KAYSERİ'NİN KÜLTÜR VE TARİHİ MİRASI

Anadolu'da Var Olan Devletler

HARİTADA YER VE İKLİM

Kayseri, İç Anadolu'da yer almaktadır. Kayseri'de
İç Anadolu karasal iklimi hakimdir. Kayseri kışın
soğuk ve yağışlı, yazın ise kuru ve sıcaktır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları tarafından tanımlanan Kayseri
şehri, yapısal olarak iki ana ilçe olan Kocasinan ve Melikgazi ve 2004'ten
bu yana Hacılar, İncesu ve Talas olmak üzere beş büyükşehir ilçesinden
oluşmaktadır.
31 Aralık 2019 tahmini itibarıyla, Kayseri İli 1.407.409 nüfusa sahipti ve
1.144.265'i dört (beşten) kentsel bölgeden oluşan yerleşim bölgesinde
yaşıyordu, İncesu henüz birleşik şehir değildi. Kayseri, şehrin 3.916 metre
(12.848 fit) üzerinde yükselen aktif olmayan yanardağ Erciyes'in eteğinde
yer almaktadır. Şehir, Anadolu Kaplanları tanımına uyan Türkiye şehirleri
arasında sıklıkla ilk sıralarda yer almaktadır.[3]
Şehir, Selçuklu döneminden birkaçı da dahil olmak üzere bir dizi tarihi
eseri muhafaza etmektedir. Genellikle Kapadokya'nın uluslararası turistik
mekanlarına giden yolda ziyaret edilse de, Kayseri'nin başlı başına birçok
cazibe merkezi vardır: Şehir merkezi ve çevresindeki Selçuklu ve Osmanlı
dönemi anıtları, trekking ve dağcılık merkezi olarak Erciyes Dağı, rafting
olarak Zamantı Nehri merkezi ve Kültepe, Ağırnas, Talas ve Develi'nin
tarihi yerleri. Kayseri'ye Erkilet Uluslararası Havaalanı tarafından hizmet
verilir ve Erciyes Üniversitesi'ne ev sahipliği yapar.

Etmoloji

Kayseri aslen Mazaka veya Mazaca olarak adlandırılıyordu (Misha
tarafından kurulmuş ve adını almıştır) ve bu şekilde, Roma'nın
Kilikya eyaletinin başkenti olan Strabo tarafından biliniyordu,
ayrıca V. Ariarathes'ten sonra Argaeus'ta Eusebia olarak da
biliniyordu. Eusebes, Kapadokya Kralı (MÖ 163–130).
Adı tekrar Archelaus (ö. 17), Kapadokya'nın son Kralı (MÖ 36–MS
14) ve bir Roma vasalı tarafından "Caesarea in Cappadocia"
olarak değiştirildi (Roma'daki Caesarea adıyla diğer şehirlerden
ayırt etmek için). İmparatorluğu), MS 14'te ölümü üzerine Caesar
Augustus'un onuruna. Bu ad, daha sonraki Bizans (Doğu Roma)
İmparatorluğu'nun lehçesi olan Koine Yunanca'da Καισάρεια
(Kaisáreia) olarak çevrilmiştir ve bu ad yerliler tarafından
(günümüzde konuşma dillerinden dolayı Kapadokya Yunancası
olarak bilinir) kullanımda kalmıştır, ancak 1924'te modern
Türkiye'den uzaklaştırılıncaya kadar (önceki Roma vatandaşlıkları
nedeniyle Rûm olarak anılırdı). sonunda Türkçe'de Kayseri'ye
dönüşen telaffuz, o zamandan beri olduğu gibi kaldı.

ANTİK TARİH
Küçük Asya'nın en eski şehirlerinden biri olan Kültepe, 20
km uzaklıktadır.
Mazaca olarak şehir, Kapadokya krallarının ikametgahı
olarak hizmet etti. Antik çağda, Sinop'tan Fırat'a ve 200
yılı aşkın Ahameniş Pers egemenliği sırasında Sardes'ten
Susa'ya uzanan Pers Kraliyet Yolu'ndan ticaret yollarının
kavşağındaydı. Roma döneminde, Efes'ten Doğu'ya giden
benzer bir yol da şehirden geçiyordu.
Şehir, Erciyes Dağı'nın (antik çağda Argaeus Dağı) kuzey
tarafında alçak bir çıkıntının üzerinde duruyordu. Eski
kentte antik alanın sadece birkaç izi hayatta kalabilmiştir.

1985 yılında Göreme Milli
Parkı ve bölgedeki diğer
kayalık alanlar “UNESCO
Dünya Mirası Alanı” olarak
belirlenmiştir. Ayrıca hava
balonları da bu alanda
manzarayı daha iyi
gösteriyor.

HELLENISTIK DÖNEM
Şehir, Büyük İskender'in generallerinden biri olan Perdikkas
tarafından fethedilene kadar Pers egemenliği altındaki bir
satraplığın merkeziydi ve İskender'in eski generallerinden biri olan
Kardialı Eumenes tarafından geçici bir satraplığın merkezi haline
geldi. Şehir daha sonra İpsus savaşından sonra Seleukos
imparatorluğuna geçti, ancak MÖ 250 civarında Kapadokya Kralı III.
Ariarathes yönetiminde bir kez daha özerk Büyük Kapadokya
krallığının merkezi oldu. Bunu takip eden dönemde, şehir Helenistik
etkinin etkisi altına girdi ve Kapadokya kralı Ariarathes V Eusebes
Kapadokya Filopatörü (MÖ 163-130) onuruna Yunanca Eusebia adı
verildi. O zamandan beri bilinen Caesarea'nın yeni adı, ona son
Kapadokya Kralı Archelaus[5] veya belki de Tiberius tarafından
verildi.

ROMA VE BİZANS
HÜKÜMETİ

Herkül'ün On İki
Görevini betimleyen
Herkül Lahdi, MS 150160, Kayseri Arkeoloji
Müzesi

Şehir MS 17'de resmi Roma egemenliğine girdi.
Caesarea, MS 260'ta İmparator I. Valerian'a karşı kazandığı
zaferden sonra Sasani kralı I. Şapur tarafından yok edildi.
Zamanda yaklaşık 40.000 nüfusa sahip olduğu kaydedildi. Şehir
yavaş yavaş toparlandı ve birkaç erken Hıristiyan azizine ev
sahipliği yaptı: azizler Dorothea ve şehitler Theophilus,
Nazianzus'lu Gregory, Nyssa'lı Gregory ve Caesarea'lı Basil. 4.
yüzyılda, piskopos Basil, ovada, yaklaşık bir mil kuzeydoğuda,
yavaş yavaş eski şehrin yerini alan bir dini merkez kurdu. Bir
imarethane, bir yetimhane, yaşlıların evleri ve bir leprosarium
(cüzzam hastanesi) sistemini içeriyordu. Şehrin piskoposu
Thalassius, İkinci Efes Konseyi'ne katıldı ve Khalkedon
Konseyi'nden uzaklaştırıldı.

Bizans İmparatoru Herakleios'un saltanatı sırasında yaklaşık 640'da bestelenen
bir Notitia Episcopatuum, Caesarea metropolünün 5 piskoposluk bölgesini
listeler. 10. yüzyıldan kalma bir liste ona 15 oy hakkı veriyor. Tüm Notitiae'de
Caesarea, Konstantinopolis patrikhanesinin metropolit makamları arasında ikinci
sırada yer alır, ondan önce sadece Konstantinopolis'in kendisi gelir ve
başpiskoposlarına "ilk görüş" (Konstantinopolis'inkinden sonra) anlamına gelen
protothronos unvanı verilir. See'nin 50'den fazla birinci binyıl başpiskoposu
adlarıyla bilinir ve bölgenin kendisi, Doğu Ortodoks Kilisesi'nin bir yerleşim yeri
olarak kalmaya devam etti, 1923'e kadar Lozan Antlaşması'nın emriyle o Kilisenin
(Yunanlılar) tüm üyeleri kiliseye gönderildi. Şimdiki Türkiye'den sınır dışı edildi.
Caesarea aynı zamanda bir Ermeni piskoposluğunun da merkeziydi. Artık bir
yerleşim piskoposluğu olmayan Kapadokya'daki Caesarea, bugün Katolik Kilisesi
tarafından Ermeni Katolik Kilisesi ve Melkite Katolik Kilisesi'nin itibari bir makamı
olarak listeleniyor. Bu, Caesarea Ponti de dahil olmak üzere çeşitli isimler altında
Roma Kilisesi'nin itibari bir görünümüydü.
Basil'in yeni şehrinin bir kısmı güçlü surlarla çevriliydi ve Justinianus tarafından
kaleye çevrildi. 9. yüzyılda Caesarea, Bizans'ın Çarsianon Teması'nın başkenti
olarak bir Bizans yönetim merkezi oldu. İlk olarak Bizanslılar tarafından inşa
edilen ve Selçuklular ve Osmanlılar tarafından genişletilen 1500 yıllık Kayseri
Kalesi, şehrin merkez meydanında hala iyi durumda duruyor.

Kayseri Şehir Surları
2006

ISLAM DÖNEMİ
Arap generali (ve daha sonra ilk Emevi Halifesi) Muaviye Kapadokya'yı işgal
etti ve 647'de Kayseri'yi geçici olarak Bizanslılardan aldı. ikincisi şehri yıktı
ve nüfusunu katletti. Aziz Basil'in mabedi de şehrin düşmesinden sonra
yağmalandı. Sonuç olarak, şehir sonraki yarım yüzyıl boyunca ıssız kaldı.
Daha sonra, 1074-1178 yılları arasında bölge Danimarkalıların kontrolüne
girdi ve 1134'te şehri yeniden inşa etti. Anadolu Selçuklu Sultanlığı 11781243 döneminde şehri kontrol etti ve 1243'te Moğolların eline geçene
kadar en önemli merkezlerinden biri oldu. Surların içinde, 13. ve 16. yüzyıllar
arasında yeniden inşa edilen Kayseri'nin büyük bir kısmı yatıyor. Kayseri art
arda Eretniler tarafından yönetildi. Şehir nihayet 1515'te Osmanlı oldu.
Başlangıçta Rum Eyaletinde (1515-1521), son olarak Ankara
Vilayetinde (Bozok Eyaleti olarak kuruldu) (1839–1923) sancak merkeziydi.

Hunat Hatun Cami
Kapısı

SELÇUK DÖNEMİ SAHABİYE MEDRESESİ DUVARLARI, 1267 YILINDA
SELÇUKLU VEZİRİ ŞAHİP ATA FAHREDDİN ALİ TARAFINDAN
YAPTIRILMIŞTIR.

KAYSERİ MİMARİ TÜRLERİ

Özellikle Ermeniler ve Türkler tarafından
mevsim şartlarına uygun taş sütunlardan
yapılmıştır.(Bazilika tarzı mimari)

UNESCO Dünya Mirası
kapsamındadır, M.Ö.
3000'in sonundan
öncesine aittir.
İlk Anadolu tabletleri
burada bulunmuştur.

Bu bir Ermeni kilisesidir.
Kubbeli Bazilika tarzı
mimari.

Köprünün yapıldığına dair herhangi bir kayıt
bulunmamakla birlikte, köprünün 1538 yılında
restore edildiğine dair bir kitabeye göre
1480'lerden önce yapıldığı söylenmektedir.
Selçuklu tarzı mimari.
(Selçuklu mimarisi, özgün bir mimari üsluptur.
Bu üslup mimarisinde üçgen biçimli taşlar
kullanılmıştır.)

Kılıçarslan Camii, Osmanlı döneminde
yapılmıştır.
1581 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan
Kılıçarslan Camii'nde Selçuklu mimarisi
üslubu ve Osmanlı mimarisi üslubu
kullanılmıştır. Kapılar geometrik şekilli
taşlardan yapılmıştır.
Bu üslup Selçuklu-Osmanlı mimari
üslubuydu, oldukça iyi gösterilmektedir.
Endulus mimarisinin de ortak özellikleri
vardır.

Güvercinler burayı evleri
olarak kullanır. Güvercin
aramak için yapılmış.
Ermeni taş mimari tarzı
kullanılmıştır.

It is used as home before
3000 years ago.

It is made by stone-pillars.
Armenian Domed-Basilica
style was used.

Ermeniler tarafından
yapılmıştır.
Gotik tarzda bir mimariye
sahiptir.

1237 yılında inşa edilmiştir.
Cami ve medrese olarak
kullanılmıştır.
Selçuklu mimarisi üslubu
kullanılmıştır.

Selçuklular döneminde yapılmış, içinde
mezarlar var.

BİZİ DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN TEŞEKKÜR
EDERİZ

