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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR
Toplantı No. ve Tarihi
Karar No. ve Tarihi

: 67 - 23.12.2013
: 881 - 23.12.2013

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri ili, M elikgazi ilçesi, Gesi Kuzey M ahallesi, Kentsel Sit A lanına yönelik K orum a Amaçlı
N azım ve U ygulam a İm ar Planı Tasarılarının K urulum uzda görüşülm esi hususunda İlbank A.Ş.
M ekansal Planlam a Dairesi B aşkanlığı’nın 12.07.2013 gün, 21217 sayılı yazısı eki Gesi Kentsel Sit
Alanı K orum a Amaçlı İm ar Planı A çıklam a Raporunda plan m üellifi tarafından tescile önerilen Kayseri
İli, M elikgazi İlçesi, Gesi Kuzey M ahallesi’nde, kentsel sit alanında yer alan, tapunun 17 pafta, 2230
parselinde mülkiyeti M elikgazi Belediyesi adına kayıtlı Cami niteliğindeki taşınm azın yerinde yapılan
incelem e sonucu 2863 sayılı kanunun 6. maddesi kapsam ına giren özellikler taşıması nedeniyle
korunması gerekli taşınm az kültür varlığı olarak tescilinin değerlendirilm esine yönelik K orum a Bölge
K urulu M üdürlüğü raportörlerinin 11.11.2013 gün, 1042 sayılı raporu ile tescile ilişkin Kayseri Valiliği İl
K ültür ve Turizm M üdürlüğünün 15.11.2013 gün, 3067 sayılı, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının
02.12.2013 gün, 16691 sayılı, M elikgazi Belediye Başkanlığının 02.12.2013 gün, 6565 sayılı görüş
yazıları okundu, hazırlanan tescil fişi görüldü raportörün açıklam aları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve
belgeler incelendi, yapılan görüşm e sonucunda;
Kayseri ili, M elikgazi ilçesi, Gesi Kuzey m ahallesinde kentsel sit içinde yer alan,
mülkiyeti M elikgazi Belediyesine ait, tapunun 17 pafta, 2230 parselinde kayıtlı taşınm azın 2863 sayılı
yasa kapsam ına giren özellikler taşıması nedeniyle korunm ası gerekli taşınm az kültür varlığı olarak tescil
edilmesine; K orum a Y üksek K urulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının “Yapı G rupları”
başlıklı bölüm ünde tanım lanan “Toplum un maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel,
simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılardır.” kapsam ında değerlendirilerek yapı
grubunun “I. Grup” olarak belirlenm esine, tescil işlem lerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi
G azetede yayım lanarak yürürlüğe giren “K orunm ası Gerekli Taşınmaz K ültür V arlıklarının ve Sitlerin
Tespit ve Tescili Hakkındaki Y önetm elik” doğrultusunda ilgili kurum lar tarafından yapılması
gerektiğine; karar verildi.
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1932 YILINDA VE 2003 YILINDA

AYRINTILI TANIM:

t e k n ik

Hacı H aydar Cam ii zem in katı arazi eğim i nedeniyle yarım kat şeklinde olup iki bölüm lüdür. D epo olarak
çullanılan bu bölüm lerin üzeri ahşap sütunların taşım akta olup üzeri ise ahşap kirişlem elidir. Cam inin
ırazi topografyası nedeniyle güney cephesi kuzey cephesine göre daha dar tutulm uştur. Bu nedenle tam
îlarak kare yada dikdörtgen plan tipi söz konusu değildir. Cam iye geçiş batı cehde yer alan ve direk
iarim e geçişi sağlayan tek kanatlı yuvarlak kem erli ahşap tek kanatlı kapı vasıtasıyla sağlanm aktadır. Bu
giriş kapsının üzerinde saç levha üzerine yazılm ış onarım kitabesi yer alm aktadır. K itabede onarım tarihi
31arak 1932 tarihi okunm aktadır. Y ine harim e geçişi sağlayan batı cephedeki giriş kapısının aksında doğu
;ephede bir kapı daha bulunm aktadır. Harim kısm ında beş adet pencere yer alm aktadır. Son cem aat yerine
açılan pencereler Zı oranında, olup, diğer pencereler ise 1/1 oranında, dikdörtgen form lu ve ahşaptır,
karim in üst örtüsü silindirik taş kaide üzerine oturan silindirik ahşap sütunların taşıdığı ahşap
cirişlem elidir. A hşap kirişler alttan çıtalı ahşap tahta ile kapatılm ıştır. H arim in iç cephesi yaklaşık 2 m etre
yüksekliğe kadar ahşap zarlıdır. M inber ahşap olup üzerinde herhangi bir süslem e unsuru
bulunm am aktadır. M ihrap ise yuvarlak kem erli niş şeklinde olup sade bir görünüm e sahiptir. M ihrabın
özerinde çarkıfelek m otifi yer alm akta olup içerisinde ise baklava dilim li diş sırası ve kandil m otifi yer
ılm aktadır. A yrıca harim in kuzey cephesinde cepheyi tüm üyle kaplayan ahşaptan yapılm ış kadınlar
nah fili yer alır. C am inin son cem aat yeri kesm e taştan yapılm ış olup harim den buraya açılan dikdörtgen
b rm lu iki küçük pencere ve bunların arasında niş şeklinde bir m ihrap yer alm aktadır. Son cem aat yerinde
ortada y er alan kem erin üzerinde kitabe yer alm akta olup kartuş şeklindeki kitabede sadece 193 ltarihi
yazılıdır. C am inin üst örtüsü ahşap kirişlem eli, kırm a çatı üzeri saç kaplıdır. M inaresi ise m inber m inare
eklinde olup cam inin güney doğu köşesinde y er alm aktadır. M inber m inare kesm e taştan cam iye bitişik
alarak inşa edilm iştir. M inarenin doğu cephesi üzerinde “A llah” lafzı ve 1287 ( 1872 ) tarihi, güney
cephesinde ise “T ebarek A llah” lafzı okunm aktadır. Hacı H aydar Cam ii yapım ından sonra 1932 yılında
ye m ahalleliden öğrenildiği kadarı ile 2003 yılında onarım görm üştür._________________________
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