d9t;rultulu Korumaz ve Hınzır ,dağlan cµzamr. Orta Toroslar'm ilçe -sınırlan içindeki
uzantısı üstünde bulunan bu iki yükseltiden. batıdaki Korumaz Dağmın yüksekliği
19-07 m, doruğu ilçe -sınırları dışında kalan Hınzır dağının güneybatısındaki bir
tepenin yüksekliği ise 2167m1dir.
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İlç.e -toprak:l.armnı :kuzey, batı. ve güney kesnninı::feki alanlar, daha çok plato

özellikleri göstecir. Ovalar oldukvi:l az bir alan ka.pla.r. Bidcisd üretim: dahif çok
Sanmsaldı- Sijyımun suladığı. yörede, yaptlnıaktadır. İlçenin en.. öneınli su. kaynağı
olan Sarımsaklı Suyu, Korumaz Dağının eteklerinden çıkar. Sarımsaklı Suyu
üzerinde 1'929'da Bunyan ·ffidf()el~ktrik Santralı işletmeye a:çılm.ış, 196.81-de sulama
amaçii Sarımsaklı Barajı yaptltnıştır.
İlçede başlıca geçim kaynağı hayvancıfıkın.

En çok koyun ve. sığır yetiştirim.

Merioos:. koyunu ür~ımr ~a4şmalao:· silrdürulürk~n~ bir ··yandan da. mont:ofün yapay
t9humlçJ;ma ist1tSyonlan kurulnl\lştµr. BUnyan'da önemli · t,ir ~b
hayv:ancılık
etkinliği- d~ ~ttik~ d~

modern yqilttmlerin k\ıllamldıği arıcılıktır. Hayvancılığa

clverişH .pl~t-o -düzlulderine 'brşılt~ -ova alanlarının · fazla ~ tutmadığı ilçede,
bitkisel üretim yerel tüketime yöneliktir. Buğday, arpa, çavdar, baklagiller~ patates. ve
şek-er pancarı b~ıca tarım ürünleridir. Sınırlı ölçüde -sebzecilik de yapılır. Kentte
l926"da devletçe kurulan. halı ipliği fabrikası Swnerbank'a devredildikten sonra
yünlü kumaş ve battaniye de · üretmeye başlamıştır. Fabrikanın kumaş üretiminin
önemli bötumu orduya yöneliktir. Kentteki bir başka sanayi kuruluşu olan dôkum
fal)rik~nda işe makine -g9Vdesi ve ağır parça üretilir. Bünyan'd.aki küçuk $anayi

iş.yerlerıni ffW'.9ll$Pzhanel~. (lqğrama at<.,lyeleri, eıe tamiı:haneleri ve demirciler
oluşturmaktadır. ilçe..topraklannda d• yatakiarıvardır.
Bünyan kenti yakınlarındaki Kayabaşı Mağarası'nda bulunan kabartmalar,
yöre tarihinin Hitit dônemme- .(İÖ 2: mtıyıl} değin uzandığım gösterir. önceleri
Sarmısaldı adıyla anılan ve Sarmısaklı Suyu vadisine bakaıı bir yamaçta kurulu olan
k-ent, zamanla yamacın -önündeki düzfüğe yayıldı. 19. yüzyıl -sonlarında Bünyan-:1

Hamid adını aldı. Daha önce Ell>aşı. nahiyesi merkez ik~ 1890'larda kaza merkezi
yapılarak Sivas vilayeti merkez 11ancağına, 191 l~e de bağımsız Kayseri sancağına
bağl1;ltl(!ı.
Bünyan. kenti, Korumaz Dağının kuzey eteklerin-de bir tepenin üstünde ve
yamaçlarında kuruludur. Başlıca geçiaı kaynağı, -e« tezgahlarında yapılan halıcılıktır.
Kent nüfusıınun önemli bir bolum halıcılıkla uğraşır. Bunyan Haldan Turkiye'de
üretilen. en kaliteli hairlardandır.

ti'?

Bünyan, Kayseri yakınlığı nedeniyle -fazla -gelişememiştir. Yörede oluşaa mal
ve hizmet talebi, 45 km uzaklıktaki Kayseri kentine yönelmektedir. Ticaret son
der-ece -küçuk -ölçeklidir, kentte ur-etilen haltlar Kayseri1li tti-cçarlar tara:fi:ndan
pazarlanır.
İlçedeki en . önemli tarihsel yapı eski Kayseri Malatya yolu. üzerindeki
Karatay Han'dır. Karatay Han Celalettin Karatay tarafından

B.

yüzyılda

yaptınlmıştır. Bünyan Ulu Cami'si k-entt-eki en önemli tarihsel yapıdır. Taç kapısı
üzerindeki yılqk yazıttan -camiyi 125ô~da Kalaya Bin Karabuda'nın yaptırdığı
aniaş1lmaktadır. Bunyan Btlediye'si l!681d~ kurı.ılmuştµr. N-ılfus {1990) ilçe. 43.460;
kent 13.653.
Bunyan Halısı, Kayseri çevresinde, özellikle de Bunyan'da d<>kunan yün Hah
son yüzyılda ortaya çıksa ve Anadolu Halı sanatının geleneksel renk, öge ve desen

anlayışı,ndaıı uzaklaşddiğt yeni. halı tipi-erindendir. Bugün. islaJı edilmiş tezgahlarda.
dokunan Bünyan tipi ince halılar, Nebati denen tipin bozulmuş bir -örneğidir. Atkı ve
çözgusü pamuk, dügümleıi yündür. l desireetrekaresinde 1600e-:3.600 arasında düğüm
bulunur.
KAYSERİ TÜRKÜLERİ
E1*il,t ;giiz~i
Erkilet güzeli bağlar bozuyor (amanın aman, ben yandım aman}
Kirpikleri~

-olmuş yazıypr (-C-amm, canırrı)

Tek t~ ba,arakt-aı:ı
Bade süzerek.ten
İnci diz~kteıı
-Gel -camın -gel aman
Cevizin.yaprağı dalarasında (Amanın aman, ben yandım aman)
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-Güzeli seveder bağ arasında {Canım, -canım)
Tek tek basaraktan

B-~de:şµz~~k.ten
İnci,dizerekten.
Gel canım gel emen
Hey ağalar ben bir hata.iş{ediın.(Amamn.aman, ben. yandım aman).
Elma -sanıp al yanağı dişledim (Caaırn, canım)
Tektek basaraktan
Bade süzer-ekten
İnci dizerekten,
-(iel canım -gel aman
Erkil~ yib:ıaydtt gQlge başmamı.(Amamn aman, ben yandım aman}
Suç clan yiğidi beyler a-sınalı {Canım, canım)
Tektek baaaraktan

Bade -süı:~~k:ten
inci dizerekten
-Gel canım gel aman
Gesibağlan
-Gesi bağlarında dolanıyorum
Yitirdim yarimi anam aranıyorum
Bir -çift -selamına -güveniyorum
Atma. ananıatmabenida@ar

ardına

Kim$e~ yanmasın anam yansın derdime

<ksi bağlarından. gelsin. geçilşin
Kurulsun masaları rakı konyak -içilsin
Herkes.sevdiğini. alsın seçilsin
Atma anam atma beni dağlar anlına
Kimseler yanma-sın. anam yan-sın derdime
Oesi bağlı.mnda bir top. -gülüm var
Hey AUah'.tan korkmaz sana bana ölüm. var

ıM

Ölüm varsa şu gençliktezüfüm var

OeI otur yamattı halletıni söyleyeyim
Halimden bilmeyen ben -o yari neyleyim
Gesi bağlarının gµlleri mavi
Ayrıldım ~mdan -gulmeyim gayri
Alımı yeşilimi giymeyim gayri
Yas tutsun ellerim kına yakınayım
Kör olsun gözlerimmımıe çekmeyirn
Şu görürıea ·bahçemi -ola bağını ola
Şu dağın ardında acep anam var mı ola
Oturup beni yadedermi ola
Atma.anam iltma beni·dağtar ardına
Kim.sel~ yannıasın :an,am yansın derdime
Gesiye giderken yollar ayrıldı
B:inc.1-im arabaya başım-çevrildiSelvi saçıeı.sol, yana devrildi
Ölüm olmasında ayrılık olsun
Bize sebep. olan. içten vurulsun
ues-i b,ağlarında üç ırgat işler
.Anamdangdir

Ş\l uçan

kuşlar

Anal-arı -doğurur ·ele l,ağışlar
Gurbet dde gelmedik kalmadı.ba-şıma
Anam yok ki derdime katlana
Şu dereden akan bulanık seller

O~rcfuni.içeriınde n~ -t,j:l,i:n ·dler
Oturup. ağla~amdivane derler
A-ı··
.. ..""'1:f
vnun
pencere len. esmesın
, .•. ııer
Dertli.olduğumµ bilmesin etler
(iesi bağlarında balbüller-öt-er
Ateşim.yanmadantütünüm

tater

B-arnı bir :hal ·{)ldu -öliimd~n beter
Ölüm olmasında aynhk olsun

A"

Bize sebep olan içten vurulsun

.Gesi:bağlanndrı tokaştım -taşa
Gardaş ekmeğini hakan var ba-şa
Çalıştım -did-indim -emeğim boşa

Meğer ta-şa bit,er ekitmezmi-ş

iötü.ırun Jra:lıı:ı -ç~iqlm~zn,;iş
Gesi bağlarında kamber tay olur
Anamı andık-ça aklını zayi olur
Ayrılık dediğin bir kaç ay olur
Ne diyeyim.·ağlıyayımalm. yazışı
Kader t,öyl~ imi-ş .onmaz bazısı
Halılar-dokuyorum bağını tutayım
Issız gecelerde na-şu yatayım
K-endimiben . ınnağa atayım
Gel.otur yanımaJıall-erini söyleyim
Halimden -bilmeyen hen o yari neyleyim
Gesibağlannda kaynar kumudum
Ben -elter-için® yanan mµ-mudum
ipdi Allah sonra umudum
Ne diyeyimağl~yayımbu

beyle kalmaz

I<;:ufümn -b~ıruı gelmedik kalmaz
Qesibağtiu:mdJJ:;ir tutamm:mut
Ana ben -ölüyorum bir Ya.$n okut

Küçük garda.şum. yerime büyüt
örtün-pencereleri e:smesinyeller

Dertli.-0W,µğumu bil~sineller
Ana mendil-imi dü:remiyo:rum

Yalnız. evlere giremiyorum.
An;:ı;sız -b.@:aş-ız -d-uramıyorum
Atına. amun.beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime

Çıra.yanmayınca.ceviz kasdamaz

AıÇ

Ciger yanmayınca -gözler ağlamaz
Ben·derdimi desem fcimsedimemez
Ne -diyeyim ağlay@:Ylm ~lınyazısı

Kader b<5yleymi:ş onmaz t,ı;ızı-sı
Sac üstünde fi.sır fisır 'Dazlama
Küçükken oldu ciğerim gözleme
Ben gidiyorum -gelir diye gözleme
Ölürn oimasında ayrılık olsun
Bize sebep olan içten vurulsun
Tıkı-r tıkır merdivenden inerken
Y~-sı bQym.mda ~allanıyor gµJ:er iken
Uyumuşum -akger-d~an-s~r iken

Get· otur ya~ b;ışımın tacı
Ayrılık günleri ölümden acı
Dağdan yuvarlandı ·kayalanmız
Gam -ile yoğruldu mayalanıruz
Ne olaydı taş doğuraydı anamız
Ne-diyeyim ağhyayım ahnyazısı
Kader wyle imiş oamaz bazısı
Uğruma ııtmadtk -d-allar mı kaldı
Başıma gelmedik haller mi kaldı
Beni söylemedik-diller mi kaldı
El.kadar alnımda türlü türlü yazım var
Evvel bir başımdı -şimdi körpe kuzum var
Gül koymuşlar menekşenin adım
Almadım dünyadan ben muradımı
Ben ölür:şen dertli kc,yun. adımı
Örtün p.encercleri esmesin yeller
Dertli olduğumu bilıneşi eller
Ocağa et vurdum yiyesim geldi
Ciğerim anamı göresim geldi
Açıp mezarma giresim geldi
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Ben -~iii.sem eynasam yasak diyorlar
Varını elinden alsak diyorlar
Gesi bağlarının yılam olsam
Dolanı dolam yanına.varsam
Yattığın y<tştığa -b;şımt k-o:<J$am

Uyusam uyansam derdime yansam
Örtün pencereleri.esmesin-yeller
Dertli_olduğumu bilmesin eller
-Gesi bağlarında -gül ilen sıısem
Tecellisi olmazmış.yarine k<ısen.
Candan kimsem yok ki -der-dimi desem
El kadar alnımdatüdiitüdü yazım.var
Evvcl bir -b:aşım idi §imdi körpe kuzum var
Gesi bağlarından.gelsin geçilsin

Kurul-&un masaları rakı konyak içilsin
Herkes sevdiğini alsın seçilsin
Atma anam atma heni dağlar ardına
Kimscler yanmaşın.anamyanşın derdime
-Gesiye -giderk-en yollar ayrıldı
Bindim arabaya- anamba-şım çevrildi
Siyah şaçı-m uğ _yamma devrildi
Ölüm olınasındaaynlık olsun
Bize sebep.olan içtee vurulsun
Gesi bağlarında

uç ırgat işler

Sdada:ndamıgeliyor anam şu uçan kuşlar
Analar doğurur ele b.ağışlar
Ortünpeuc.eı:el~ti esmesin yeller
~rtli olduğµmu anam bilıneşi eller
Gesi -bağlarında-toka-ştım taşa

Gardaş-e~fıakarlar h-şı
Garip koyup -çalıştığım-emeğim boşa
Gel otur yamma, hallerini söyleyeyim

Halimden bilmeyen, ben o yari.neyl&yını

v~$i,batlannda ,dolanıyorum
'.'.r
' ,A' J~rıwa
• •
:ı:. ıtın.:ıım
anıım aram;vrum
Bir -çift ·selaımna -güveniyorum
Atmaa:nam,atma beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime
Gesi Bağlarında kılarım namaz
Kılanmblanm anam halka yaramaz
Haktan geldi bize bu ulu niyaz
örtün ·pencereleri anam değmesin yeller
Bu gun e-fkarlı.yım, anam g~esin eller
{;jı;}si

bağlarının gµlu ·olayım

Ayn ayn anam yarim bulayım
Gulu bülbulden baş-kasına -sormayın
Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
Halimden bilmeyen ben o yari neyleyirn
Gesi bağlarında bülbüller öter
Ateşim yanmadan tütünüm tut~
Bana b.ir hal olmuş ölümden beter
Atmagarip.-an,am. Peni dağl~ ardına
Kimseler yanmasınanam.yansınderdime

G~ bağlarının gülleri mavi
Ayrıldım yarimden.gülmeyein gayri
Yardan ayrılanın böyle olur hali
Örtünpencereleri anam değmesin yeller
Bugün etkadıyını aııam, gelmesin eller
Gesi pağlarınd.a ·bir top gülüm var

Hey Allahttanlwrkınaz sana bana (}tum var
Ölüm var da .ŞU gençfikte,:zulümvar
Atma garip.anam beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime
Merdivendentıkıt mıkır inerken

AO

Yazması boynuma -dola~yorseverken
Uyumuşum ak gerdan da emerken
Örtünpencerei~deymesinyeller
Bugün efkarhyım~mgfımesin

eller

Mezarımı geniş açın dar ,~lsun
Edirafi mM sumbüılu bağ olsun
Ben ölüyerum ahbaplarımsağ-olsua

Ger otur yanıma hallerini -söyleyeyim
Halimden bilmeyen ben e yari neyleyim
Gesi bağlarında. bir türlU nohut
Anne ben ölüyorum bana bir yasin okut
Eğer ya-şinimi Qkutmazsan dolaş mezarımı anam, bilvaki d9laş

KAYSElU FIKRALARI
KAYSERLİYE SORMUŞLAR.
Kayserliye sormuşlar?
-''İki iki daha kaç eder?''
Kayşerili hemen. atılıruş
-"Alırken mi?.S:atarkenmi?"
AMERIKA.~DAN-MÜHENDIZ
Kayşeri'nin. bir köyünde imece yöntemiyle yol yapılıyormuş. Bunun için de
-eşekten yararlamleyormuş: Et;.ek hangi yolu izlerw, orayı genişletip araba yoluna
dônüşnHuyQrlamı:ı.ş. .... Kôye gelmiş. olan Amerikalı barış. gönülluşü, ne 0,-lup ~ttiğini
kı:ıvraya~ığı

için -sormµş:

,o

-

Ne yapıyorsunuz ·böyle?

-

Yol yapıyoruz.

-

Bu eşek ne için?

-·

(),

yolun

müh~nd:izi

Yola

uygun

yeri

o

göstedr,

Barış gönüllüsü katıla katıla gülınüş:
-

Ya eşek'bulamesaydıruz?

-

İşte o zaman Am:erik:a'dını mühencfü: getirirdik!

Bi.ı~CE
Kayserili, trende yolculuk etmekte imiş... Karşısında oturan zatla tanışmış.
Dereden tepeden k-onuşurlarken:
ıın:_1
~:-t b. trı,ıımnıze
. .ı..· • • bil..
-·· " ' ·.d.. emış.
.
~
-Sı.mnne
... . mece :SQrw.ım

"Önce.ben . soraşım; bilirsen ben sana bin · lira veririm, Bilemezsen

ıo•- bin

1i111m abnm, S-onr~ .sen-. ba:®, sorarsın; biH:rseın HJ bin lira,m alının,
:~
..
·b uenıezsem
·b'. ın ı·ıra vermm.
.JI

.,,

"Tamam", deıniş "Sor bakalım."

-

,;Söyle

öyleyse:

Üç

ayaklı

hayvan

nerede

yasar?"

öteki yolcu. düşiinnıüş; bilememiş;
:Af lO bin lirayı. Sitnm ben de sana ayni soruyu somyonmı: • Üç ayaktı
11

hayvanntred~ yasar?"
-

Kayserili, hiç düşünm.ed~ aldığı 10 bin liranın bin liraşıru geri verip:
11A1
...1-b·11mıyorum.
1
•
"
su ·b'ın ·liırayı. ·B··en uc

CEHENNEM SATISI
Kayserili, Papanın cennetten yer sattığım işitince doğru Vatikan'a gitmiş.
Papa'ya:
~-.. "Bazı Müslümanlar cehennemlik olduğu için cehennemin. tapusuyla.
anahtarını şimdiden almak istiyorum", demiş. Uzun p~adıklar-dan sonra
iştediği

femmm ve a.nahtan ~de

etmiş. Bunun üzerine zengin

Hiriştiy~arı yönelik ·'bir reklam ka~nyaşına girişmiş:
"Cehennemin tapusu ve aruıntan bende. Cehenneme girmek istemeyenler,
-};)end~

belge

alabilirler.

-C~

a~b;ınmn

yari

para&ına ... 11

Kayserilinin elindeki. fermanı gören. Hiristiyanlar, cehenneme kabul
edilmeyeceklerine ilişkin b.elge satın almaya başlamışlar ...

,:t

Cennet muşt-erileri azalınca, Papa Kayseriliyi çağntm1ş:
11

Al -su verdiğin parayı, ver

cehennemin ·tapusuyla anahtarını!"

Kay~l-i:

-

"Ben -cehennemi sattım, demiş. Geri almak için çok para gerekli. n
·"Ne. kadar?"
"Heybenin iki -gözu dolusu altın. w Papa, çaresizlik içinde ellerini iki yana
!l..,;.
ı.
açtnuan
-sonra euyrugıı
vermıs:
V

•

"Doldurun bu Kay-senlinin heybesini altınla! 11
SAHTE OLMASAYDI
Yahµdinin biri, pazara, topal eşeğini satmak için -götiirur, fakat alıcıyı
kandırsın -diye, eşeğin tırnağı-na bir ~vi çakar, eşeğe -bir Kayserili muşt-eri
çıkar.Kayserili ayaktaki çiviyi görur, içinden "Çiviyi çıkarırım, eşek düzelir!" der,
parayı verir, -eşeği alır.
Yahudi.ertesi.gun.sağda-şolda . <Svunur :

'.')Siz K-ay~riliter c:ıç1k-gözuz, giye -övµ-nursunuz, -eşek atı#<ian @ğtna top~ldı, c
çiviyi ben çak.tun, alıq.}11 alda.ttımt
Duyanlar eşeği atan Kayseriliye koşup, anlatırlar.Kayserili elini dizine vurur :
,Tuh yahu, verdiğimi par-a -sahte olmasaydı, ~ağı kazıklanmı-ştımf
TARİBİ-D:RLERİ
Sultan Sazlığı

Kapadokya

YedigôUer

Erciyes

Kapµzj)aşı

Kült-epe

Aladağlar Milli Parkı

.ın

KA YSERPDEN

RESİMLER

Sultan Sazlığı

Sultan Sazlığı.

Aladağlar

Aladağlar

Kara~i Kayseriyye

Meydan.

Kümbet

Kultepe

Kült:epe

Zamantı

GesiKuşiEvleri

Aladağlar gölü

Kapuz başı

Erciyes.Dağı.

Zamaetı

Ulu camii.

Zamantı

Şehirden bir manzara.

ı::'l

Erciyesre snowboard

Dağcılar

Meydan

Meydan

Meydan

Şehirden bir.gömnütn

Saat •Kulesi

Erciyes dağından görunüm

KAYSERİ YEMEKLERİ
~

Yemek Malzemeleri

•

Ekmekler

•

Mantılar

•

Börekler

•

SaçdaPişirilenHamur Yemekleri

•

Halka Kete

•.

Arabaşı

~

Et Yemekleri

•

Tatlılar

•

Sütten Yapılan. Yiyecekler

•

Se:pze Yemekleri

it

Çq Yemekleri

,A.

~

Pilavlar ve Makarnalar

~

-Çorbalar

•

DuğüııYemel@ri, TaktmYemelder

l.UN
l.YAG
a. Kuymkyağı:
b. Sade Yağı:
c. Don Yağı:

d. Kemıl: Yağı (İlik Yağı):
e. Zeytin Yağı:
3. SALÇA VE TOZ BİBER
4. TUZ

5~ l(IŞtD{ET
{i. AŞMAKA..RNA

1~ KIStUC SEBZE'VEM$YVE:LER
a. Yaprak:
b. Patlıcan:
c. Yeşil Fasulye:
d, Kabak:

-e. Kayısı ve-erik kumıu:
f. Elma armut Kurusu:
g. Dut Kurusu:

h. Ü.zümKurusu:

ı:;ı:;

ı.

İğde:; Ceviz Badem:

8. TAZE. MEYVELERİN SAKL..i\NM..ı\SI

:a. t\luç ve Muşmula:
b, Taze Üzüm:
c. Elma Armut:
d. Kavun:
e. Gilaburu:
f.

Havuç:

9. TURŞU VE SİRKE.. YAPILMASI

a. Salatalık, Biber ve Domates Turşusu:

b. K~k:k Tıırşu-su:
g. Karpuz 'Iurşusu:
10.PEYNİR

a. Salamura Peyniri:
b. Çömlek Peyniri:
11. PEKMEZ, KÖEI'ER, SİRKE

a. Duru Pekmez:
b. Ekşi Pekmez:
c. -Çalma Pekmez:
d. Köfter ve Ceviz Sucuğu:
e. Pathcaniı ve Kabaklı Pekmez:

ı.;:;;:

f. Sirke:
g,. Baharat:

Ekmek
a. FınnE:kmeği
b. Bazlama
c. TandırEkmeği
d. Yutka
e. Bezdirıneç
MANTILAR

a. Etli Mantı
b. Bör-ekaşı (böraşı)
c. TepsiMantısı
d. Peynirli~Jantı{Prov Mantısı)

e. Yağ.Mantışı
BÖREKLER
a. Sub.öreği
ti Hazır Yııfkadan Yapılan Börek
c. Kıymalı börek (Pufhôı'eği)
d. TandırBöreği
-e. Açma Börek
f

Kıvrım Hörek

SACTA PİŞİRİLEN BAM:URıtEMEKLERİ
a. Ş;ebit Yağlaması
b. Kıymalı Yağlama
c. Peynirli

d. Hakırdaklı

('7

e, İçliBazlamaf:

Taimrlti(DaanfiBazlanra)Ekmek:,

Halkakete
g. Arabaşı
f

ET YEMEKLERİ
Kızartma etler:
Pehli:
Kavurma:

Köft~ler:
Yağda -kızartılmış köfte:
Sarımsaklı .köfte :
Saltı Küfte ·:

Kurşunaşı:

H<ı~:
Tas.. Kebabı:
Kıyma Soğanlarnası:
Üzümlü Gerdan;
Bayran Yahnisi:
5. SAKATATLAR

Mumb-ar, Kamı :Dolması
KeUe.,Paça:
Ciğer Yemekleri:

Yağbari:
Arnavut -Ciğeri :

YurekDabık:
Beyin:
6. TAVUK-HİNDİ-YUMURTA

Tavuk:

Hindi :Ooinıası:
Yumurta:

,o

7.EVETLERİ
Ş. SU-CUK-:,14$:fmMA

Bastırmanmçamanlanmam.(Etlik çamaaı):
B,~tuına ·çeşitleri:

Sucuk yapılması:
TA'fULAR
Açma Baklava:
Güllü Baklava:
Nevzine:
K:<J;O'.Ul B:a;ldava:

Aside:
Un Helvası:
Teltefü

Lokma 'fatfo;ı:
Yoğurt Tatlısı:
İncir Tatlısı:
:Kabak Tatlısı:

Pekm~z Helvası:
Kadayıf:
14;. RJ!,:ÇELLER
(i:ül Reçeli:

Vişne Reçeli:
Çilek Reçeli:
Kayısı reçeli:
SÜTTEN YAPILAN YİYECEKLER:
Sütlü {Sütlaç):
Muhallebi:
Düğun Aşuresi:

Aşure:

,o

!Vdfll

Kaymak:

Yoğurt
SEBZE ¥EMEKLERİ
Y1U: S:ebıtleri

Patlıcan:·
Kovalama:
Kızartma:
Karnıyarık:
İmambayıldı:
Musakka;
Patlıcan Dolması:
Közleme:
Taze Fasulye:
Etli Fasulye:
Zeytinyağlı Fasulye:
Kabak:
Kabak Çiçeği Dolması:
Kabat Musakka:

Müçver:
Biber Dolması:

Etli Biber Dolması:
Zeytinyağlı Biber Dolması;
Bamya:
Taze Bamya:
Kuru.Bamya:
Yaprak (Üzüm çubuğu yaprağı):
Edi Yaprak Dolması;
Zeyt-inyağlı Yaprak Dolması:

Kış. Ş~llı:eleri ve Tahıllar:

L-alm:na.:
Etfölahana,delması:
Zeytinyağlı lahana dolması:

ç..()

Musakka {Ka;puska):
Isparnık (I-s~nak):
fa-panak Kavurma:

Ispanak Boranışı;
Kuıu Fa;sülye~Mercimek-Nohut:
Salatalar;
PİLAVLAR VE MAKARNALAR

Pirinç Pilavı:
Bulgur Pilavı:
Pıtpıt Pilavı {Düğürcük):
Kuskus Pilavı:
Erişte Pilavı:
Taze Makama - Üzengi:
Makama:
Cevizli - Peynirli Makama:

ÇOBJJA:LAR
Un çorbası:
Pirinç Çorbası:
Yoğurt çorbası (Toğga çorbası}:

Tartmna Çorbası:
İşkembe Çorbası:

ı;;.1

Mercimek-Çorbası:
DÜGÜN YEMEGİ - TAKIM YEMEK
..l·~·
-E·S:ki een

'·' _,,... ,,l"""-1
• .l1~-,l;~"··-1~.
d· e og""l an evının
. . yeme k
-sunu~~
uuguruennm;;
ve evıenme
aaganıenn

vermesi adetti.
Sünnet daha çok bahar aylarında yapılır, mümkün olduğu kadar tatil
günlerine -d~ -getirilirdi. Yemek -sünnetten -sonra verilir-di.
öteki düğünler -pazartesi günleri erken saatlerde . kafuı duasıyla. başlar ve.
perşembe gO:nleri öğle saatlerinde gelinin oğlan evine götürülmesine kadar gece
-gündüz devam ederdi.
Düğün yemeği maddi imkanlar, hısım. akrabanın, eşin dostun çokluğuna göre

salı ve -çar-şamba günleri evde öğle -saatlerinde 3-0:40 kişilik gruplar halinde yedirilir,
akşamJ:arı ise hem kız evi hem de oğlan evinde eğlenceler tertiplenirdi.
Düğµn -şo.fr~ı şöyle -kurulur-du: Sofanın (misafir odası) bü.yükluğüne göre yan
yana getirilen masaların üzeri temiz, beyaz örtülerle kapatılır, sandalyeler sıralanırdı.
lv.füıafir sayısına gör-e, tabak, çatal, hl-çak, kaşık, bardak, katlanmış beyaz temiz

peçeteler yerleştirilirdi. Ufak ufak kesilmiş. ev ekmeği, masa üzerine aralıklı. olarak
konulur, -ek-sildik-çe hizmet gör-enler tarafmdan takviye -edilirdi. Boş yerlere turşu ve
mevsim salatası da konulduktan sonra ilk ytmıek olan. çorba büyük kaseler içerisinde
3-;tf yere konulur ve mişafirler-sofraya dav« edilirdi.

Genel Qlarak tabaklara yemekler mişafir tarafindan istenildiği kadar alınır,
ger-ektiğinde hazır bekleyenler yardımcı olurdu. Takım yemeğinin I I çeşitten
oluştuğu söylenir. Doğal olarak yaz ve kış aylarında.. bağda yapıldığı zamanlar çeşit
biraz -değiştirilirdi. Yemek -sırası hemen hemen aynen uygulanırdı ve -şunlar vardı:

ı.,

Çorba (pirinç veya yQğurtlu çorba)

2"" Kavurma veya köft-e - pehli
3- Börek (açma börek veya su böreği)

4~ Bamya

A?l

5: Tatlı {açma'baklava veya ·kadayıf)
6,.. Yaprak
7- Muhallebi

g, Üziim hoşafi
Pirinç pilavı (bunlara salata ve turşu daeklenince çeşit l I'e tamamlanmış)

h'°ı
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