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jlİLj|İ| HI- yüzyılın ikinci yansında önemli yeri
olan. Anadolu Selçuklu Devletinin meşhur
'"iiİİiiiiİil vezirlerinden, daha önceki vazifesinden
"Pervane" ismi ile anılan Muineddin Süleyman'ın
Kayseri'de yapürmış olduğu Medrese yıklıp ortcdaı
kalkmış ve zamanla yeri dahi unutulmuştu. Son yıl
larda Kayseri Kapalı Çarşısının restorasyonu sıra
sında binanın bulunduğu yer olarak bilinen yerde
temellere rastlanması üzerine yeniden gündeme
gelmiştir. Biz bu araştırmamızda tartışma konusu
olan bu kalıntılardan^ hareketle, önce Pervane Mui
neddin Süleyman'ın kısa hayatını özetledikten son
ra bahis konusu medresenin Kayseri'de yapılışına
ait kayıtlan, vakıflannı, tarbşılan yeri ve mimarisi
hakkında yaptığımız tespitleri ortaya koyacağız.
P E R V A N E MUİNEDDİN SÜLEYMAN'IN
HAYATI
Pervane Muineddin Süleyman, XIII. asnn
ikinci yansında görev yapmış meşhur bir Selçuklu
Veziri olup, 1243 yılında Moğollar karşısında Si
vas yakınında Kösedag'da Sultan II. Keyhüsrev'in
başında bulunduğu Selçuklu ordusunun yenilmesi,
Mogollar'ın Sivas ve Kayseri'yi istila, yağma ve
tahrip etmeleri üzerine, Moğol ordu kumandanı
Baycu'nun yanına giderek onları Selçuklu Devleti
ile sulh anlaşması yapmağa ikna eden ve bu se
beple büyük takdir toplayan Selçuklu Veziri Mühezzibüddin Ali'nin oğludur. Ailenin esası iran'ın
Deylem şehrine kadar gitmektedir. Pervane genç
yaşta kardeşi Izzeddin ile birlikte babasının anlaş
ma yapmak için Moğol Kumandanının bulunduğu
Kafkasya'daki Mugan şehrine yapmış olduğu seyahata iştirak etmiştir. Otuz yaşlannda Anadolu Sel
çuk Devleti İdaresinde emir olarak gözüken Mui
neddin Süleyman, babası zamanında tanıdığı ve
Selçukluların artık tabi oldukları Moğollar'ın ku
mandanı Baycu'dan Erzincan Serleşkerliğini elde

etmiştir. 1254 yılında yine Moğolların destek ve
teşviki ile saltanat mücadelelerine girişen Selçuklu
kardeş sultanlardan IV. Kılıç Arslan'ın elçisi olarak
Kayseri'den Konya'ya, Kılıç Arslan'ın ağabeyi II. Iz
zeddin Keykâvus'un yanına gitmiştir. İki kardeş
sultan arasında vukuu bulan Ahmet Hisan (Kayseri'nin merkez Yuvalı Köyü yakınında) muharebe
sinde IV. Kılıç Arslan'ın mağlup ve esir olması üze
rine II. Keykâvus'un yanında çeşitli devlet hizmet
lerinde bulunmuştur. Keykâvus'un Moğollar'a karşı
mağlup olduğu 1256 Sultan Hanı muharebesi ne
ticesinde bu defa tekrar Kılıç Arslan tarafına ge
çip, ömür boyu ismi gibi anıldığı Pervanelik maka
mına {de\Hetin arazi rejimi ile ilgili muamele ve ta
yinlerle görevli bakanlık) getirilmiştir. Moğolların
dönmesi ile Bizans'a iltica eden Keykâvus'un tek
rar Konya'ya gelip Selçuklu tahtına çıkması üzeri
ne Kılıç Arslan'la birlikte Moğol-llhanlı Hanı
Hülâgü'nün yanma giden Pervane, neticede ülke
nin iki kardeş sultan arasında bölünmesini sağla
mıştır. Daha sonra da Keykâvus'un tekrar mağlup
olarak kesin surette ülkeden ayrılıp Bizans'a gitme
si üzerine 1261 yılında Kılıç Arslan'ı tek başına
sultan yapıp, esasta Moğollarla da anlaşarak onlann desteîderini alıp ülkeyi esas Sultan gibi idareye
başlamıştır. Bundan sonra devlete ve Moğollar'a
karşı isyan eden Denizli Beyi'ni, Karamanoğlu'nu
ve Keykavus taraftarlannı bastınp tamamen kendi
adamlannı devlet üst yönetimine getirerek mutlak
hâkimiyetini ortaya koymuştur.
Hülâgü'nün yerine İlhan olan oğlu Abaka'nın
cülusunu tebrik için 1265 yılında Kılıç Arslan'la
birlikte Tebriz'e gitmiş, oradan, daha önce Selçuk
luların elinde iken Trabzon Rumlannın istilasına
uğrayan Sinop ve çevresinin geri alınması müsaa~
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desini de almıştır. Dönüşte bu havaliyi fetheden
Pervane, burada, kendisinden sonra devam eden
Pervane Oğullan Beyligi'nin temelini atmıştır. Sinop'un fethiyle burada bir kısım imar faaliyetinde
bulunmuş ve bir medrese inşa ettirmiştir.
Pervane Bey, Selçuklu ülkesini kendi başına
idareye devam ederken yedon adamlarını da mü
him mevkilere getirmesi Sultan Kılıç Arslan'la ara
sının açılmasına sebep olmuş, neticede O'nu, MogoBar gözünden düşürecek şekilde suçlayarak İl
han'dan aklığı müsaade ile öldürtmüş, küçük yaştald ş e h ^ e İD. Gıyaseddin Keyhüsrev'i sözde sul
tan yapmıştır (1266). öldürülen Sultanın üvey an
nesi Gürcü Hâtûn ile de evlenerek fiili saltanatta
hak sahipliğini elde edecek hâle gelmiştir. O'nun
bu şekilde Selçuklu idaresinde tek yetkili hâle gel
mesi, Anadolu'da bulunan İlhanlı idarecilerinin hu
sumetini çekmiş ve onlarla sürtüşmeğe başlamıştır.
Bu sebeple Moğol idarecilerinin Selçuklu devleti
ve Anadolu halkı üzerinde olan baskı ve zulümleri
daha da artmıştır. Neticede kendisini o mevkilerde
tutan MogoUar'dan bıkan Pervane, Onlara karşı
İslâm dünyasının hâmisi Mısır Türk-Memluklu sul
tanı Baybars'la gizlce anlaşmağa çalçmıştır (1274).
Baybars'ı, bir kısım Selçuklu ümerası ile beraber
Anadolu'ya gizlice davet edip MogoUar'dan kurtul
mayı planlamışsa da bu temaslanndan llhanlılar'ın
haberi olmuştur.
Bu davetler ve kendisine güvenerek Mogollara karşı Kayseri'de isyan eden Selçuklu ümerasın
dan Hatırogullan isyanının Moğollar tarafından
şiddetie bastırılması üzerine, Baybars 1277 yılında
ordusu ile Anadolu'ya yürümüş, Mogollar'ı Elbis
tan'da büyük bir mağlubiyete uğratarak 20 Nisan
1277'de Kayseri'ye kadar gelmiştir. Bu arada hem
davet edip hem de Moğollardan çekindiği için or
talarda gözükmeyen Pervane elçi göndererek Sultan'dan Anadolu'da kalmasını rica etti ise de Bay
bars bu davranışlara öfkelenerek kısa sürede ülke
sine dönmüş ve o yıl da vefat etmiştir.
Bütün bu hâdiseler üzerine Moğollar, hadise
lerin suçlusu olarak gördükleri Pervane'yi tutukla
yarak, Van civarında bulunan Aladag'daki karar
gâhlarına götürmüşler, orada etrafı ile biriikte iş
kencelerle öldümıüşlerdir (1277). Penrane de öl
meden önce MogoUar'a itiraf ve sözle hakarette

tan bir uca talan edilmiş, halk yiyecek ekmeği bu
lamaz olmuştur. Halbuki bu tarihlerden 40-50 yı|
kadar önce Sultan Alaaddin Keykubad idaresinde
ki Anadolu, o zamanlö dünyanın en müreffeh ül
kesi idi. Bu devirde Selçuklu hânedanı İlhanlılar
eliTKİe oyuncak olmuş, zayıf şahıslar sözde saltana
tı bir müddet daha devam ettimnişlerdir.^ Neticede
MoQoUar'm İlhanlı Vâlisi Demirtaş 1315 yıUannda
bu hanaJanı tamamen ortadan kaldırmıştır. Mogd
işgali döneminde Anadolu'nun istiklâl mücadelesi
ni, başta Karamanlılar olmak üzere batıdaki Türk
men bey ve boylan vermiştir.
Süleyman Pervane'nin başrolü oynadığı bütün
bu kanşık ve sıkıntılı siyasi dönemde devrin kay
naklan O'ndan akıllı, dirayetli, güzel yazı yazan, iyi
konuşan, ülemâ ve şeyhler ile münasebeti olan,
hayırsever, cömert ve âdil olarak bahsetmektedir
ler.^ Devrinin bir kısım devlet adamı gibi O da
devrin büyük mutasawufu Mevlâna Celâleddin-i
Rumi ile çok yakın münasebette bulunmuş, Mevlâna'ya yakın dost ve mürid olmuştur.^ Mevlevi kaynaklanndan öğrendiğimize göre Pervane, Mevlâna'yı sık sık medresesinde ziyaret eder, onu dinler,
sohbetier yapar, kendi sarayında da Me\^ânâ'nın
katıldığı davetler verir ve semalar yapılırdı. Mevlâna'dan öğüt ve talimatlar alır, O'na ve taraftarlanna bağışlarda bulunurdu.^ Mevlânâ'nın diğer devlet
ricaline yazmış olduğu mektuplar arasında Pervane'ye de yazdığı mektuplar olduğu gibi, meşhur
"Fih-I mâ'flh" isimli eserinde de ondan sıkça bah2.
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bulunmuştur. 2
Görüldüğü gibi X111. yüzyılın ikinci yansında
Selçuklu Türkiye'sine otuz yıl süreyle mührünü
basmış olan, istilacı ve zâlim MoQallar'i, çok za
man isteklerini de yerine getirerek bu ba^ı altında
memlekete kısmen nefes aldıran Pervane neticede
onlardan kurtulma yollan ararken bu talihsiz akı
betle karşılaşmıştır. Nitekim kendisinden sonra
memleket daha da baskı altında kalarak O'nun za
manını anyan halk Anadolu'nun en karanlık yıUannı yaşamıştır. Ülke hâkim Moğollar ve onlann des
tekçisi ve tayini yerii sözde idareciler eliyle bir uç

KAYSERİ-DE PERVANF BEY MEDRESESİ
setmiştir^ Meviâna'nın oğlu Sultan Veled de diva
nında Pervane'yi uzun bir kaside ile övmüştür.^
Pervane'nin kansj Gürcü Hatun yine Meviâna'nın
yakınlarından muteber bir hanım idi. Pervane,
Meviâna'nın yanında devrin şeyhülislâmı Sadreddin Konevi, Şeyh Fahreddin Iraki, Kudbeddin Şirazi gibi diğer bir kısım devrinin âlimleri ile de ya
kın münasebette bulunmuş ve onlara da itibar ede
rek derslerini dinlemiştir.^
Kaynaklarda hayır ve hasenat sahibi olarak
bahsedilen Pervane'nin yaptırmış olduğu bilinen
binalara gelince, bir kısmını eski kayıtlardan öğ
rendiğimiz hayratının bazılan ancak günümüze ka
dar ulaşabilmiştir. Bunlar mâlikhanesi (ikta) olan
Tokat'ta Pervane Hânigahı^^ ve Gökmedrese ismi
ile anılan darüşşifa (hastane)^ ^, Sinop'u fethi dolayısı ile yaptırdığı 664 (M.1265/66) tarihli Medre
se ve 667 (M.1268/69) tarihli Ulu Cami^^ j ^ g ^ .
fon'da 663 (M.1264/65) tarihli Cami^^ Dura
ğan'da 664 tarihli Kervansaray^** ve Kayseri'deki
Medrese ve Camisidir.
Kayıtlarda, daha fazla eserlerinin bulunduğu
nu araşhrmacılar ifade etmektedirler. Yukanda
bahsi geçen eserlerinden Tokat Hangâhı, Merzi
fon Camii ve Kayseri'deki medresesi ve camii yıkı
larak ortadan kalkmıştır.
P E R V A N E MUİNEDDtN SÜLEYMAN'IN
KAVSERİ'DE YAPTIRMIŞ OLDUĞU MED
RESE
Mevlâna ve dönemini anlatan devrin kaynak
larından yukanda zikri geçen Ahmed Eflâki'nin
(ölm.1360) Menakibü'l-Ârifin isimli eserinde Per
vane Muineddin Süleyman'ın Kayseri'de yaptırmış
olduğu medresesi hakkında şu bilgiler uerilmektedir:
Ediplerin Sultanı Fahreddin Divdest (Allah
rahmet eylesin) rivayet etti ki: Muineddin Pervane,
Kayseri'de büyük bir Medrese yaptırmıştı. Son ge
len bilginlerin en faziletlisi olan Kutbettin-i Şirazi'yi
(Allah rahmet eylesin) buraya müderris yapmak is
tedi. Alameddin Kayseri de (toprağı iyi olsun) ken
di naibleri ile birlikte bu toplantıya şeref vermesi
ve Kutbeddin'le mülakat yapması için Sultan Veled'i davet etmeğe gönderdi. Kutbeddin'i posta
oturtma gününde bütün bilginler, faziletli kişiler,
şeyhler, hâkimler toplanmışlardı. Sultan Veled de
baş köşeye oturmuştu. Sultan Veled o kadar mânâ
ve hakikatlar söyledi ki herkes hayran kaldı. Hiç
kimsenin bu sözler hususunda nasıl ve niçin diye
sormağa mecali kalmadı. Sultan Veled bir müddet
sonra Kutbeddin'e, 'Bundan sonra sıra sizindir' di
ye işaret etti. Umumi dersten sonra tarif edilmez
bir özel semâ yaptılar....^^
Bu bilgilerden, herhalde Mevlâna hayatta olmadiQi için açılışı oğlu Sultan Velede yaptırıldığı
anlaşılan medresenin yapılışının, Mevdâna'nın ölü
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mü olan 1273 tarihi ile Pervane'nin öldüriildügü
1277 tarihli arasında olduğu ortaya çıkmaktadır.
Ancak yıkılarak zamanımıza kadar gelememiş
olan Medresenin yeri hakkında bazı bilgiler mev
cuttur. Bu asır başlannda "Mir'at-t Kayseriyye"
isimli bir eser yazan Ahmed Nazif, binanın Kayseri
şehir merkezinde Kapalı Çarşı içerisinde Kazancı
lar Çarşısı'nda bulunduğunu bildirdiği gibi^^ bu
çarşının batısına düşen Eski Bakırcılar Çarşısı'nın
aslında Pervane Bey Medresesi ve hadise meşmt
olduğu bilinmekte idi. Nitekim çarşının bu bölü
münde bulunan ve plan üzerinde gösterilen 71
parsel No'lu dükkanın Kayseri Tapu Kadastro Arşivi'ndeki esW kayıtlannda burada medresenin bu
lunduğu tereddüte mahal kalmıyacak şekilde açık
ça görülmüştür. Bahis konusu arşivdeki 84 cilt
No'lu defterin 94. sayfasının 43. sırasında bulunan
1929-1930 tarihli kayıtlara göre Çarşı Mahallesi
369 ada, 2 pafta, 71 parsel No'lu Taşınmaz'ın hu
dudu şöyle gösterilmiştir: Sağı Pervane Bey Med
resesi, solu Bakırcı Recep dükkanı, arkası Medre
se, önü yoldur. Buradaki başka bazı parsellerde de
bu şekilde eski kayıtlann olduQu muhakkaktır. Yi
ne Kayseri Vakıflar Bölge Müdüriügü Arşivi'nde
7.
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nün çoğunu Azerbeycan ve Anadolu'da geçirmiştir. Bir
ara Malatya ve Sivas'ta kadılık yapmıştır. Tabip. astrok>g
ve fik3zof olarak Ahmet Tckûtar. Argun ve Gazan Mahmud Hanlar'n hizmetinde bulunmuştur. Akdeı^ Bölgcsirin haritasru da yapan Şiraa 1311 yıhnda vefat etmiştir.
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Kayser, 111. Kcyhüsrev dönemi Selçuklu Devlet adamlarındandır. Menakibü'l-Ârifin'e (C.ll. s.319) ve Su/ton
Veled D/uanı'na göre Meviâna'nın ilk türbesini yaptır
mıştır. Uzun süre Kayseri'de görev yapan (vSblik ?), bu
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16. Ahmed Nazif, Kayseri Tarihi (Mirat-ı Kayseriyye),
Yayınlayan Mehmet Palamutoğlu. Kayseri 1987, s.91.
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bulunan, Medresenin son müderrislerinden Karakimseli-zâde Hacı Mehmet Efendinin vefatı ile mü
derrisliğin evladından birine tevcihi hakkındaki
Kayseri Livası Mutasarrıflığına verilen 23 Şaban
1333 (7 Mayıs 1915) tarihli dilekçede de Pervane
Beg Medresesinin "Kaı/seri^^e'nin Kazganctlar
içinde" olduğu belirtilmektedir. Kapalı Çarşı içeri
sindeki Eski Bakırcılar Çarşısı, gerçekten medrese
planında, ortada dikdörtgen bir avlu ile etrafında
bulunan hücrelerden ibaretti (bk.Plan). Ancak, Ka
palı Çarşı'nın son onanmı sırasında yıkılan bu bö
lümü, Selçuklu dönemine kadar gidebilecek eski
likte ve Selçuklu özelliklerini gösterecek bir yapı
mükemmelliğinde değildi. Aşağıda üzerinde duru
lacağı üzere kanaatimiz, XIII. asırda 1273-1277
yılları arasında yapılan medresenin bir müddet
sonra yıkıldığı, daha doQrusu yıktmldıgı ve arsası
nın bir bölümü üzerine yukanda bahsi geçen basit
medresenin inşa edilmiş olduğudur. Aynı kaderi
Pervanenin, hemen medresesi yanındaki camii de
paylaşmıştır. Medresenin kalan kısmı ise dükkan
lar yapılarak çarşı olarak kullanılmıştır. Bu asrın
başına kadar, sonraki yapısında tedrisatına devam
eden medresenin, medreselerin kapatılması üzeri
ne bu kısmı da çarşı hâline gelmiştir.
Kayseri Kapalı Çarşısının Bayındırlık Bakanlı
ğınca yapılan 1985-1991 yılı restorasyonu sırasın
da, aslında çok mükemmel ve muhteşem bir Sel
çuklu yapısına ait olduğu ilk bakışta görülen temel
ler ve bazı yerlerde 2-3 metreye kadar yükseklikte
ki duvarian kazılarak ortaya çıkarılmıştır.^^ Kayse
ri Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Bölge Ku
rulu burasını korumaya alarak, aldiQi kararla, bu
kalıntılar üzerine yapılacak üç katlı bir binanın
bodrum ve zemininin kalıntılara tahsis edilmesini,
diğer katlara, kalıntılar üzerinde olup yıkılan 60 ka
dar özel şahıs dükkanlarının taşınmasını öngömnüştür. Ancak bu karar dükkan sahibi esnaftan tepki
gördüğünden tatbikatına henüz geçilememiştir.
PERVANE B E Y MEDRESESİNİN
VAKIFLARI
Orijinal vakfiyesi bugüne gelmemiş bulunan
Medresenin 1500 ve 1584 tarihinde yapılan Os
manlı vakıf tahririerinde vakıf kayıtlan bulunmak
tadır.^^ Yine 1500 tarihli Kayseri Livası Genel
Tahriri ile 1520 tarihli Karaman Eyâleti (Kayseri
bu eyalete bağlı sancak-liva idi) Tahrir İcmal Defteri'nde Medrese vakıfları ile ilgili bilgiler bulun
maktadır.-^^
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivinde
bulunan Karaman Eyaletine ait 565 numaralı ve
1500 tarihli Tahrir Defteri içindeki Kayseri vakıflanna ait vakıf tahririnde Pervane Medresesi'nin
Kayseri Merkezinde ve Mevlânâ Ümmet'in tasarru
funda olduğu belirtildikten sonra Medrese vakfının
akan olarak şu köy, mezraa ve gayrimenkuller sa
yılmıştır: Ürgüp'e tâbi Gökerin Köyü, Kırşehir'e
tâbi Ortaköy Köyü, BoQali Köyüne (Kayseri dahi
linde Ambar civannda, şimdi yok olmuş) tâbi Halı

cı Menteşe Mezraası Medrese arsasında (icare-i zemin-i medrese-i mezbure) 28'i mamur lO'u harap
38 dükkan, Talaşta bag, hâli bir bezirhâne ve
Göynük Köyü.
Aynı arşivde 584 No'lu ve 1584 tarihli defter
kaydında ise vakıf akan olarak Gökerin, Ortaköy
ve Göynük Köyleri aynı kalmış, mczraanın ismi
HacMran olarak değişmiş (bu çevre şimdi ilçe olan
Hacılar Köyüne bağlı), bunlara Karataş'a tâbi Milli
ce Köyü, Kuruharın Mezraası ile dükkanlara 19
daha ilâve edilmiştir. Bu kaydın girişinde medresei mezkurun binasının tamamın yıkılmış olduğu, ye
rinin icareye verildiği, müderrisin Gülük Camii
Medresesi'nde ders etmesinin uygun olduğu, kay
dın sonunda da Medresenin zemininin hâli arazi
olduğu, fakat tamirinin kâbil olduğu, bir vâkıf hatu
nun evinin Medrese içinde olmasının münasip ol
duğu belirtilmiştir. Bu kaydın nihayetinde ise bu
kayıtlann adı geçen Livanın (Kayserinin) yeni ev
kaf defteri suretine göre naklolunduğu ve tarihinin
de 1176 senesinin Şaban ayının başları (M.1663)
olduğu kaydedilmiştir.
Görüldüğü gibi Medrese daha 1500 yıllarında
harap haldedir. Yıkılmış olan bir bölümü üzerinde
38 dükkan meydana getirilmiştir. 1584 yılında ve
1663 yılında da harabiyetin devam ettiği ve hatta
Medrese alanının tamamen arsa hâline geldiği ve
üzerinde 58 dükkan yapılarak ticari alan, çarşı
şekline sokulduğu anlaşılmaktadır. Hatta harap
medresenin bir bölümünde devam ettiği anlaşılan
tedrisatın artık Gülük Medresesine nakledilmesinin
düşünüldüğü görülmektedir. Ancak bu nakil ya hiç
olmamış veya geçici olarak kısa bir süre tatbik
edilmiştir. 1649 yılında Kayseri'ye gelen Evliya
Çelebi de Kayseri'deki Medrese ve Çarşılardan
bahsettiği halde her halde harap olması sebebi ile
bu medrese üzerinde hiç durmamıştır. Anlaşıldığı
na göre harap olan medrese arsasının bir bölümü
üzerine yukarıda bahsedildiği gibi yeni ve birinciye
göre basit bir medrese inşa edilmiş, ve bu haliyle
17. Prof.Dr.Haluk Karamağaralı, yukarıda zikredildiği gibi
bu kalıntıları han olarak değerlendirmiştir. Halbuki 1277
yıbnda Kayseri'ye kadar gelen Mısır Mcmluklu-Türk hü
kümdarı Baybars'm yanında olup bu sefer hakkında bilgi
veren ibn Abdüzzair "şehir içinde çarşı ve hatta dükkan
bulunmaz" demektedir (Prof.Dr.Faruk Sümer, Y a b a n l u
Pazarı, 1st. 1985, s.86). Şehir surları iç kaleyi kuzey-doğu köşe'de bırakıp Yoğunburç ve Düvenönü köşelerin
den geçen üçgeni dolaşmaktadır (Mehmet Çayırdağ,
"Kayseri Şehrinin Kuruluş Yeri ve Kalesinin Tarihi Deği
şimi", Kayseri Müzesi Yilh§«, Kayseri, 1987, S.I,
s.33-47). Bu üçgen içindeki alana Kayserililer İçerişar
(içeri Şehir) demektedirler, Pervane Medresesi de bu
alan içerisindedir. Kapalı Çarşı ve Han'lar Osmanlı dö
neminde oluşmuştur, M.Çayırdağ, "Kayseri'de Kitabele
rinden 15 ve 16. Yüzyıllarda Yapıldığı Anlaşılan ilk Os
manlı Yapıları", Vakıflar Dergisi, 1981, S.XIII, s.531
vd. Ayrıca burası Pervane'nin yaptırdığı biir bina olsa idi
vakıf kayıtlannda görülürdü.
18. Yasemin Demircan (Özırmak), Tahrir vc Evkaf Def
terlerine Göre Kayseri Vakıfları, Kıyseri 1992, s.57.
19. Mehmet Inbaşı, XVI. yy. Başlarında Kayseri, Kayseri
1992, s.58,59.
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de medrese bu asrın başına kadar gelmiştir. Nite
MEDRESENİN MİMAÎlISİ
kim Kayseri Kadı Sicillerine göre 1018 (M.1609)
Medrese'nin kalıntılan yukanda da belirtildiği
yılında Pervane Beğ Medresesine Mevlana Musta
gibi
Bayındırlık Bakanlığı'nın 1985-1991 yıllan
fa Efendi 50 akçe ile müderris tayin edilmiş, 1035
arasında
ki onarımı sırasında ortaya çıkmıştır.
(M. 1625) yılında Medresenin bir görevlisinin yövKayseri
Kültür
ve Tabiat Varlıklannı Koruma Böl
miyesi hakkında berat-ı şerif gelmiş^^, 17 Haziran
ge Kurulu'nun aldığı kararla Çarşının müteahhidi
1716"da Medrese mütevellisi ve müderrisi olan
ne müze elemanlannın kontrolünde, kalıntılar üze
Mahmud Efendinin, Medresenin vakıf olan Gökrinde arkeolojik kazı yaptırılmağa başlanmış, an
zeben (Gökerin) köyünün gelirlerinin 1699 sene
cak bu kazı Medresenin yansını ortaya çıkaracak
sinden beri alınamadığı, 1722 yılında da aynı mü
kadar devam etmiş sonra vazgeçilmiştir. Planda
tevellinin vakıf dükkanlannın bazılannın özel mül
görüldüğü üzere bu kazıda kuzeyden girilen giriş
ke geçirildiği hakkında şikayetleri olmuştur.^^
kapısından batıya doğru olan cephe ve bunun ar
kasından bulunan bazı bölümler tespit edilmiştir.
Çok muhkem, üstün taş işçiliği ile değişik bir plan
Yine 1716 yılında aynı müderris ve mütevelli
da inşa edilmiş olduğu anlaşılan binanın, kapı ve
olan Molulu-zâde Mahmud Efendi yüz civannda ki
ön cephe kaidesinde dolaşan dikkat çekici kaval
tabını Medreseye vakfetmiş, kitaplar daha sonra
silmeleri üzerinde yine cephe boyunca devrinin bikardeşi Matbah ve Sur Emini Hacı Halil Efendi'nin
nalannda pek göriilmeyen geniş bir geometrik firiz
Kayseri Hunat Medresesinde tesis etmiş olduğu
bulunmaktadır. Binanın bugün yıkılarak kaybol
kütüphaneye, oradan da, Kayseri'de şimdi faal hal
muş bulunan cephesine ve portaline ait olduğunu
de olan Râşid Efendi Kütüphanesi'ne nakledilmiş
zannettiğimiz, rumi ve geometrik örgülü iki taş
tir.^2 Nihayet Medresenin 11. Abdülhamid döne
parçası, bitişiğindeki yeni dükkan temellerinde kul
minde tayin edilmiş meşhur müderrisinin Kuşçulu
lanılmıştır. Revakların tamamına veya ana eyvan
(Kayseri'de merkeze bağlı bir köy) Mehmed Efendi
önüne ait olması gereken mukamaslı sütun başlıkve bu dönemde diğer bir Müderrisinin de Karalanndan bir örnek, bize binanın sütunlu yapısı
kimseli (yine merkeze bağlı bir köy)-zâde İbrahim
hakkında fikir vermektedir. Profilli kuzey-batı köşe
Efendi olduğu Kayseri'de yaşlı kimseler tarafından
kulesi ve iç kapı söveleri yine itinalı işçiliği ortaya
ifade edilmiştir.
koymaktadır. Binanın genel planı ancak hafriyatın
tamamlanması ile ortaya çıkabilecektir. Ancak ka
Burada üzerinde durulması gereken husus bu
pıdan yapılan simetri ölçüler ile bugün şehrin çok
kadar muhkem ve muhteşem bir yapıya sahip
canlı bir ticari alanı olan Eski Kazancılar, Yeni
olan medresenin neden daha 1500 yıllarında ha
Sarraflar Çarşısı ortasına kadar devam ettiği anla
rap hâle geldiğidir. 1270'li yıllardan 1500 yılma
şılmaktadır. Buradan da hafriyatın devamının zor
kadar geçen 230 yıllık bir zaman diliminde bina
luğu açıkça görülmektedir. Yukanda da belirtildiği
nın harap olmasını gerektirecek herhangi bir dep
gibi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
rem gibi tabii âfet bilinmemektedir. Medresenin
Kurulu burası için toprak altı ve zemininin boş bı
şehirde çağdaşı yapılar da o döneme ve hatta za
rakılıp burasının kalıntılara tahsisi, bunun üzerine
manımıza kadar gelebilmişlerdir. O halde medrese
yapılacak üst kata, medrese üzerinde yapılı olup
siyasi bir sebeple, herhalde yapıldığı dönem içinde
hafriyat sırasında yıkılan düW«ınlann taşınması şek
özellikle yıktmlmıştır. Buna tahmin olarak ta Per
linde aldığı karar tarafların itirazı ile şimdilik aka
vanenin 1277 yılında Moğollar tarafından, ihanet
mete uğramış gibi gözükmektedir. Dükkan sahip
le suçlanarak idam edilmesi üzerine bu hırsla O'na
leri, kalıntıları bodmmda bırakıp, zemin hizasında
ait Kayseri'deki Medrese ve Camiini de yıkıp ismi
eski dükkanlannın yapıiroasını talep etmektedir.
yazılı kitabelerini kırdırmalarını akla getirmektedir.
Öyle tahrip olmuştur ki bu güzelim bina, bu kadar
PERVANE B E Y MESCİDİ
gelir getiren vakfı olduğu ve bu kadar zaman geçti
Pervane Bey'in Medresesinin kuzey-batısında,
ği halde bir daha eski şekli ile inşa edilememiştir.
yeni ya^r-.lmış, Bürüngüz (!!;i. Kapılı) Camiin güne
yinde bulunan mescidi, bu asnn başlarına kadar
Kayseri'nin Pervane (halk ağzında Pen.-ana)
semtinin (eskiden çok kıymetli ekinlil<ken şimdi bi20. î l u s t c f ü Envirk, Kayscr.'nin 13 Nuır.araU ( l O l S n i 9 / 1 6 0 9 - 1 6 1 0 t,ırihl-) $ € M y e Sicili, Eıciycs Ünivcrnalann dolması ile mahalle haline gelmektedir) ba
siTsi B;f;!m2m;ş Vaksek'isans Tezi, Kayseri 190'1, s.
his konusu vakfın arazisi oldu§u bilinmektedir.
637; Ahrntt Günd.iiz 2 7 / 1 Numaralı Kay«:ri Şcr'iyc SiHatta buraya su getiren kanallara da "PerLane ar
c:':,. Erciycf Cr.;vcr!.;;c5.ı bas;LTiûmış Yüksckli^ns Tezi,
kı" denildiği vakıf kayıtlannda görülmektedir.
I<;-ys.crı 1904, s. 10.
Medresenin bir bölümü üzerindeki dükl<anlar.
Kapalı Çarşı'nın 1288 (M.1871) yılında ugradiQi
yangın sonunda en son şeklini almış,^' Bayındır
lık Bakanh'^ı'nın 1985-1991 yıllan arasında yap
mış oldugu'restorasyon çaîışmalan esnasmd?. yil.tinlmıştır.

21.

M.'hrr.ct Karagöz, "XVUI. As:r Başlaunda Ka^-scri", Erciycs On\. baç.ılTiamış dohl^ra lozı, Kayseri 1993, 5.9S,

22

Mc.hr:-.c; Ç A Y I R D A G , "Kays-eri'de Vakıf Kütüphaneler
ve Malbah Ermni Hac: .Hahi Elendi Kiilüphancsi", Va-

kıH, .- Derrisi, S X X , s. 274
23

.Ah-r.;t Nazi:', a.e., s.
l'jpalı Çaı^ı'da daha önce
1142 (M 1729) yılında da yangın vukua gelmişlır. a y.
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faal halde idi. Daha sonra İki Kapılı Camiin daha
çok rağbet görmesi üzerine harap hale gelen Per
vane Mescidi'nin mülkiyeti özel şahıslara geçmiş
ancak, binayı aian şahıslar yeniden camii İki Kapılı
Cami Demeği özel Vakfı'na bağışlamışlardır. Bu
vakıf ta bugün camiin yerine Kapalı Çarşının de
vamı olarak eski tarzda yeni bir işhanı yaptırmıştır.
Binanın yıkılmasından evvelki son hâli, ilk ya
pıldığı Selçuklu dönemine kadar inebilecek bir
özellik göstermiyordu. Cami çamur harçlı basit du
varlar, ahşap üst örtü ve basit bir mihraptan iba
retti. Anlaşıldığına göre cami de medrese gibi aynı
sebeple yapildiQi devirde tahrip edilmiş, yıkılmış,
daha sonralan vakfınca veya başka şahıslara tarif
edildiği tarzda yeniden inşa edilmiştir.

Osmanlı döneminde, XVI. yüzyılda yapılan
şehrin 1500 ve daha geç tarihli tahririerinde Kay
seri Mahalleleri arasında Kalenin Meydan Kapısı
na tâbi olduğu belirtilen bir "Pervane Mescidi
Mahallesi" bulunmaktadır.^** Yıkılıp ortadan kal
kan Meydan Kapısı şimdiki Cumhuriyet Meydanı'nda Bürüngüz Camii yerinde olup mahalle, bu
camiin güneyinde bulunan Pervane Mescidi'nin
bulunduğu alana tam uymaktadır. Böylece bu ka
yıt ta. Medrese ve Camiin bu bölgede bulunduğu
na dair başka önemli bir kaynak olmaktadır.
XVI. Asır BaşUnnda Kayseri
ihri ve Livası, Zeki VeUdl Togan'a Armağan,

24. Tayyib Gökbilgin,

t

t. 1950-55, S.95; Mehmet Inbaşı, a.g.e., s.42.
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Bu asrın başlarında Kapalı Çarşı'dan çekilen resimde (Gabriel'den) Pervane Bey Medresesi'nin
çizimle
gösterilmiştir.
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ÇARŞIDAKİ YHÎİ

KAYSERİ'DE PERVANE BEY MEDRESESİ

Res. 1: Pervane Bey Medresesi kalıntılan genel görünüş.
-..-fl-

• 'r,

Res. 2: Pervane Bey Medresesi

kahntılan.
Res. 3: Pervane Bey Medresesi kapı girişi.
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Res. 4: Pervane Bey Medresesinin geometrik firizli ön cephesi
ve kaide silmesi.
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Res. 5: Geometrik firizden bir parça.
Res. 6: Profilli kuzey-batı köşe kulesi.
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Res. 7: Hücrelerden birine giriş.

Res. 8: îç kapı söoeierinden

biri.
Res. 9: Gemoetrik örgülü parça (muhtemelen portale ait).
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Kes. 10: Rumî moti//i parça.

]?es. İ l : Köşe sütüncelerden bir parça.
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Res. 12: Sütun başlıklarından biri.

