I. PINARBAŞI (AZİZİYE) SEMPOZYUMU
10-12 MAYIS 2018 / KAYSERİ

KAYIT VE AÇILIŞ
10 Mayıs 2018 Perşembe
Kayseri Hilton Hotel
Saat: 18.00
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Protokol Konuşmaları
Sergi
Akşam Yemeği
I. OTURUM
11 Mayıs 2018 Cuma
09.00-10.15
Aziziye Salonu

Melikgazi Salonu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nedim İPEK

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdullah İNCİ

Alparslan Türkeş’in Türkiye’nin Uluslararası Güncel
Sorunlarına Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Selçuk DUMAN

Sütçü İnek Sürülerinde Üreme Sağlığının Sürdürülmesi ve
Yönetimi
Prof. Dr. Yaşar AKAR

Pınarbaşı’dan Meclise Uzanan Bir Yaşam: Pınarbaşı’nın
İlk Kadın Milletvekili Sevgi Esen
Dr. İbrahim BOZBIYIK- Okt. Orhan Veli ÇETİNDAĞ

Koyun Yetiştiriciliğinde Kayıtlar ve Verim
Dr. Öğr. Üyesi Davut BAYRAM-Öğr. Gör. Burak Rahmi
YALÇIN

Pınarbaşılı Bir Bilim Adamı: Prof. Dr. Hayri Domaniç
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan EŞEL

Pınarbaşı İlçesi Hayvancılık ve Desteklemeler
Müh. Murat ÜRKER

Siyasi Bir Kişilik Olarak İsmail Berkok
Doç. Dr. Önder DUMAN

Kayseri/Pınarbaşı (Aziziye) Ekonomisinde Hayvancılık
Sektörünün Yeri ve Önemi
Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN- Mehmet KÜÇÜKOFLAZÖğr. Gör. Burak Rahmi YALÇIN- Ergun TUĞLUK

Tartışma

Tartışma

Zamantı Salonu

Uzunyayla Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Kemal ATİK

Hititler Döneminde Pınarbaşı ve Çevresi Üzerine Bazı
Notlar
Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ

Pınarbaşı Türkülerinde Motifsel Nitelikli Kelimeler ve
Türkülerin Yapısal Özellikleri
Prof. Dr. Feyzan Göher VURAL- Doç. Dr. Timur VURAL

M.Ö. II. Bin Yılda Pınarbaşı (Aziziye) Çevresinin Tarihi
Prof. Dr. Hasan Ali ŞAHİN-Arş. Gör. Turan SAĞIR

Dadaloğlu’nun Pek Bilinmeyen Bir Şiiri ve Bu Şiirlerin
Öyküsü
Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK

Ariaratheia (Pınarbaşı)’nın Kuruluşu ve Seyyah William
Dadaloğlu’nun Şiirlerinde Pınarbaşı ve Çevresi
Doç. Dr. Bülent ARI

Ramsay'ın Gözünden Pınarbaşı
Uzman Harun DUMAN
Pınarbaşı’daki 93 Muhacirleri: Tarih, Kültür ve Yaşam
Prof. Dr. Mehmet VURAL

Pınarbaşı Türkülerinin Eğitim Dağarına Aktarılması
Arş. Gör. Merve SOYCAN
Tartışma

Tartışma

Çay-Kahve Arası

10.15-10.30

II. OTURUM
11 Mayıs 2018 Cuma
10.30-11.45
Aziziye Salonu

Melikgazi Salonu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet VURAL

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yaşar AKAR

Uzun Yaylanın Yetiştirdiği Âlim Ademey Hafız Ali Efendi
Prof. Dr. M. Kemal ATİK

Türkiye’de Arı Yetiştiriciliğinin Önemi
Prof. Dr. Abdullah İNCİ

Orada Bir Köy Var: Büyük Karamanlı’da Altı Ay (1985)
Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ

Yeni Doğan Buzağılarda Karşılaşılan
Problemler ve Çözüm Önerileri
Prof. Dr. İhsan KELEŞ

XX. Yüzyılda Uzunyayla’da Yaşayan Çerkes Din Âlimleri
Erdal ÖZDEN
Kayseri Milletvekili Mahmut Şevket Doğan’ın Meclis’teki
Faaliyetleri (1969-1980)
Dr. Mustafa SALEP
Tartışma

Pınarbaşı’nda (Aziziye) Panayır ve At Yarışı Düzenleme
Girişimi
Prof. Dr. Hamiyet Sezer FEYZİOĞLU
Kuruluşundan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Aziziye
Kazası ve Çevresinde At Yetiştiriciliği
Dr. Öğr. Üyesi Tolga AKAY
Tartışma

Zamantı Salonu

Uzunyayla Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Önder DUMAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK

Geçmişten Günümüze Pınarbaşı’nın Nüfusu
Prof. Dr. D. Ali ARSLAN- Uzm. Gülten ARSLAN

Ağıtların Psikodinamiği
Psikiyatrist Dr. İsmail GÖKŞEN

Kuzey Kafkasya, İsrail ve Uzunyayla Çerkesleri Üzerine
Kültürel Bir Karşılaştırma
Prof. Dr. Kadir ALBAYRAK

Kültürel Bellek Mekânı ve Milli Kimlik Yaratmada
Pınarbaşı Ağıtlarının İşlevi
Arş. Gör. Ramazan ERGÖZ- Arş. Gör. Oğuz DOĞAN

Hatıkoy Muhacirlerin Kaynar'da İskânı
Doç. Dr. Fethi GÜNGÖR

Genetic Structuralism Açısından Sarıkamış Destanı’na
Bakış
Dr. Öğr. Üyesi Şamil YEŞİLYURT

Pınarbaşı Uzunyayla Yöresi Çerkes Köylerindeki Ölüm
Gelenekleri
Hülya DAŞDEMİR

Türk Dünyası Edebiyatçılar Ansiklopedisi’nde Pınarbaşılı
Şair ve Yazarlar Pınarbaşılı Şair Osman Kara ve Şiirleri
Dr. Öğr. Üyesi Zeki GÜREL

Tartışma
Tartışma

Öğle Yemeği

III. OTURUM
11 Mayıs 2018 Cuma
14.30-15.45
Aziziye Salonu

Melikgazi Salonu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ayşe PUL

Geçmişten Geleceğe Yerel Seçim Sonuçları Temelinde
Pınarbaşı’nın Siyasi Yapısının Sosyolojik Tahlili
Uzm. Gülten ARSLAN- Prof. Dr. D. Ali ARSLAN

Pınarbaşı (Aziziye) (Kayseri) İlçesinin 2017 Yılı Sonu
İtibariyle Maden Ruhsat Alanı, Sayısı ve Çeşitliliğine Dair
Genel Bir Değerlendirme
Dr. Ali TÜMÜKLÜ

Pınarbaşı Vuslat Şöleni

Uzman Recep KANALGA
Festivallerin Kültürün Yaşatılması ve Kırsal Turizm
Çekiciliği Olarak Önemi “Uluslararası Kaynar Festivali”
Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÇETİNKAYA
Pınarbaşı (Kayseri) İlçesinde Tarihi Mekânların Turizm
Planlaması ve Coğrafi Analizi
Doç. Dr. Tülay ÖCAL

Pınarbaşı İlçesinde (Kayseri) Rüzgâr Enerji Santrallerinin
(Res) Yeri Seçimi Üzerine Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Emre ÖZŞAHİN- Dr. Öğr. Üyesi İlker EROĞLU
Pınarbaşı (Kayseri) Civarında Bol Debili Kaynaklar
Dr. Öğr. Üyesi Selahattin POLAT
Pınarbaşı İlçesinin (Kayseri) İklimi
Dr. Öğr. Üyesi İlker EROĞLU- Doç. Dr. Emre ÖZŞAHİN
Tartışma

Tartışma

Zamantı Salonu

Uzunyayla Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kadir ALBAYRAK

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

Aziziye Kasabasının Kuruluşu
Prof. Dr. Nedim İPEK

Pınarbaşı İlçesinde Genel Arazi Kullanımı
Arş. Gör. Dr. Fethi Ahmet CANPOLAT- Dr. Öğr. Üyesi
Selçuk HAYLİ- Prof. Dr. Erdal AKPINAR

Aziziye Kasabasına Bağlı Karaboğaz Kışlasında Kabardey
Ahmed Ağa Defteri (3316 Numaralı Nüfus Defteri)
Prof. Dr. Hava SELÇUK
3317 Numaralı Nüfus Defterine Göre Pınarbaşı Havalisine
İskân Edilen Kafkas Muhacirlerinin Demografik Yapısı
Prof. Dr. Özen TOK
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Pınarbaşı (Aziziye) Kazası’nın
İdari ve İktisadi Gelişimi
Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKPINAR
Tartışma

Pınarbaşı (Aziziye) Şehrinin Kuruluş Sürecindeki
Meseleler
Arş. Gör. Fatih ÖZÇELİK
Dil Öğretimine Katkı Amacıyla Pınarbaşı Çerkeslerinin
Sözvarlığında Bulunan Çerkesçe Tıbbi Kelimelerin
Belirlenmesi
Uzm. Hamit YÜKSEL
Türk Tayyare Cemiyeti’ne Yapılan Uçak Bağışları ve
Pınarbaşı Tayyaresi’ne Ad Konma Merasimi (Kayseri
Örneği)
Uzman İmren AYDIN
Tartışma

Çay-Kahve Arası
15.45-16.00

IV. OTURUM
11 Mayıs 2018 Cuma
16.00-17.15
Aziziye Salonu

Melikgazi Salonu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Ali ŞAHİN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN

Pazarören Köy Enstitüsü Kuruluşu ve İdaresi
Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Pınarbaşı (Kayseri) İlçesinde Kuraklık Analizi
Arş. Gör. Mine ŞAHİN- Doç. Dr. Emin TOROĞLU

Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Politikaları Konusunda
Pazarören Öğretmen Okulu’nun Önemi
Öğr. Gör. Rıdvan KARABULUT

Pınarbaşı İlçe Merkezi ve Çevresinin 1986-2016 Yılı Arazi
Örtüsü/Kullanımı Değişiminin Tespiti
Arş. Gör. Ömer KAYA- Doç. Dr. Emin TOROĞLU

Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Yeri Tercih Etme
Sebepleri
Doç. Dr. Bayram ÖZER- Arş. Gör. Volkan DURAN

Belediye Hizmetlerinin Memnuniyet Düzeylerinin
Ölçülmesi: Pınarbaşı Belediyesi Örneği
Öğr. Gör. Orhan Sami SEZGİN

Osmanlı’dan Cumhuriyete Pınarbaşı’nda Eğitim
Faaliyetleri ve Kurumları
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman TEKİR

Pınarbaşı İlçesinde Kırsal Yerleşme İsimlerinin Coğrafi
Analizi
Arş. Gör. Dr. Fethi Ahmet CANPOLAT- Dr. Öğr. Üyesi
Selçuk HAYLİ- Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül
HÜSEYNİKLİOĞLU
Tartışma

Tartışma

Uzunyayla Salonu

Zamantı Salonu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk DUMAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hamiyet Sezer FEYZİOĞLU

Ermeni Sevki Sürecinde Aziziye Kaymakamı Hamid Bey
Hakkında Suistimal ve Yolsuzluk İddiaları
Doç. Dr. Ayşe PUL

Arşiv Belgelerine Göre Aziziye ve Bünyan-ı Hamid’in
Kayseri’ye İlhakı Girişimleri ve Buna Karşı Oluşan
Şiddetli Muhalefet
Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

Çerkes Attan İnince
Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN

Pınarbaşından Amasya’ya: Melikgazi Türbesi ve Amasya
Sultan İkinci Bayezid Külliyesi Örneği ve Mumyalar
Arş. Gör. Volkan DURAN- Doç. Dr. Bayram ÖZER

Cumhuriyet Dönemi Pınarbaşı Şehitleri
Dr. Öğr. Üyesi Erhan YOSKA
1.Dünya Savaşı Şark Kafkas Cephesi Örneğinde Kayseri
Pınarbaşı Şehitleri Üzerine, Resmî Belgeler Işığında
İstatistiki Bir İnceleme
A.Levent ERTEKİN- Necat ÇETİN

Görsel Verilerde Pınarbaşı’da Sosyo-Kültürel Hayat (19231970)
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ALTUNCUOĞLU- Uzman
Abdullah ERDOĞAN
Salnâmelere Göre Aziziye Kazası
Öğr. Gör. Tahsin HAZIRBULAN- Arş. Gör. Rahman
ŞAHİN
Tartışma

Tartışma

V. OTURUM
12 Mayıs 2018 Cumartesi
09.00-10.15
Aziziye Salonu

Melikgazi Salonu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feyzan Göher VURAL

Oturum Başkanı: Prof. Dr. D. Ali ARSLAN

Kayseri Pınarbaşı İlçesinde Kaybolmaya Yüz Tutan Bir
Gelenek Oyacılık
Doç. Dr. H. Nurgül BEGİÇ-Elife DEMİR

Küresel Isınma Bağlamında Pınarbaşı İkliminde Meydana
Gelen Eğilim ve Değişimler
Prof. Dr. Murat KARABULUT

Pınarbaşı (Kayseri) Yöresi Düz Dokumaları
Öğr. Gör. Zahide ŞAHİN

Kayseri İlçeleri Eğitim Kapasitelerinin Kümeleme Analizi
İle Değerlendirilmesi
Dr. Pelin GENÇOĞLU

Pınarbaşı’nda El Sanatları
Dr. Burhan KAÇAR
Pınarbaşı’nda Kafkas Mutfağı
Araştırmacı Ülkü ÖNAL

Kayseri İlçelerinin Eğitim Düzeylerinin 1997-2016 Yılları
İtibariyle Gelişiminin Değerlendirilmesi
Dr. Sevda KUŞKAYA
Pınarbaşı (Kayseri) İlçesinin Kültür Turizmi Potansiyelinin
Coğrafi Yönden Değerlendirilmesi
Dr. Hasan SAYILAN

Tartışma

Tartışma

Zamantı Salonu

Uzunyayla Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tülay ÖCAL

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bayram ÖZER

Pınarbaşı’nın İlk Gazetesi Pınarbaşı Postası Gazetesine
Göre Demokrat Parti Döneminde Pınarbaşı
Dr. Öğr. Üyesi Haşim ERDOĞAN

Belgeler Işığında Kayseri ve Pınarbaşı’na Yapılan Göçler
Uzman Eyüp TOPRAK

Pınarbaşı Halk İnançlarında“Arpad”-“Angut”-“Siringa”
Tanımlamaları ve Mitolojik Derinlikleri
Yaşar KALAFAT- Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman
ABDURREZZAK
Osmanlı Arşivi Vesikaları Işığında 19. Asır'da Aziziye
(Pınarbaşı)'ye İskân Edilen Muhacirler
Uzman Ahmet Semih TORUN

Sinema Filmleri ve Belgesellerde Avşar Türkmenleri
Öğr. Gör. Memduh YAĞMUR
Pınarbaşı İlçesinin Ekoturizm-Kırsal Turizm Potansiyelinin
Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÇETİNKAYA
Tartışma

Tartışma

Çay-Kahve Arası
10.15-10.30
Değerlendirme ve Kapanış Oturumu
10.30- 11.30
Öğle Yemeği ve Sosyal Program

KATILIMCI LİSTESİ

Prof. Dr. Abdullah İNCİ

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. D. Ali ARSLAN

Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal AKPINAR

Erzincan Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK

Ardahan Üniversitesi

Prof. Dr. Feyzan Göher VURAL

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Hamiyet Sezer FEYZİOĞLU

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Ali ŞAHİN

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Hava SELÇUK

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. İhsan KELEŞ

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Kadir ALBAYRAK

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. M. Kemal ATİK

Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mehmet VURAL

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Murat KARABULUT

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa KESKİN

Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nedim İPEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Özen TOK

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Selçuk DUMAN

Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Yaşar AKAR

Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN

Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşe PUL

Ordu Üniversitesi

Doç. Dr. Bayram ÖZER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent ARI

Mustafa Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. Emin TOROĞLU

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Doç. Dr. Emre ÖZŞAHİN

Namık Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. Fethi GÜNGÖR

Yalova Üniversitesi

Doç. Dr. H. Nurgül BEGİÇ

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Doç. Dr. Önder DUMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Timur VURAL

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Doç. Dr. Tülay ÖCAL

Mustafa Kemal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman ABDURREZZAK

Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül HÜSEYNİKLİOĞLU

Fırat Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Davut BAYRAM

Erciyes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKPINAR

Erzincan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Erhan YOSKA

Erciyes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan EŞEL

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Haşim ERDOĞAN

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İlker EROĞLU

Namık Kemal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ALTUNCUOĞLU

Erciyes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin POLAT

Uşak Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk HAYLİ

Fırat Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÇETİNKAYA

Mustafa Kemal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman TEKİR

Sinop Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şamil YEŞİLYURT

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tolga AKAY

Kafkas Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeki GÜREL

Gazi Üniversitesi

Dr. Ali TÜMÜKLÜ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Burhan KAÇAR

Emekli Öğretim Üyesi

Dr. Hasan SAYILAN

Ankara Üniversitesi

Dr. İbrahim BOZBIYIK

Erciyes Üniversitesi

Dr. Mustafa SALEP

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

Dr. Pelin GENÇOĞLU

Erciyes Üniversitesi

Dr. Sevda KUŞKAYA

Erciyes Üniversitesi

Dr. Yaşar KALAFAT

Halkbilim Araştırmaları Merkezi

Öğr. Gör. Burak Rahmi YALÇIN

Erciyes Üniversitesi

Öğr. Gör. Memduh YAĞMUR

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Öğr. Gör. Orhan Sami SEZGİN

Erciyes Üniversitesi

Öğr. Gör. Rıdvan KARABULUT

Ahi Evran Üniversitesi

Öğr. Gör. Tahsin HAZIRBULAN

Munzur Üniversitesi

Öğr. Gör. Zahide ŞAHİN

Erciyes Üniversitesi

Okt. Orhan Veli ÇETİNDAĞ

Erciyes Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Fethi Ahmet CANPOLAT

Fırat Üniversitesi

Arş. Gör. Fatih ÖZÇELİK

Fırat Üniversitesi

Arş. Gör. Merve SOYCAN

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Arş. Gör. Mine ŞAHİN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Arş. Gör. Oğuz DOĞAN

Bitlis Eren Üniversitesi

Arş. Gör. Ömer KAYA

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Arş. Gör. Rahman ŞAHİN

Erciyes Üniversitesi

Arş. Gör. Ramazan ERGÖZ

Bitlis Eren Üniversitesi

Arş. Gör. Turan SAĞIR

Erciyes Üniversitesi

Arş. Gör. Volkan DURAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uzman Recep KANALGA

Erciyes Üniversitesi

A. Levent ERTEKİN

MEB

Ahmet Semih TORUN

Başbakanlık Devlet Arşivleri Gn. Müd.

Erdal ÖZDEN

Emekli Öğretmen

Ergun TUĞLUK

Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü

Hülya DAŞDEMİR

MEB

Müh. Murat ÜRKER

Pınarbaşı İlçe Müdürü (Ziraat Mühendisi)

Ülkü ÖNAL

Araştırmacı, Yazar

Elife DEMİR
Mehmet KÜÇÜKOFLAZ
Psikiyatrist Dr. İsmail GÖKŞEN
Uzm. Sosyolog Gülten ARSLAN
Uzm. Sosyolog Hamit YÜKSEL
Uzman Abdullah ERDOĞAN
Uzman Eyüp TOPRAK
Uzman Harun DUMAN
Uzman İmren AYDIN

ÖZETLER
1.DÜNYA SAVAŞI ŞARK KAFKAS CEPHESİ ÖRNEĞİNDE KAYSERİ PINARBAŞI
ŞEHİTLERİ ÜZERİNE, RESMİ BELGELER IŞIĞINDA İSTATİSTİKİ BİR
İNCELEME
A. Levent ERTEKİN
Yerel Tarih Araştırmacısı/MEB
aleventertekin@yahoo.com
Necat ÇETİN
Yerel Tarih Araştırmacısı/MEB
ncetin@gmail.com
ÖZET
Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Son derece stratejik konumu itibarıyla bu coğrafyada
yaşayan ülkemiz tarih boyunca maalesef ciddi bedeller ödemek zorunda kalmıştır. Vatan
olarak görüp yüzyılların ötesinden yerleştiğimiz bu topraklar üzerinde şehit vermiş halen de
vermeye devam ediyoruz. Toprağın tapusu olan şehitler konusunda arşiv belgelerimizin
yeterince düzenli tutulduğunu söylemek oldukça zor.
Üzerinde yaşadığımız bu topraklar için şehit olanlarımız ile ilgili kaynakların farklı
oluşu, tek elden organizeli şekilde birleştirilmemiş olması şehit sayısında arşivlerde farklı
rakamları karşımıza çıkartmakta. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı’nın yayını dışında
kaynakların araştırmacılara kapalı oluşu en büyük handikap. Halbuki bu konudaki
faydalanılacak il ve ilçe nüfus müdürlükleri arşivinde bulunan vefiyata mahsus defterler ile
1934 yılındaki nüfus taraması esnasında tutulan kayıtsız ölüm defterleri şehitlerin tespitinde
önemli kaynak olarak önümüzde durmakta.
Elimizdeki tek resmi kaynak olarak duran Sivil Savunma Bakanlığının arşivlerinde
Kayseri ilinin toplam şehit sayısı 2128’dir. Pınarbaşı ilçesi olarak ele alındığında ise toplam
144 şehidi bulunmaktadır. Bu şehitlerin cephelere göre dağılımı; Trablusgarp savaşında 2,
Birinci Dünya savaşında 132, İç isyanlar 2,İstiklal savaşında 8 şehit olmuştur.1. Dünya
savaşının en önemli cephelerinden biri olarak Kafkas Cephesinde şehit düşen 450 Kayseri
ilinden 110 şehit Pınarbaşı doğumludur.
Şark/Kafkas cephesi şehitleri incelendiğinde 144 şehidin kolordu seviyesindeki
55’inden 10’u 10.kolordudandır. Alay seviyesindeki 104 şehitten 90.alaya mensup 9 şehit
bulunmaktadır. Bu cephede şehit olanların 22’si piyade sınıfına mensup olup, 96 ‘sı er
rütbesindendir. 7 onbaşı,2 çavuş 1’er teğmen şehit olmuş. Kafkas cephesi şehitleri 1914 ila
1918 yılları arasında şehit olurken bunların 89 ‘u Aziziye askerlik şubesine kayıtlıdır. Yaş
ortalaması ise 19 ila 48 yaşları arasında değişmektedir. Doğum yerleri dikkate alındığında 25
farklı yerleşim birimindendir.
Osmanlı döneminde biliyoruz ki ciddi bir arşiv geleneği mevcut. Dolayısıyla farklı
kaynakların taranması ve senkron bütünleştirilmeleri ile tek kaynakta gösterilen şehit
sayısının 4-5 kat artacağı şüphesizdir. Özellikle Vefiyata mahsus vukuat Defterleri ile kayıtsız
ölüm defterleri bu konuda incelenmesi gereken en önemli kaynakları teşkil etmekte.
Bu konuda daha önce bölgede(Torbalı, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçeleri)yaptığımız
nüfus kayıtlarında bölgenin şehit sayışlarında artışlar görülmüştür. Bu farklı kaynakların
birleştirilmesi sonucu Muş genelinde de çok daha farklı rakamlara ulaşılacaktır. Söz konusu
defterler bugün ekseriyetle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri arşivinde bulunmaktadır. Çalışmada

vefata mahsusu defterler ile 1934 tarihli ölüm defterlerinin nasıl bir yöntem uygulanarak
incelenmesi ile ilgili açıklamalar yapılacaktır.

TÜRKİYE’DE ARI YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ÖNEMİ
Prof. Dr. Abdullah İNCİ
Erciyes Üniversitesi
ainci@erciyes.edu.tr
ÖZET
Türkiye'de son yıllarda TEMA vakfının hayata geçirdiği Ana Arı Yetiştirme Projesi
kapsamında çok sayıda ana arının yetiştirilmesi sağlanmış ve bu gelişmeye paralel olarak
arıcılık sektörü Türkiye'de yıllık %5 büyüme hızını yakalamıştır. Ülke çapında arıcılar
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin öncülüğünde güçlü bir teşkilatlanma
oluşturmuşlardır. Türkiye'de arıcılık, gelecekte de istihdam potansiyeli en yüksek hayvancılık
sektörü olarak yerini koruyabilecektir. Türkiye'de 2017 yılı verilerine göre arı kovanı sayısı
7.800.000 adettir. Bu kovan sayısı ile Türkiye dünyada Çin'den sonra ikinci sıradadır. Ancak
kovan başına verimlilik bakımından aynı başarıyı söylemek maalesef mümkün değildir.
Türkiye'nin yıllık bal üretimi 2017 verilerine göre 114.000 ton iken bal mumu üretimi ise
4.500 tondur. Türkiye, kovan başına bal verimliliği bakımından 15 kg/kovan ile dünya
sıralamasında 30. sırada yer almaktadır. Bu çelişkili durum, 'Kovan başına verilen teşvik
desteğinin yanlış uygulandığını göstermektedir.
Arıcılık sektörü Türkiye'nin son yıllarda öne çıktığı bir sektör olup büyük gelecek vaat
etmektedir. Ancak 2006 yılından bu yana bütün dünyada görülen 'kaybolma hastalığı' arıcıları
korkutmaktadır. Arı hastalıklarının araştırılması ve kontrolüne yönelik projelerle arıcılara
destek verilmedir. Ayrıca endemik arıcılık teşvik edilmelidir.

ÇERKES ATTAN İNİNCE
Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN
Ege Üniversitesi
abdullah.temizkan@gmail.com
ÖZET
20. asrın ortalarına kadar Kafkas kültüründe özellikle de Türkiye’de meskûn Çerkes
kültüründe atın çok önemli bir unsur olduğunu söylemek hiç de abartı olmayacaktır. 2017 yaz
aylarında Pınarbaşı ilçesinin köylerinde yaşayan Çerkeslerle ilgili bir TÜBİTAK projesi
kapsamında yaptığımız alan araştırması sırasında Çerkeslerdeki at kültürü ile birtakım sorular
da sorduk. Bu kültürün 20. asrın ortalarına kadar bütün canlılığı ile yaşarken
birdenbireÇerkeslerin hayatından çekildiğini ve günümüze sadece birkaç fotoğraf, koşum
takımı, kamçı ve bazı anıların kaldığını tespit ettik. Bu çalışmada atın, at besiciliğinin ve
biniciliğin Çerkes kültüründeki yerini tespit etmeyi amaçlayan bu sorulara aldığımız
cevapların analizini yapacağız. Biz bu çalışmada Çerkeslerdeki at kültürünün nasıl söndüğünü
incelerken teknik imkânlar el verirse bir takım görsel ve işitsel materyallere de yer vereceğiz.

OSMANLI ARŞİVİ VESİKALARI IŞIĞINDA
19. ASIR'DA AZİZİYE (PINARBAŞI)'YE İSKÂN EDİLEN MUHACİRLER
Ahmet Semih TORUN
Başbakanlık Devlet Arşivleri Gn. Müd.
semihtorun60@gmail.com
ÖZET
Pınarbaşı (Aziziye) ilçesi, muhacirlere yurt olmuş güzel bir şehrimizdir. Arşiv
belgeleri, tarihle bağ kurmamızı sağlayan önemli kaynaklardan olup Başbakanlık Osmanlı
Arşivi'nde Aziziye'ye ait vesikalar bulunmaktadır.
Pınarbaşı, Danişmendliler döneminin izlerini yansıtan bir bölgede bulunmaktadır.
Malazgirt Zaferi'nden sonra Sultan Alparslan, bazı komutanlarını Anadolu’nun fethi için
görevlendirmiş ve Anadolu’da ilk Türk beylikleri kurulmuştur. Bu beyliklerin en
önemlilerinden olan Danişmendliler Beyliği Tokat, Sivas, Kayseri ve Malatya'da bir asırdan
fazla hüküm sürmüştür.
Sivas ve civarında, Anadolu Selçukluları Devleti'nin yıkılmasından Osmanlı Sultanı
Çelebi Mehmed'in tahta çıkışına kadar istikrarsız bir dönem yaşanmıştır. Sultan Abdülaziz
dönemine gelindiğinde Sivas Vilayeti dahilinde yeni bir şehir kurulmuş ve adına -sultana
izafeten- "Aziziye" denmiş, daha sonra burası Kayseri'ye bağlanmıştır.
Aziziye kazası muhacirlere umut kaynağı olmuş, devlet ve ahali işbirliğiyle yapılan
yardımlar dönemin resmi evrakına yansımıştır. Yerli halk ile muhacirler arasında ortaya çıkan
anlaşmazlıklar alınan tedbirler sayesinde giderilmiş, zaman geçtikçe Aziziye halkı ile
muhacirler arasındaki dostluk daha da pekişmiştir.
Pınarbaşı'nın kültür ve medeniyet tarihine katkıda bulunmak amacıyla yaptığım bu
çalışmada; Aziziye'de bulunan muhacirlerle alakalı Başbakanlık Osmanlı Arşivi vesikaları
incelenmiştir.

PINARBAŞI (AZİZİYE) (KAYSERİ) İLÇESİNİN 2017 YILI SONU İTİBARİYLE
MADEN RUHSAT ALANI, SAYISI VE ÇEŞİTLİLİĞİNE DAİR GENEL BİR
DEĞERLENDİRME
Dr. Ali TÜMÜKLÜ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
alitumuklu@gmail.com
ÖZET
Kayseri ili, Orta Anadolu Bölgesinde gelişmiş sanayisi ile önemli bir yöremizdir.
Kayseri ili ve yakın çevresinde yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda endüstriyel
hammadde ve metalik maden yatağı ve zuhuru bulunmaktadır. Bunların en önemlileri pomza,
demir, krom ve kurşun-çinko yataklarıdır.
Kayseri ili, Yahyalı ilçesi Pb/Zn ve demir yatakları bakımından öne çıkmakta ve
Pınarbaşı ve Tomarza ilçeleri ise krom madenciliği bakımından önem sunmaktadır. Pınarbaşı
ve Tomarza ilçelerinde MTA tarafından yapılan tenör ve rezerv çalışmaları sonucunda % 1150 Cr2O3tenörlü yaklaşık 1.000.000 ton rezervin varlığı tespit edilmiştir.
Pınarbaşı ilçesinin sınırları içerisinde 2017 yılı sonu itibarı ile toplam 33 adet maden
ruhsatı bulunmaktadır. Bu ruhsatların toplam alanı 29.474 hektardır. Ruhsatların maden
cinslerine göre dağılımında: 23 adet krom, alanı 24.505 hektar; 2 adet demir, alanı 3977
hektar; 5 adet mermer ve traverten, alanı 749 hektar; 2 adet kalker, alanı 194 hektar ve 1 adet
tüf, alanı 47 hektardır. Ruhsat alanları ve sayıları dikkate alındığında Pınarbaşı (Aziziye)
ilçesinin maden rezervi ve potansiyeli bakımından krom madenciliği dikkat çekmektedir.

ERMENİ SEVKİ SÜRECİNDE AZİZİYE KAYMAKAMI HAMİD BEY HAKKINDA
SUİSTİMAL VE YOLSUZLUK İDDİALARI
Doç. Dr. Ayşe PUL
Ordu Üniversitesi
a.pul69@hotmail.com
ÖZET
Aziziye, bölge olarak Afşar aşireti, Kafkas muhacirleri ve kuruluşundan bir süre sonra
buraya yerleştirilen Ermenilerden oluşan kozmopolit denilebilecek yapıda bir yerleşim yeri
haline gelmişti. Dolayısıyla bölge sakinleri arasında pek çok konuda anlaşmazlıklar ve
uyumsuzluklar yaşanmaktaydı. Öyle ki, Muhacirler ile Afşarlar arasında yaşanan
anlaşmazlıkların silahlı çatışma haline geldiği ve devletin bölgede kuvvet bulundurmak veya
takviye güç taleplerine cevap vermek durumunda kaldığı sıklıkla belgelere yansımıştı. Bu
sebeple burada memuriyet yapmak o kadar kolay bir iş değildi. Dengeyi sağlamak,
yaşayanların refahını ve güvenliğini temin etmek, adil bir yönetim anlayışı sergilemek de o
oranda zordu. Bu türlü huzursuzluk ortamında kaymakam olarak görev ifa etmek son derece
zor olup, Aziziye de sık sık kazadaki çeşitli unsurların şikayetleri neticesinde kaymakam
değişikliğiyle gündeme gelen yerler arasında olmuştu.
Bunun yanı sıra, Ermeni sevkının gündeme geldiği zamanlarda görevli memurların
yolsuzluk, suiistimal ve haksızlıklarına sık rastlanmaktaydı. Devlet bu durumun giderilmesi
hususunda oldukça titiz davranmaktaydı. Hem memurun haksızlığa ve iftiraya uğrayabileceği
ihtimalini gözden uzak tutmamış, hem de Ermenilerin sağlıklı bir şekilde nakledilmeleri için
gereken özeni göstermişti. Devlet, görevliler hakkında ortaya atılan iddiaları ve ithamları
kurduğu tahkikat heyetleriyle etraflıca soruşturmuş, herhangi bir ihmalin yaşanmamasını
sağlamıştı. Suç isnadı olanları mezuniyet adı altında izinli sayarak ya da “açığa alarak”
görevden belli bir süre uzaklaştırmış, suçsuzsa görevine iade edilmesi ya da bir müddet daha
isterse izinli sayılmasını istemişti. Suçu sabit görülenleri azletmiş ve divan-ı harbe havale
etmişti. Bunlardan biri de Aziziye kaymakamı Hamid Bey idi. Hamid Bey de yoğun şikayet
üzerine tahkikattan geçmişti. Bu çalışmada, ulaşılabilen Osmanlı arşiv belgeleri ışığında
Aziziye kaymakamı Hamid Bey’in 1915 yılında Ermenilerin bölgeden sevk edilmesi
sürecinde karşılaştığı suçlamalar ve soruşturmalar hakkında bilgiler verilmeye çalışılacaktır.

ÖĞRETMENLERİN GÖREV YAPTIKLARI YERİ TERCİH ETME SEBEPLERİ
Doç. Dr. Bayram ÖZER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ozer.bayram@gmail.com
Arş. Gör. Volkan DURAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
volkan.duran8@gmail.com
ÖZET
Öğretmenlerin başarılı olabilmesi için başta çocuklar olmak üzere öğretmenlik
mesleğini, çalışma arkadaşlarını, çalıştığı yeri, çalıştığı okulu ve idarecilerini ve işiyle ilgili
daha pek çok şeyi sevmesi gerekir. Bunların tamamı literatürde iş doyumu olarak
isimlendirilmektedir. İş doyumu ise bireyin işini olumlu ve zevk veren bir duygu şeklinde
değerlendirmesi, olarak tanımlanmaktadır (Özkalp ve Kırel, 2005). İş doyumu, çalışanların
işlerini yaptıkları esnada yaşadıkları, işlerinin kendilerine sağladığı imkânlar ve saygınlık ile
sosyo-ekonomik güçten kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla iş doyumu iş yaşantılarına karşı
duygusal bir tepkidir. Genel anlamdaki doyumdan farklı bir kavram olmayıp gereksinimlerin
giderilmesiyle ilgilidir (Avşaroğlu, Deniz & Kahraman, 2005). Bu tanımlamalardan
anlaşıldığı üzere insanların yaşamlarının büyük bir kısmını geçirdikleri çalışma ortamlarının,
iş doyumları ve yaşam kalitesi üzerinde güçlü bir etkisi bulunmaktadır. İş doyumunu
etkileyen faktörler bireysel ve örgütsel olarak iki grupta ele alınmaktadır. Başlıca bireysel
faktörler; yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, işyerindeki statü, hizmet süresi,
sosyokültürel çevre ve kişilik yapısı iken, başlıca örgütsel faktörler; iş ve niteliği, yönetim ve
denetim, ücret, gelişme ve yükselme olanakları, işyerinin fiziksel koşulları ve işyerinin sosyal
ortamıdır (Tözün vd., 2008; Aksu vd., 2002). Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere
öğretmenlerin görev yaptıkları coğrafi yer, iş doyumunu etkilemektedir. İş doyumu ise
başarının kilit taşıdır. Bu araştırmada bu yüzden öğretmenlerin görev yaptıkları coğrafi yeri
tercih etme sebepleri, hazırlanan bir anket yoluyla Kayseri İli Pınarbaşı İlçesinde görev yapan
öğretmenlere sorulacak ve sonuçlar istatistiksel yöntemlerle analiz edilerek yorumlanacaktır.

PINARBAŞI’NDA EL SANATLARI
Dr. Burhan KAÇAR
Emekli Öğretim Üyesi
burhan-kacar@hotmail.com
ÖZET
Zanaat, sanat ve meslek kavramları genellikle karıştırılmakta ve birbirlerinin yerine
kullanılmaktadır. Zanaat: 1. maddeye dayanan gereksinimleri karşılamak için yapılan az el
hüneri isteyen(el ustalığı)
2. Sanat bir duygunun tasarının ya da güzelliğin kişiyi etkileyen anlatımıdır.
3. Meslek, bir kimsenin hayatını kazanmak geçimini sağlamak için seçerek kendi
verdiği iş ya da uğraşı yahut düşünce alanı.
Bu tanımlardan sonra konumuza girerken zanaat ve zanaatçıya ait değerlendirmeleri 3
başlık altında toplamak kanaatimce yanlış olmaz.
1.
Genel olarak zanaat
2.
Türk zanaatı
3.
Pınarbaşı yöresinde zanaat
Biz tebliğimizde Pınarbaşı yöresi zanaatından birkaçı hakkında bilgi vereceğiz.
Pınarbaşı’nda bulunan zanaat ve meslekleri şu şekilde sınıflandırabiliriz:
1.
Ağaç işçiliğine dayanan zanaatlar
2.
Deri işçiliğine dayanan zanaatlar
3.
Giyim ve örtünmeye dayanan zanaatlar
4.
Elyaf işçiliğine dayanan zanaatlar
5.
Maden işçiliğine dayanan zanaatlar
6.
Toprağa ve taşa dayanan zanaatlar
Pınarbaşı yöresinde bugün birçok geleneksel el sanatlarının kaybolduğunu, bir
kısmının da halen yaşadığını tespit ettik. Tespit ettiğimiz bu geleneksel el sanatları ile ilgili
bilgileri slayt eşliğinde sempozyumun seyri içerisinde sunmak istiyoruz.

DADALOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE PINARBAŞI VE ÇEVRESİ
Doç. Dr. Bülent ARI
Mustafa Kemal Üniversitesi
bulentari01@gmail.com
ÖZET
Çalışmamızın “Giriş” bölümünde âşıklık geleneği ve Dadaloğlu hakkında kısaca bir
bilgi verilecektir. Daha sonra çalışmamızın birinci bölümünde Dadaloğlu’nun Pınarbaşı ve
çevresini (Binboğalar, Uzun yayla…) anlattığı şiirlerde kullandığı üslup ele alınacak, bu
bağlamda kelime kadrosu, anlatım şekilleri ve anlatım kalıpları (tekrir ve ikilemeler, anlam ve
söz sanatları, deyimler, halk söyleyişleri, alkış kargışlar…) üzerinde durulacaktır.
Bu kısım söz konusu şekilde tamamlandıktan sonra, Dadaloğlu’nun şiirlerinde
kullandığı içerik üzerinde durularak, Dadaloğlu’nun şiirlerinde Pınarbaşı ve çevresinin nasıl
verildiği, ne şekilde ifade edildiği (yer adları, bitki örtüsü ve meyveler, hayvanlar, sosyal
çevre, çevre güzellikleri…) ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.
Tüm bu aşamalar gerçekleştirildikten sonra, çalışmada kullanılan örnek şiirlerin
sıralandığı üçüncü bölüme geçilecek, ardından çalışmadan elde edilen veriler bir sonuç
bölümünde ifade edilecektir. Ardından bildiri -muhtemelen- aşağıdaki kaynakların da yer
aldığı bir kaynakça bölümü ile sonlandırılacaktır:

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PINARBAŞI’NIN NÜFUSU
Prof. Dr. D. Ali ARSLAN
Mersin Üniversitesi
Uzm. Sosyolog Gülten ARSLAN
Siyaset Bilimci ve Siyaset Araştırmacısı
cimderaslan@hotmail.com
ÖZET
Pınarbaşı, yalnızca İç Anadolu Bölgesi’nin değil, Türkiye’nin en önemli şehirlerinden
biri konumundaki Kayseri’nin en önemli ilçelerinden biridir. Kayseri de ili de, 2018 yılı
verilerin göre, 1.376.722 kişilik nüfusu ile Türkiye’nin en büyük illeri arasında, on beşinci
sırada yer alır. Pınarbaşı Kayseri’nin doğusunda, il merkezine 89 km mesafededir.
Ekonomisinde tarım ve hayvancılığın başı çektiği Pınarbaşı’nın, doğusunda Kangal-Gürün,
güneyinde Sarız- Tomarza, kuzeyinde Akkışla-Şarkışla-Altınyayla ilçeleri ile batısında
Bünyan ilçesi yer alır. İlçenin yüz ölçümü 3328 kilometre karedir. 2018 yılı TÜİK-ADNKS
verilerine göre, 2017 yılı itibariyle Pınarbaşı’nda toplam 23.014 kişi yaşamaktadır. Bu
nüfusun 11.052’i kadınlardan, 11.962’si de erkeklerden müteşekkildir. İlçenin nüfus piramidi
içinde en büyük nüfus dilimini 1722 kişi ile 10-14 yaş grubundan bireyler oluşturmaktadır. Bu
yaş grubunu, 1687 ile 5-9 ve 1624 kişi ile15-19 yaş grubundan bireyler teşkil eder.
Bu çalışmada, Pınarbaşı’nın nüfusunun sosyolojik açıdan incelenmesi hedeflenmiştir.
Sosyolojik bir bakış açısı ile gerçekleştirilecek olan araştırmada, temel veri kaynağı olarak TÜİK
verileri kullanılacaktır. Ağırlıklı olarak arşiv taraması ve ikincil veri analizi tekniğinin
kullanılacağı çalışmada, TÜİK’in yanı sıra, öteki kurum ve kuruluşların arşiv, kayıt, belge ve
veri setlerinden de faydalanılacaktır. Bu veriler, ikincil veri analizi tekniği kullanılarak Pınarbaşı
ilçesinin demografik yapısı, sosyolojik açıdan analiz edilecektir. Ayrıca, geçmişten günümüze
ilçe nüfusunda yaşanan değişim ve ilçenin nüfus bakımından Kayseri ili ve Türk toplumu geneli
içinde ifade ettiği anlam da tartışılacaktır.

KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KAYITLAR VE VERİM
Dr. Öğr. Üyesi Davut BAYRAM
Erciyes Üniversitesi
vetdavut@gmail.com
Öğr. Gör. Burak Rahmi YALÇIN
Erciyes Üniversitesi
ÖZET
Hayvan yetiştiriciliği alanında Türkiye’ de belki de en çok ihmal edilen konuların
başında işletmelerin kayıt tutmaması gelmektedir. Bu eksiklik gerek ebeveyn kayıtlarının
bulunmamasından dolayı damızlık seçiminde hatalara ve gerekse sağlık problemleri
gözüktüğünde sebep-sonuç ilişkisinin kurulamamasına yol açmaktadır.
Gebelik döneminde yapılması gereken aşılamaların, yavru bağışıklık sistemi üzerine
olan etkileri takip edilememektedir. Yine doğumu müteakiben ağız, mineral-vitamin
destekleri ve aşılamaların eksik kayıtları kuzu kayıplarına yol açmaktadır.
İşletmeye alınan hayvanların varsa karantina süreleri, kullanılan ilaçlar ve uygulama
dozları da bilinmemektedir. Hava durumu, işçi değişimleri, barınak içi değerler de sonradan
hatırlanması güç konulardır.
Sonuç olarak;
Hayvancılıkla uğraşan işletmeler içerisinde kayıt tutma oranının en düşük olduğu
küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin kayıt tutmaya özendirilmesi, tahsil durumu yetersiz ise aile
fertlerinden birisinin bu konuda düzenlenecek kayıt tutma kurslarında eğitilmesi gereklidir.
Aşılama takvimlerindeki zorunlu aşılamaların haricinde, Sivas ve Malatya illeri ile sınırı olan,
Pınarbaşı ilçesinde görülebilecek diğer hastalıklara karşı da ek aşılama tedbirlerinin alınması
ilçe hayvancılığının geleceğinde olumlu rol oynayacaktır. Islah faaliyetleri düzgün kayıtlar
sayesinde daha hızlı ilerleyecek ve özellikle damızlık koç satışları ciddi getiriler sunacaktır.

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E PINARBAŞI (AZİZİYE) KAZASI’NIN İDARİ VE
İKTİSADİ GELİŞİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKPINAR
Erzincan Üniversitesi
dakpinar@erzincan.edu.tr
ÖZET
Pınarbaşı kazası Sultan Abdülaziz Hanın namına kurulmuştur. Uzunyayla’da teşkil
olunan Mesudiye ve Sadabat ve Sivas Eyaleti’ne bağlı Darende ve Gürün ve Kayseri
Sancağına bağlı Zamantı ve Sarıoğlan ve Maraş Sancağına tabi Mukara kazalarından 13 Mart
1862 itibaren ayrılarak Aziziye namıyla Sivas Eyaleti’ne bağlı bir kaymakamlık teşkil edildi.
Kayseri kaymakamı Emin Bey kaymakam olarak atandı. Böylece Pınarbaşı (Aziziye) Kazası
müstakil olarak kuruldu. Kaza geniş bir alan üzerinde kurulmuştur.
Bu bölgeye yaşayan insanlar resmi işlerini yürütmekte büyük sorunlar yaşamaktaydı.
Aziziye kaza merkezinin kurulmasıyla bölgede yaşayan insanların büyük bir problemi
çözülmüş oldu. Aynı zamanda kazanın kurulmasıyla devletin kamu hizmetlerini bölgeye
ulaştırması da kolaylaştı. Kamu düzeni sağlanması noktasında önemli bir gelişme olmuştur.
Kamu düzeniyle birlikte sosyal, iktisadi ve idari bir dizi gelişmeleri de beraberinde
getirmiştir.
“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Pınarbaşı (Aziziye) Kazası’nın İdari ve İktisadi Gelişimi”
adlı bildiri çalışmasında Pınarbaşı İlçesi’nin kuruluşundan 1962 yılına kadarki bir asırlık idari
ve iktisadi gelişimine yer verilecektir. Pınarbaşı İlçesi bu zaman zarfında önemli gelişmeleri
yaşamıştır. Bu minvalde bölgeye yapılan göçler ve bu göçlerin bölgeye iktisadi, sosyal,
kültürel ve idari anlamda etkilerini ortaya koymaya çalışılacaktır. Bu yüzyıllık dönem
Türkiye’de önemli olayların gerçekleştiği bir dönem olmuştur. Bu olayların Pınarbaşı
Kazası’na etkilerini tarihi veriler ışığında saptamaya çalışacağız. Bu çalışmada kullanılacak
olan bilgiler ana arşiv kaynaklardan temin edilmeye çalışılacaktır.

PINARBAŞI İLÇESİNDE (KAYSERİ) RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİNİN (RES)
YERİ SEÇİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Doç. Dr. Emre ÖZŞAHİN
Namık Kemal Üniversitesi
eozsahin@nku.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesiİlker EROĞLU
Namık Kemal Üniversitesi
ieroglu@nku.edu.tr
ÖZET
Son yıllarda dünya nüfusu ve sanayileşme hareketlerindeki gelişmelere bağlı olarak
enerji tüketimi artmıştır. Açığa çıkan enerji ihtiyacını karşılamak için doğal ve çevre dostu
enerji kaynakları olarak tanıtılan alternatif veya yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmaya
başlanmıştır. Bunlar içerisinde en gelişmiş ve ticari açıdan da en elverişli enerji türlerinden
birisi rüzgâr enerjisidir. Dünya enerji piyasalarındaki gelişmelerle birlikte Türkiye enerji
politikasında giderek artan oranda ilgi gören rüzgâr enerjisi, özellikle bazı alanlarda önemli
bir potansiyele sahiptir. Bu bağlamda “Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA)”
verilerine göre zengin bir potansiyel taşıyan yerlerden birisi Kayseri ilindeki Pınarbaşı
ilçesidir. Güneydoğu ve doğu kesimlerinden dağ ve plato türünden yüksek yer şekilleriyle
çevrelenen ilçe arazisinde gerek topoğrafya gerekse iklim özelliklerine bağlı olarak rüzgâr
hızı yıl boyunca çok yüksektir. Bu çalışmada Pınarbaşı ilçesindeki rüzgâr enerji santralleri
(RES)’nin yer seçimi üzerine bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Coğrafi faktörler
kapsamında gerçekleştirilen bu değerlendirme, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknikleriyle
desteklenmiştir. Farklı tematik haritalar kullanılarak şekillendirilen çalışma, değişik faktörler
nezdinde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi (ÇKKY) ile uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar,
literatür desteğinde kontrol edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre Pınarbaşı ilçesinin özellikle
Tahtalı Dağlarına doğru olan güneydoğu kesimlerinin RES yapımı daha uygun coğrafi
mekânlar olduğu anlaşılmıştır. Elde edilen bulgular, REPA verileriyle de uyumludur.

XX. YÜZYILDA UZUNYAYLA’DA YAŞAYAN ÇERKES DİN ÂLİMLERİ
Erdal ÖZDEN
Emekli Öğretmen
erdalozden2002@mynet.com
ÖZET
Uzunyayla, Kayseri ili’nin Sivas ili ’ne doğru uzanan adı üstünde uzunca ve yüksekçe
bir yayla, bozkır. Kafkasya’dan sürgün edilen Çerkeslerin, Kabardey boyu ağırlıklı, büyük
ekseriyetinin yerleştiği bir plato. İklim şartları itibariyle de oldukça zorlu bir coğrafya.
Bütün zorluklarına rağmen Çerkesler bu coğrafyayı kendi özgün kimlikleriyle
sımsıcak bir kültür evine çevirdiler.
Evet, Uzunyayla hakikaten, Anavatan Kafkasya’dan sürgün edilen Çerkeslerin, dil, din
kültür ve gelenekleriyle kendilerine özgü, orijin milli varlıklarıyla daha uzun soluklu hayata
tutunabildikleri ender bir coğrafya parçası olmuştur.
Uzunyayla’da kültürümüzün korunmasında, Çerkes olarak / kalarak daha uzun soluklu
hayat sürmemize büyük katkıları olan, halkımızın maneviyatını besleyen, halkımızın gönlünü
aydınlatan büyük din âlimlerimiz vardı.
Bu değerli hocalarımızın, büyük ekseriyeti, Mısır’da Ezher Üniversitesi’nin müfredat
programı çerçevesinde tahsilini tamamlayıp, yeterlilik formasyonunu da tescil ettirerek eski
tabirle icazetleriyle, yani diplomalarıyla döndüler. Hem de hemen hepsi okulun en parlak ve
başarılı öğrencileri olarak… Bazıları da üniversitede bir süre hocalık yaptılar. Yani akademik
kariyer sahibi idiler aynı zamanda.
İşte biz bu çalışmamızda kendileri aydınlanmış bu büyük âlimlerimizin Uzunyayla ve
çevresini nasıl aydınlattıklarını, onların halkı nasıl irşad ettiklerini, eğitim faaliyetlerini
anlatmaya çalışacağız. Bunu da bu büyük şahsiyetleri tanıyarak / tanıtarak yapma gayreti
içinde olacağız.

DADALOĞLU’NUN PEK BİLİNMEYEN BİR ŞİİRİ VE BU ŞİİRLERİN ÖYKÜSÜ
Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK
Ardahan Üniversitesi
erdoganaltinkaynak@ardahan.edu.tr
ÖZET
Dadaloğlu Orta ve Güney Anadolu coğrafyasında çok sevilen ve Avşar Boyları
arasında adeta ideal tip haline getirilmiş bir şairdir. Onun şiirleri Pınarbaşı ve civarında ezbere
bilinir ve sözlü kültür içerisinde gelecek kuşaklara aktarılır.
Doktora tezimizin derleme safhasında Pınarbaşı – Sarız – Tomarza ve köylerinde
gezerken Dadaloğlu’na üslup ve söyleme açısından ve öyküsü açısından ait olduğu kesinleşen
iki şiir tespit edilmişti. “Fırsatı Ganimet Bildi Kötüler” ve “Erkek Çakal Bendeyledi Kolumu”
başlıklarındaki şiirler, Dadaloğlu’nun Bozok Beyi “Yazıcıoğlu”na takma isim ile sığınması
esnasında ortaya çıkmıştır. Bu tebliğimizde sözlü kültür ortamında derlenerek arşivimize
konulmuş olan bu iki şiir öyküsü ile birlikte anlatılacaktır.

CUMHURİYET DÖNEMİ PINARBAŞI ŞEHİTLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Erhan YOSKA
Erciyes Üniversitesi
eyoska@erciyes.edu.tr

ÖZET
Türk Milleti için vatan; atalarından kendine miras kalmış mukaddes bir yadigâr,
ecdadının şehit kanı pahasına koruduğu kutlu bir varlık, toprak altındaki ve üstündeki tarihi
zenginliklerini, Türk kültür ürünlerini sinesinde saklayan bir hazinedir. Türkler vatanı,
milletin maneviyatı ve mukaddesatını, hatıraları ve ideallerini, geçmiş ve geleceğini
birleştiren bir toprak parçası olarak görmüşlerdir. Bu açıdan vatan; milletin alınması ve
korunması için uğrunda kanını akıttığı, canını verdiği, Türk tuğlarının veya al bayrağının
dalgalandığı yerdir. Türkiye Selçuklu Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, kanla
sulanmış olan Anadolu yoğrula yoğrula vatanlaşırken, Türk İnsan’ı vatanın toprağını,
milletin istiklalini korumak için hayatını feda etmiştir.
Din ü devlet ve mülk ü millet’in huzur ve bekası için Cumhuriyet döneminde Kore
Savaşı’nda, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda, Asala, Pkk ve Daeş Terör örgütleriyle olan
mücadelede, Irak, Fırat Kalkanı ve Afrin Harekâtında gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında
güvenlik güçlerimizden binlerce şehit verilmiştir. Yerel ve ulusal basın taranmak suretiyle
tespit edebildiğimiz bu şehitlerin, 38’i Pınarbaşı ve köylerine aittir. Bizim bu bildiride
amacımız, Türk Milleti’nin var oluşunun, milli birlik ve beraberliği ile vatan sevgisinin
sembolleri olan aziz şehitlerimizin anılarını daima canlı tutmak, O’nları unutmamak,
unutturmamaktır. Bu amaçla yurtiçi ve yurtdışında yapılan mücadelede şehit olan Pınarbaşılı
38 güvenlik mensubumuza değinilecektir.

BELGELER IŞIĞINDA KAYSERİ VE PINARBAŞI’NA YAPILAN GÖÇLER
Eyüp TOPRAK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Doktora Öğrencisi
eyuptoprak2023@hotmail.com
ÖZET
Kayseri çok eski ve köklü bir tarihe sahiptir. Kuzey ile güneyi, doğu ile batıyı birbirine
bağlayan yolların kesişme noktasında yer alması sebebiyle yüzyıllar boyunca Anadolu’nun bir
cazibe merkezi olmuştur. Bu cazibe merkezi olmasının bir sonucu olarak da yüzyıllar boyunca
göç almış bir yerleşim yeri haline gelmiştir. Osmanlı Devleti döneminde de birçok bölgeden
Kayseri’ye göçler olmuştur. Pınarbaşı’na (Aziziye) ise özellikle Kafkaslardan göçler
gelmiştir. Cumhuriyetle birlikte Kayseri’de sanayi, ticaret, eğitim, kültür v.b. konularda
önemli gelişmeler olmuş ve bu gelişmeler günümüzde de artarak devam etmektedir.
Sanayileşme adına her geçen gün yol kat eden Kayseri birçok batı şehrinden daha fazla göç
almaktadır. Her göç şüphesiz gerek göç edenlerde gerekse göç edilen yerlerde mutlaka izler
bırakmıştır. Çalışmamızda istatistikî veriler ve arşiv belgeleri öncelik olmak suretiyle
Kayseri’ye ve Pınarbaşı’na yapılan göçleri tartışmak olacaktır.

PINARBAŞI (AZİZİYE) ŞEHRİNİN KURULUŞ SÜRECİNDEKİ MESELELER
Arş. Gör. Fatih ÖZÇELİK
Fırat Üniversitesi
fatihozcelik@hotmail.com
ÖZET
Şehirleri iki kısma ayırabiliriz. Bunlar Tarihi Şehirler ve Yeni Kurulan Şehirlerdir.
Tarihi şehirlerde kale, mabet (tapınak, kilise, ulu cami vb.) ve pazaryeri, han, bedesten
bulunur. Ayrıca geleneği, folkloru, mutfağı ve şive-ağzı vardır. Yeni Şehirler ise gerek
iskânlar neticesinde gerekse de iktisadi bir amaç için kurulur. Bu şehirlerde tarihi şehirlerde
bulunan özellikler görülmez. Pınarbaşı/Aziziye de göçmen ve aşiretlerin iskânı sonucu
kurulmuş yeni bir şehirdir.
Aşiretlerle birlikte Pınarbaşı/Aziziye’ye iskân edilen muhacirler vardır ki bunlar
Çerkezlerdir. Göç etmenin çeşitli nedenleri vardır. Bunlar; Ekonomik, Dini ve Siyasi
nedenlerdir. Kafkas Halklarından olan Çerkezlerin özelikle 1862-1865 ve daha sonraki
yıllarda ata yurtlarından göç etmesinin sebebi Ruslara bağlı olarak “siyasi nedenli zoraki”
göçler kabilindendir. Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli yerlerine göç eden bu halkların iskân
edildikleri yerlerden biride Pınarbaşı/Aziziye’dir.
Çerkezlerin Anadolu’yu tercih etmelerinin en önemli nedeni dini inançları ve siyasi
himaye göreceklerine emin olmalarıdır. Çünkü Osmanlı son döneminde yerlerinden edilerek
Anadolu’ya göç eden insanlar genelde Müslümanlardır ve Müslüman oldukları için göçe
zorlanmışlardır. İslam dini muhacire önem vermiştir. Dolayısıyla da Müslüman göçmenlerin
Halifenin yurdunu tercih etmesi en doğal sebeptir. Osmanlı Devlet adamlarının muhacirlere
kolaylık sağlaması ve geldikleri bölgenin yerel insanlarının ortaklaşa göçmenlere sahip
çıkması muhacire verilen değeri göstermesi bakımından önemlidir.
Pınarbaşı/Aziziye’de göçmenlerin iskânı neticesinde yeni bir toplumsal yapı
oluşmuştur. Bu toplumsal yapı daha yeni olduğundan bazı sorunların yaşanması doğaldır. Bu
sorunlar özetle şu şekilde sayılabilir; Kaymakam yolsuzlukları, arazi gaspları, Çerkezlerin
köle olarak kullanılması, eşkıyalık, ormanların tahribi vb. Bunun yanında yerli halk ve
göçmenlerin bazı talepleri de olmuştur. Bunlarda göçmenlerin gönüllü askerlik talebi, mağdur
göçmenlerin maaş talebi, hane, tohumluk ve yemeklik buğday talebi, kendilerine tahsis edilen
arazilerin gaspının engellenmesi vb. şeklinde sıralanabilir.
Biz bu tebliğimizde arşiv vesikaları ve konu ile ilgili tetkik eserlerden yararlanarak yaşanan
sorunları göçmen-aşiret, göçmen-yerli halk, idarecilerle-halkın sorunları şeklinde ele alacağız.
Ayrıca Pınarbaşı/Aziziye halkının devletten talep ve isteklerini de değerlendirerek bazı
tespitlerde bulunacağız.

PINARBAŞI İLÇESİNDE KIRSAL YERLEŞME İSİMLERİNİN COĞRAFİ ANALİZİ
Arş. Gör. Dr. Fethi Ahmet CANPOLAT
Fırat Üniversitesi
facanpolat@firat.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk HAYLİ
Fırat Üniversitesi
shayli@firat.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül HÜSEYNİKLİOĞLU
Fırat Üniversitesi
aysegul@firat.edu.tr
ÖZET
Yerleşme adları, herhangi bir coğrafyanın milli kimliğini ortaya koyar. Dolayısıyla bir
yerin tarihi, coğrafyası ve kültürüne dair pek çok meselesinin anlaşılmasına yardımcı
olmaktadır. Yerleşme adlarının hangi dilde olduğu bu bakımdan son derece önemlidir. Yer
adlarının mevcut durumunu analiz edebilmek için nüfus ve yerleşme tarihini birlikte
değerlendirmek gereklidir. Bu nedenle çalışmada öncelikle yerleşme tarihi ile birlikte yer
isimlerinin ortaya çıkması ve değişme süreci ele alınmaktadır. Daha sonra mevcut yer
isimlerinin kökeni üzerinde saha çalışmalarından ve literatürden elde edilen bilgilere bağlı
olarak değerlendirmeler yapılmaktadır.
Ülkemizde köy adlarının değiştirilmesi 1925 yılında başlayıp 1978 yılına kadar
aralıklarla devam etmiştir. Pınarbaşı ilçesinde Cumhuriyet döneminde yerleşme isimlerinin
değiştirilmesi çok sınırlı gerçekleşmiştir. Bunun dışında mevcut köy ve köy altı
yerleşmelerinin isimlerinin kökeni genel olarak 1530 yılına kadar gitmektedir. Ancak
Çerkezlerin Uzunyayla çevresine iskân edilmesinden sonra köylerine verdikleri Çerkezce
isimlerin değiştirilmesi 1861 (1278 H) yılında ve 1906 (1324 H.) yıllarında gerçekleşmiştir.
İlçede yerleşme isimlerinin değiştirilmesi, Cumhuriyet öncesi döneme dayanmasıyla ülke
genelinden farklılaşmaktadır.
Sahada 1 ilçe merkezi (kasaba), 113 köy, 32 mezra, 3 mahalle, 69 ağıl ve 35 yayla
yerleşmesinin isimleri incelenmiş, kaynaklarına göre sınıflandırılmış ve haritalandırılmıştır.
Buna göre halihazırda ilçedeki köy adlarının %60’ı adını doğal ortam koşullarından
almaktadır. Doğal ortam unsurlar içinde hidrografik kökenli olanlar ayrıca ön plana
çıkmaktadır. Doğal ortam unsurları dışında geriye kalan köyler birey/topluluk, iktisadi ve dini
kaynaklıdırlar. Yayla ve ağılların ise tamamına yakını birey/topluluk kaynaklıdır.
Yerleşmelerin isimleri yalnızca coğrafi ortam koşulları ile açıklanabilecek kadar basit
değildir. Çünkü sahanın göç yapısı yani hareketliliği köylerin isimlerinde de büyük
değişkenliğe neden olmuş, geçmişten bugüne önemli değişiklikler göstermiştir.

PINARBAŞI İLÇESİNDE GENEL ARAZİ KULLANIMI
Arş. Gör. Dr. Fethi Ahmet CANPOLAT
Fırat Üniversitesi
facanpolat@firat.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk HAYLİ
Fırat Üniversitesi
shayli@firat.edu.tr
Prof. Dr. Erdal AKPINAR
Erzincan Üniversitesi
eakpinar@erzincan.edu.tr
ÖZET
Günümüzde kırsal alanlara bakışta, gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretim başlıkları ön
plana çıkmaktadır. Bu çalışmada, Pınarbaşı ilçesinde bitkisel üretim ve hayvancılık
faaliyetlerinin yanında, diğer ekonomik faaliyetlerin arazi kullanımı ile olan ilişkisi coğrafi
açıdan değerlendirilmektedir.
Pınarbaşı ilçesi 3420 km2’lik yüzölçümü ile Türkiye’nin 7. büyük ilçesidir. İlçe
arazisinin %25’i dağlık ve tepelik araziden oluşmaktadır. Sahanın genel morfolojik görünümü
plato yüzeyi olarak genelleştirmek mümkündür. Buna bağlı olarak plato yüzeylerinin
kesintiye uğradığı yamaçlar, genel olarak arazi kullanımının dışında kalmaktadır. Ayrıca
sığlık, taşlılık gibi nedenlere orta eğimli yüzeylerde bile kullanım dışı olan topraklar
mevcuttur.
Plato yüzeylerinde sulama en önemli tarımsal problemlerden biridir. Bu nedenle sahanın
hâkim tarımsal karakteri kuru tarım olarak belirmektedir. Morfografya dışında klimatik
özellikler de arazi kullanımında önemli bir kısıt olarak belirmektedir. Vejetasyon süresinin
kısa olması, yağış değerlerinin düşük olması ve sulama da yaşanan problemler nedeniyle
sulamalı tarım ve bahçecilik yapılması zorlaşmaktadır.
Araştırma sahasında yukarıda belirtilen kısıtlılıkların etkisiyle oldukça monoton bir
arazi kullanımı beklenirken yine doğal ortam koşullarının ve bu koşullara uyum sağlayan
beşeri koşullarla çeşitlilik ortaya çıkmıştır. Maden kaynaklarının mevcudiyeti ve bunun
çıkarılması, vadi tabanlarındaki sulamalı tarıma uygun arazilerin kullanılması, ağaçlandırma
sahaları, 6.sınıf araziler olmasına rağmen beşerî müdahalelerle kullanılan kuru tarım arazileri,
sulama yapabilmek için oluşturulan baraj ve göletler ile yerleşme alanları sahadaki önemli
arazi kullanım şekilleri olarak ortaya çıkmıştır.
Arazi kullanım özellikleri ele alınırken sahada yapılan anket ve mülakatlar, kamu kurum
ve kuruluşlarından elde edilen veriler ile uydu görüntüleri temel veri kaynakları olarak
kullanılmıştır. Bu veri kaynakları CBS ile analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir.

HATIKOY MUHACİRLERİN KAYNAR’DA İSKÂNI
Doç. Dr. Fethi GÜNGÖR
Yalova Üniversitesi
fethi.gungor@yalova.edu.tr
ÖZET
21 Mayıs 1864’te Kafkasya’dan sürülen Çerkeslerin önemli bir kısmı 1862 tarihli lâyiha
çerçevesinde Uzunyayla havalisinde iskân edilmiştir. Sayıca diğerlerinden daha az olan
Hatıkoy kabilesine mensup ailelerin Osmanlı topraklarında en yoğun şekilde iskân edildiği
bölge Uzunyayla’dır. Bu bölgede iskân edilen Hatıkoy köylerinin en büyüğü olan Kayseri’nin
Pınarbaşı ilçesine bağlı Kaynar mahallesi, kuruluşta Sivas Vilayeti’ne bağlanan Aziziye
kazasına bağlı bir köy, ardından Kayseri ili Pınarbaşı ilçesine bağlı bir nahiye, belde ve
nihayet mahalle olarak özgün bir sosyal yapıya tanıklık etmiştir.

PINARBAŞI TÜRKÜLERİNDE MOTİFSEL NİTELİKLİ KELİMELER ve
TÜRKÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
Prof. Dr. Feyzan Göher VURAL
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
feyzan_goher@yahoo.com
Doç. Dr. Timur VURAL
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
trvural@yahoo.com
ÖZET
Pınarbaşı, korunması ve tanıtılması gereken pek çok kültürel değerle doludur. Avşar
kültürünün hâkim olduğu bölgede, âşıklık ve ağıt geleneği, el sanatları, yöresel oyunlar ve
yemekler, zengin tarihi geçmişin birer yansımasıdır. Kültürün en önemli yapıtaşlarından olan
türküler de Pınarbaşı’nın tarihi ve kültürü hakkında önemli veriler barındırırlar.
Türküler hem güftelerindeki derin anlamlar hem de müzikleri ile folklorumuzun
manevi temellerini taşımaktadırlar. Tarihsel konuları, örf ve âdetleri, mitolojik bağları, sosyal
ilişkileri türkü sözleri içinde okumak mümkündür. Literatür taramasına dayalı olan bu
çalışmanın ilk kısmında Pınarbaşı türkülerinde yer alan motifsel nitelikli kelimeler saptanarak,
yorumlanacak; özel anlamlar yüklenmiş olan renkler ve sayılar gibi alt başlıklar
araştırılacaktır. Tespit edilen kelimeler, göstergebilimin en önemli alanı olarak kabul edilen
“anlamlama” düzeyinde incelenecektir. Sözü edilen alt başlıklardaki kelimeler, düz anlam ya
da yan anlama sahip olmalarına göre sınıflanacak; yan anlamsal düzeyde olanlar, bölge
kültürü ve tarihi ile koordineli olarak değerlendirilecektir. Çalışmanın ikinci ayağı, bir
toplumun kültürel özellikleri hakkında önemli ipuçları sunan kıyafet ve aksesuarların
belirlenmesine yöneliktir. Çalışmada, Pınarbaşı ve yakın ilçelerin türkülerinde yer alan kıyafet
ve aksesuarların kullanım sıklıkları tespit edilecek; bu unsurların Türk kültürü ile olan bağları
irdelenecektir.
Çalışmanın üçüncü kısmında ise Pınarbaşı türkülerinin melodik ve ritmik yapıları
analiz edilecektir. Türküler, makamlar/ayaklar, usuller, ses alanı, tessitura (yoğun kullanılan
ses bölgesi) gibi açılardan detaylı olarak incelenecektir.

PINARBAŞI’LI BİR BİLİM ADAMI: PROF.DR. HAYRİ DOMANİÇ
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan EŞEL
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
gesel@nevsehir.edu.tr
ÖZET
Prof. Dr. Hayri Domaniç, 1923 yılında Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde dünyaya
gelmiştir. Ailesi 1864 yılında Kafkasya’nın Kabardey Balkar bölgesinden Anadolu’ya göç
ederek Pınarbaşı’nın Uzunyayla yöresine yerleşmiş olan “Dumeniş” adlı bir Çerkes (Adige)
ailesine mensuptur. Hayri Domaniç, Pınarbaşı İlkokulu’ndan mezun olduktan sonra, 1937
yılında parasız yatılılık sınavını kazanarak Galatasaray Lisesi’nin ortaokul kısmında
öğrenimine başlamıştır. Sekiz yıllık öğrenim hayatının ardından, Galatasaray Lisesi’nden
1945 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydolan
Hayri Domaniç, 1949 yılında da buradan iyi derece ile mezun olmuş ve 1950 yılında aynı
fakültenin İcra ve İflas Hukuku kürsüsünde asistan olarak akademik hayatına başlamıştır.
Doktorasını da bu kürsüde tamamlayan Hayri Domaniç, 1956 yılında aynı fakültede Kara
Ticareti Hukuku alanında öğretim üyesi olmuş ve 1958 yılında doçent, 1967 yılında da
profesör olmuştur. 1988 yılında emekli olana kadar aynı bölümde çalışmıştır. Emekliliğinin
ardından ise uzun süre avukatlık yapmış ancak bu dönemde de akademiden uzak kalmamış,
çok sayıda makale ve kitap kaleme almıştır.
Prof. Dr. Hayri Domaniç, akademisyenliğin yanı sıra siyaset ile de yakından
ilgilenmiştir. Nitekim, 21 Eylül 1970 tarihindeki Adalet Partisi’nin 5. Olağan Kongresi’nde,
Süleyman Demirel’in rakibi olarak genel başkan adayı olmuş, Demirel’in galip geldiği yarışta
ikinci sırada yer almıştır. Prof. Dr. Hayri Domaniç, sporla da yakından ilgilenmiş Galatasaray
Kulübü Divan Kurulu Üyeliği yapmış ve 1972 yılında Galatasaray Kulübü Başkanlığı’na aday
olmuştur. Galatasaray camiasında “7 Büyük Galatasaraylı”dan biri olarak anılan Prof. Dr.
Hayri Domaniç, 4 Temmuz 2010 tarihinde vefat ettiğinde ardında başta Ticaret Hukuku
alanında olmak üzere binlerce sayfayı bulan, çok sayıda makale ve kitap bırakmıştır.
Bu bildiride, Pınarbaşılı önemli şahsiyetlerden biri olan Prof. Dr. Hayri Domaniç’in,
Türk bilim dünyası, spor, siyaset ve sivil toplum alanlarındaki faaliyetleri hakkında bilgi
verilerek, gelecek kuşakların Pınarbaşı’nda yetişen bu muhterem şahsı tanımalarına yardımcı
olunması amaçlanmıştır.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE YEREL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE
PINARBAŞI’NIN SİYASİ YAPISININ SOSYOLOJİK TAHLİLİ
Uzm. Sosyolog Gülten ARSLAN
Siyaset Bilimci ve Siyaset Araştırmacısı
Prof. Dr. D. Ali ARSLAN
Mersin Üniversitesi
cimderaslan@hotmail.com
ÖZET
Kayseri, sosyal ve ekonomik açıdan yalnızca Türkiye’nin en önemli illerinden biridir.
Pınarbaşı da Kayseri’nin önemli ilçelerinden biridir. Köklü bir tarihi geçmişi bünyesinde
barındıran Pınarbaşı’nın doğusunda Kangal-Gürün, güneyinde Sarız-Tomarza, kuzeyinde
Akkışla-Şarkışla-Altınyayla ilçeleri ile batısında Bünyan ilçesi yer alır.
Bu araştırmada, Pınarbaşı ilçesinin siyasi yapısı ve bu yapıda yakın tarihimizde
yaşanan değişimin, sosyolojik olarak incelenmesi hedeflenmiştir. Tarihsel bir bakış açısı ile
gerçekleştirilecek bu çalışmada, temel veri kaynağı olarak yerel seçim sonuçları seçilmiştir.
Zaman kesiti olarak ise Üçüncü bin yılın başlangıcından günümüze geçen zaman dilimi
seçilmiştir. Çalışmada TÜİK ve YSK ile öteki kurum ve kuruluşların arşiv, kayıt, belge ve
veri setleri, ikincil veri analizi tekniği kullanılarak Pınarbaşı’nda siyasi yapının oluşumu,
siyasi gücün toplumsal yelpazeye dağılımı ve 1980’li yıllardan günümüze değişim
düzenlilikleri araştırıldı. Ayrıca, belirlenen hedefler doğrultusunda ortaya konan bulguların
Kayseri ili ve Türk toplumu geneli içinde ifade ettiği anlam da tartışıldı.

HİTİTLER DÖNEMİNDE PINARBAŞI ve ÇEVRESİ ÜZERİNE BAZI NOTLAR
Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi
https://www.facebook.com/ProfDrGungorKarauguz/?fref=ts
karauguz@msn.com
ÖZET
Pınarbaşı, Kayseri iline bağlı ve merkezin doğusunda yer alıp Sivas ili ile sınırdır.
Bundan dolayı özellikle Hititler döneminde Anadolu’nun doğu illeri ile kültürel ilişkiler
içinde olduğu da bir gerçektir. Pınarbaşı bölgesi Hitit devletinin kuruluşundan itibaren
devletin ilgisini çekmiş olduğu çivi yazılı belgelerden anlaşılmaktadır. Bu kapsamda
Pınarbaşı’nın Hitit tarihi boyunca bölge coğrafyası için oynadığı rol ortaya serilmeye
çalışılacaktır.
Ayrıca ilçe sınırları içinde bulunan Karakuyu köyünde 20. yüzyılın ilk çeyreğinde
keşfedilmiş olan bir baraj yapısı ile IV. Tuthallia’ya ait hiyeroglif yazıtlar ışığında Pınarbaşı
bölgesinin Hititler dönemi irdelenmeye çalışılacaktır. Baraj, bu haliyle Konya bölgesinde yer
alan KöylütoluYayla’daki bir başka baraj yapısı ve hiyeroglif yazıtla birlikte benzer özellikler
göstermektedir. Dolayısıyla her iki baraj yapısının ortak yanları ve farklı özellikleri de
bildirinin konusu olacaktır. Bu iki baraj yapısının tuttuğu su kapasitesi bağlamında Hititler
döneminde bölge tarımı için neyi ifade ettiği ortaya serilecektir.

KAYSERİ PINARBAŞI İLÇESİNDE KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN BİR GELENEK
OYACILIK
Doç. Dr. H. Nurgül BEGİÇ
Çankırı Karatekin Üniversitesi
begicnurgul@gmail.com
Elife DEMİR
Karatekin Üniversitesi. Güzel sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi
ÖZET
Türk kültürünün zenginliklerini oluşturan Oyalar, geleneksel el sanatları içinde önemli
bir yere sahiptir. Oya, kadınlar tarafından yaşadığı mekânı güzelleştirmek amacıyla yapılan
değerlerimizdendir. Anadolu kültüründe dantel olarak bilinen elişine, yörede Oya
denmektedir. Hemen hemen her genç kızın çeyiz sandığında bulunan Oyalar Anadolu çeyiz
kültüründe önemlidir. Ev donatılarında kullanılan oyalar estetik yönlerinin yanında topluma
vermiş oldukları mesajlarla asırlardır sözsüz iletişim aracı olmuşlardır. Maddi kültürün önemli
örnekleri arasında sayılan Oya’yı, toplumların ortak davranış biçimleriyle şekillendirdikleri
geleneksel değerlerin bir parçası olarak ifade etmek mümkündür. Bu amaçla kendilerine has
gelenek ve göreneklerini yaratan topluluklar, etnik ve kültürel sınırlarını ötekine göre
belirginleştirmede kullandıkları bir araç olmuştur. Köyden kente göç, yaşam biçiminin
değişmesi, ulaşım ve iletişimin hızlanması geleneksel değerlerin giderek yok olmasına neden
olmaktadır. Bu bağlamda çeyiz kültüründe var olan oyalar da kaybolmaya yüz tutmuş
geleneksel değerlerimizdir.
Bu bildiride, Kayseri ili Pınarbaşı ilçesinde Kafkasya’dan göç ederek yerleşen,
kültürlerini yaşatan Çerkeslerin çeyiz geleneğinde yer alan oyaları incelenerek kayıt altına
alınacaktır. Bu amaçla konu ile ilgili kaynaklar taranacak, saha çalışmaları gerçekleştirilerek
kaynak kişilerle görüşmeler yapılacak ve ürünler incelenerek değerlendirilecektir.

DİL ÖĞRETİMİNE KATKI AMACIYLA PINARBAŞI ÇERKESLERİNİN
SÖZVARLIĞINDA BULUNAN ÇERKESÇE TIBBİ KELİMELERİN
BELİRLENMESİ
Uzm. Sosyolog Hamit YÜKSEL
nezeriko@gmail.com
ÖZET
Tıbbi terimler dünyanın her yerinde aynıdır. Ancak her dilin ve toplumun tıbbi
terimleri günlük konuşma pratiklerinde kendi adlandırmasıyla kullanması söz konusudur. Bu
çalışmada Çerkesce okuma-yazma bilen sosyal medya kullanıcılarının günlük konuşmalarında
kullandıkları tıbbi kelimelerin saptanması amaçlanmaktadır. Gönüllü örnekleme yöntemiyle
25 facebook kullanıcısı çalışma kapsamına alınmıştır. Katılımcılardan bildikleri ve günlük
konuşmalarda kullandıkları Çerkesce tıbbi kelimeleri yazmaları istenmiştir. Araştırmanın
bulgusu olarak katılımcılardan 480 tıbbi terim elde edilmiştir. Elde edilen bu terimler
sözlüksel alan çalışmasıyla bölümlendirilmiştir. Bu kelimelerin ilgili oldukları tıbbi bilimlere
bakıldığında kelimelerin daha çok dahili ve cerrahi tıp ile diş hekimliği konularını içerdiği
görülmüştür. Araştırma sonucunda elde edilen söz konusu kelimelerin Çerkesce öğrenenlerin
söz varlığına katkı sağlaması amacıyla dil öğretiminde kullanılmasının uygun olacağı
değerlendirilmiştir.

PINARBAŞI’NDA(AZİZİYE) PANAYIR VE AT YARIŞI DÜZENLEME GİRİŞİMİ
Prof. Dr. Hamiyet Sezer FEYZİOĞLU
Ankara Üniversitesi
hamisezer@yahoo.com
ÖZET
Pınarbaşı kurulduğu dönemdeki adı ile Aziziye, göçmenlerin yerleştirilmesi ile
oluşturulmuş bir yerleşim yeridir. Kuruluşu 1861 yılında Sultan Abdülaziz döneminde olması
nedeniyle “Aziziye” olarak isimlendirilmiş, ancak kurulduğu mevkiden dolayı da Osmanlı
kaynaklarında zaman zaman Pınarbaşı olarak da adlandırılmasına rastlamak mümkün
olmaktadır. Osmanlı belgelerinde kuruluşu “Mesudiye kazasında Pınarbaşı adlı yerde kasaba
oluşturulup buraya muhacirlerden bir kısmının yerleştirilmeleri…” şeklinde anlatılmaktadır.
Kuruluşundan kısa süre sonra hızlı bir şekilde 1862 yılı içerisinde imarı gerçekleştirilerek
okul, cami, mescidler, kışla yapılmıştır. Buraya yine kaynaklardan öğrendiğimize göre
Özellikle Çerkezler iskan edilmiştir.
Yıllar sonra Aziziye’de her sene Haziran ayının başında 15 gün süre ile bir panayır ve
burada da bir at yarışı düzenleme girişimi olduğunu görmekteyiz. Bunun sebeplerini yine
Osmanlı belgelerinden öğrenmekteyiz. Tarih 1903’tür. Bölgeye yerleştirilen Çerkezlerin iyi at
yetiştirici olma özelliği vardır. Bu dönemde Osmanlı ordusunun süvari birliklerinin iyi
yetişmiş atlara ihtiyacı vardır. Çağdaşı ülkelerde kuvvetli süvari birlikleri olduğundan
Osmanlı Devleti’nin de buna önem vermesi gereklidir. Bu düşünceden hareketle, Aziziye de
at yetiştiriciliğini teşvik edebilmek için, böylece ordunun da ihtiyacını karşılayabilmek için
bölgede böyle bir girişimde bulunulmuştur.
Pınarbaşı(Aziziye) hakkında birinci el kaynaklara dayalı çok fazla çalışma ve bilgi
bulunmamaktadır. Bu nedenle, biz bu çalışmada Osmanlı Başbakanlık Arşivi’nde tespit
ettiğimiz belgelerden yararlanarak Aziziye’nin kuruluşu ve daha sonra sözünü ettiğimiz
panayır ve at yarışı hakkında bilgi sunmaya çalışacağız.

ARİARATHEİA (PINARBAŞI)’NIN KURULUŞU VE SEYYAHWİLLİAM
RAMSAY'IN GÖZÜNDEN PINARBAŞI
Uzman Harun DUMAN
Erciyes Üniversitesi, Doktora Öğrencisi
dumanharun63@gmail.com
ÖZET
M.Ö 4. yüzyılda; Küçük Asya’da batıda Kızılırmak'tan, doğuda Fırat’a,
güneyde Toroslardan, kuzeyde Karadeniz’e kadar uzanan bölgeye “Kapadokya” adı
veriliyordu. Anadolu’da kurulan satraplıklardan en büyüğüne verilen “Kapadokya” adı,
coğrafi birlikten çok mülki ve idari bir bölümü ifade ediyordu. Büyük İskender'in, Persler ile
savaşmasını fırsat bilen Kral 1. Ariarathes, kendisini Kapadokya satrabı olarak ilan eder,
kendisinden sonra gelen 3.Ariarathes, MÖ 255 yılında kral unvanını almış, bu tarih aynı
zamanda Kappadokia Krallığı takviminin başlangıcı kabul edilmiştir. Bu kral, Ariaratheia
(Pınarbaşı) adlı bir kent kurarak burayı krallığın başkenti yapmıştır.
Anadolu’nun büyük bir kısmını adım adım gezen İngiliz Arkeolog William Ramsay
1888 yılında yayınladığı ''Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası'' adlı eserinde Pınarbaşı ilçesi ile
ilgili bilgi vermekte ve ilçenin eskiçağda aldığı isimlere değinmektedir.

M.Ö. II. BİN YILDA PINARBAŞI (AZİZİYE) ÇEVRESİNİN TARİHİ
Prof. Dr. Hasan Ali ŞAHİN
Erciyes Üniversitesi
hasahin@erciyes.edu.tr
Arş. Gör. Turan SAĞIR
Erciyes Üniversitesi
turansagir@erciyes.edu.tr
ÖZET
M.Ö.
II. bin yıl başlarında Asurlu tüccarlar Musul’un güneyinde bulunan
anakentlerinden kalkıp Anadolu’ya gelerek yaklaşık 40 adet ticaret kolonisi kurmuşlardır. Bu
tüccarlar günümüz Irak ve Suriye topraklarından geçerek, Fırat Irmağını aşıp, Orta Anadolu
ve Karadeniz bölgesine ulaştıkları üç yol güzergahını kullanıyorlardı. Birinci yol, Maraş,
Göksun, Sarız ve Pınarbaşı üzerinden, ikinci yol Malatya, Darende, Gürün üzerinden, üçüncü
yol Adıyaman, Gölbaşı, Elbistan ve Afşin üzerinden gelerek Pınarbaşı çevresinden Kaniš’e
ulaşıyordu. Asurlu tüccarların kervanları bu yollar üzerinden Pınarbaşı çevresinden kuzeybatıya ilerleyip Kızılırmak’ı aşarak, Tokat-Amasya yönüne doğru gittikleri anlaşılmaktadır.
Kültepe Kaniš/karumda ortaya çıkan belgelerden, Hurama ve Luhušatia gibi şehirlerin
Kaniš’in doğusunda bu önemli güzergâhlar üzerinde bulunduklarını anlıyoruz. Asurlu
tüccarların bazen Kaniš’e uğramadan kuzeye doğru ilerledikleri yollar bu şehirlerden
geçiyordu. Luhušatia Hititçe metinlerde geçen önemli kült merkezlerinden biridir. III.
HattušiliKadeş savaşına giderken vali olarak bulunduğu Hakmiš (Amasya civarı)ten gelerek
bu yol üzerinden Suriye’ye inmiş ve savaştan sonra yine aynı yoldan gelerek Pudu-hepa ile
Luhušatia şehrinde evlenmiş ve buradan Hakmiš’e dönmüşlerdir. Bölgenin gerek ticari ve
gerekse askeri yollar üzerinde önemli bir konumda yer aldığını görmekteyiz.

PINARBAŞI (KAYSERİ) İLÇESİNİN KÜLTÜR TURİZMİ POTANSİYELİNİN
COĞRAFİ YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Hasan SAYILAN
Ankara Üniversitesi
hasansayilan@hotmail.com
ÖZET
Dünya’da turizm hareketleri sayısı ve bu hareketlere katılan turist sayısı sürekli
artmaktadır. Bununla birlikte özellikle gelişmekte olan ülkeler alternatif turizm türlerine
yönelmeye başlamışlardır. Alternatif turizm türlerinden biri de kültür turizmidir. Turizmin
birçok çeşidi olmasına rağmen araştırmada alternatif turizm türlerinden kültür turizmi ile
sınırlandırılmış diğer turizm alanları incelenmemiştir. Ayrıca araştırmada bir bölge ya da il
incelenmemiş araştırma sadece Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi incelenmiştir.
Son yıllarda önem kazanan kültür turizmi, gelir arttırışının yanında farklı kültürleri
tanıma imkânı vermesi en önemli özelliklerindendir. Bu açıdan Kayseri İli Pınarbaşı İlçesi’nin
sahip olduğu kültürel varlıklar ve somut olmayan mirası Kültür Turizmi açısından
incelenmesine karar verilmiştir. Araştırma birçok değere sahip olan Kayseri İli Pınarbaşı
İlçesinin incelenip kültürel varlıklarının ve somut olmayan mirasının ortaya koymaya
çalışarak kültür turizmine açılmasını sağlamak açısından önemlidir. Ayrıca çalışma bölge
halkına ek gelir imkânı yaratabilme ve bölgenin sahip olduğu değerlerin turizm açısından ön
plana çıkartılması gibi katkılar da sunmaktadır.
Araştırma yapılırken Kayseri İli Pınarbaşı İlçesinin birçok somut ve somut olmayan
mirasa sahip olduğu görülmüştür. Araştırma yapılırken somut miras açısından Hititler
döneminden Osmanlı Devleti dönemine kadar birçok maddi öğeye sahip olduğu görülmüştür.
Aynı zamanda bölgede yıllardır devam eden bölgeye özgü bir kültüründe devam ettiği
görülmüştür. Pınarbaşı İlçesi, Kayseri iline çok yakın olmasına rağmen turizmden yeteri kadar
yararlanamamıştır.
Kayseri İli Pınarbaşı İlçesinin Kültür Turizmi Açısından İncelemesi yapılırken
literatür taraması, internet web tabanlarının incelenmesi, ansiklopedilerin, tezlerin ve basılı
kitapların incelemesiyle yapılmıştır. Sonuç ve öneriler kısmında Kayseri İli Pınarbaşı İlçesinin
Kültür Turizminden yararlanabilmesi için coğrafi yönden çeşitli öneriler sunulmuştur. Kültür
Turizmi hızla gelişmekte olması ve gelir yaratması incelenen bölgenin kültürel açıdan yeterli
kaynağa sahip olması ve önceki kültür turizmi uygulayan bölgeleri de incelenerek stratejik
planlarının oluşturulması bölge için sürdürülebilir bir kalkınma, istihdam ve gelir yaratacağı
tahmin edilmektedir.

PINARBAŞI’NIN İLK GAZETESİ PINARBAŞI POSTASI GAZETESİNE GÖRE
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE PINARBAŞI
Dr. Öğr. Üyesi Haşim ERDOĞAN
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
hasimerdogan@nevsehir.edu.tr
ÖZET
Gazeteler topluma sadece haber vermekle kalmaz, o toplum içerisinde belli konularda
kamuoyu oluşturulmasına ve toplumun eğitim-öğretimine de katkıda bulunur. Bu yönüyle
Pınarbaşı’nın ilk yerel gazetesi niteliğinde olan Pınarbaşı Postası gazetesinin Demokrat Parti
iktidarı dönemine denk gelen dönemdeki yayın hayatı boyunca halkın sesi olmaya çalıştığı
görülecektir. Pınarbaşı halkının sesinin üst makamlara duyurulabilmesinde ki bu yeri
geldiğinde Pınarbaşı Belediyesine, yeri geldiğinde Kayseri Valiliğine ve bazen de dönemin
hükümetine yani Ankara’ya seslenen yazılar yazarak Pınarbaşı halkının ihtiyaçları ve
beklentileri konusunda ilçenin sesi olmuştur. 1953 yılının temmuz ayında yayın hayatına
başlayan ve 15 günde bir yayınlanan Pınarbaşı Postası gazetesi, 30 Ekim 1953 ila 17 Mart
1954 arasında yayınına bir süre ara vermek zorunda kalmış, yaklaşık iki yıllık bir yayın
hayatıyla 1953-1954 yılları arasında Pınarbaşı’nın sesi olmuştur. Mesul Müdürlüğünü
Mahmut M. Çapanoğlu’nun yaptığı gazetenin herhangi bir siyasi görüşe meyletmeden
dönemin iktidarı olan Demokrat Parti Hükümeti’ni yeri geldiğinde eleştiren yeri geldiğinde
olumlu haberlerle destekleyen yazılara yer vermiştir. Hükümetten beklentilerini de başta
“Pınarbaşı’nın il yapılması” olmak üzere gazetenin daha manşet sayfasından duyurmuştur.
Pınarbaşı haberleri merkez olmak üzere Kayseri’den ve dünyadan da haberler veren gazete,
siyasi, Edebi ve Müstakil gazete olarak kendisini tanıtmaktadır.

AZİZİYE KASABASINA BAĞLI KARABOĞAZ KIŞLASINDAN KABARDEY
AHMED AĞA DEFTERİ (3316 NUMARALI NÜFUS DEFTERİ)
Prof. Dr. Hava SELÇUK
Erciyes Üniversitesi
hselcuk@erciyes.edu.tr
ÖZET
Göç hadisesi ve gelen muhacirlerin iskânı edilmeleri hususu Osmanlı Devleti’nin
temel problemlerinden biri olmuştur. Osmanlı Devleti Uzunyayla’yı hem Avşarlar hem de
Çerkeslerin iskân alanı olarak belirlemiştir. Erciyes Üniversitesi dâhilinde Kayseri ve Yöresi
Tarih Araştırmaları Merkezin’de (KAYTAM) bulunan 3316 Numaralı Defter, “Aziziye
Kasabasında kâin Karaboğaz kışlasında meskûn muhacirin-i Çerakise ve Kabartay(Kabardey)
kabilesinden Ahmed Ağanın nüfus defteri” çalışmamızın kaynağını oluşturmaktadır. 1861
yılına ait bu defterdeki verilerden hareketle Karaboğaz Kışlasına iskân edilen 40 hanenin
sosyo-ekonomik ve demografik yapısı incelenmiştir.

PINARBAŞI UZUNYAYLA YÖRESİ ÇERKES KÖYLERİNDEKİ ÖLÜM
GELENEKLERİ
Hülya DAŞDEMİR
MEB
hulya_dsdmr@hotmail.com
ÖZET
Toplum bilincinde doğumlardan sonra yer tutan ikinci önemli olay ölümdür. Milletler
doğumlarda olduğu gibi ölümlerde de kendi kültürleri doğrultusunda bazı gelenekleri uygular.
Bu gelenekler nesilden nesile aktarılarak ölümsüzlük kazanır. Ölüm konusunda uygulanan
gelenekler geniş coğrafi alanlarda benzerlik gösterebileceği gibi dar alanlarda farklılıklar da
gösterebilir. Bu özellikleriyle ölüm gelenekleri, kültürlerin önemli zenginlik kaynağı
olmuştur.
Bu çalışmada, köylerde ve kentlerde yaşayan dört (iki bayan, iki erkek) kaynak kişiye,
derinlemesine görüşme yönteminde yarı yapılandırılmış soruların yöneltilmesi ayrıca bu
konudaki literatür taraması sonuçlarının derlenmesiyle Uzunyayla Çerkes köylerindeki ölüm
gelenekleri ortaya konmuştur. Çalışmanın ilçe kültürüne katkı sağlayacağı
değerlendirilmektedir.

PINARBAŞI’DAN MECLİSE UZANAN BİR YAŞAM: PINARBAŞI’NIN İLK KADIN
MİLLETVEKİLİ SEVGİ ESEN
Dr. İbrahim BOZBIYIK
Erciyes Üniversitesi
ibozbiyik@erciyes.edu.tr
Okt. Orhan Veli ÇETİNDAĞ
Erciyes Üniversitesi
orhanvelictndg@gmail.com
ÖZET
Hukukçu, siyasetçi ve Kayseri Milletvekilliği yapmış olan Sevgi Esen 1947 yılında
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni
bitirdikten sonra bir süre serbest avukatlık yapmıştır. Kayseri Belediye Meclis ve Encümen
Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Çeşitli banka ve şirketlerde hukuk müşavirliği yapmıştır.
21. Dönem milletvekili seçimlerinde Kayseri milletvekilliğine seçilmiştir. 1935 yılında
meclise giren Ferruha Güpgüp’ten 65 yıl sonra Kayseri’den seçilen ikinci kadın milletvekili
olmuştur. Bu bildiri de Sevgi Esenle görüşülerek milletvekilliği döneminde icra ettiği önemli
görevler (bugün kullanılan Medeni Kanun’un hazırlanmasında ve Trafik Araştırma
Komisyonunda yaptığı hizmetler vs.) Kayseri şehrine ve doğum yeri olan Pınarbaşı ilçesine
yaptığı hizmetler ele alınacaktır.

YENİ DOĞAN BUZAĞILARDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
Prof. Dr. İhsan KELEŞ
Erciyes Üniversitesi
ihsankeles@erciyes.edu.tr
ÖZET
Ülkemizde hayvancılık son yıllarda artan nüfusa paralel bir artış göstermemekte, tarım
ile uğraşan insan sayımız her geçen gün azalmaktadır. Başlangıçta teşvik edilen ancak
günümüzde artık önemli sorun olmaya başlayan köyden şehre göç nedeniyle de hayvan
yetiştiriciliği alanında istihdam olan sayısı da gittikçe azalmaktadır. Ülkemizde özellikle sığır
yetiştiriciliği önemli ölçüde köy ve meralar yerine şehirlerin varoşlarında yapılır hale
gelmiştir. Bu nedenle de yetiştirme maliyetleri gün geçtikçe artmakta, et fiyatları tavan
yapmakta, neslimizin beslenmesi için elzem olan hayvansal gıda tüketimi, özellikle dar gelirli
nüfus için alarm çalmaktadır. Geleneksel olarak hayvan yetiştiren aile tipi işletmeler ise gün
geçtikçe yok olmaktadır.
Birçok yerde hayvancılığı yapmaya çalışanlar, sırf fazla kazanç sağlayacağı
düşünüldüğünden, yetiştiricilik ile ilgili bilgi birikimine sahip olmayan kişi veya kurumlarca
yapılmaktadır. Konuyu bilen Veteriner Hekimlerden yararlanma da maliyet getirdiğinden ve
buna fazla kazanma hırsı da eklenince hayvan yetiştiriciliği, beslenmesi, hastalıkları ve
korunmaya ilişkin eksiklikler sonucu özellikle yüksek oranlarda buzağı kayıplarına
rastlanılmaktadır. Elbette ki ülkemizde çok sayıda örnek hayvancılık işletmesi bulunmaktadır,
ancak bir o kadar da olumsuz şartlarda hayvancılık yapılmaktadır. Bütün bunlar hayvan
kayıplarını arttıran faktörlerdir.
Ülkemizde fertilite problemine ilaveten gebe kalan ineklerin buzağılarını bir sonraki
yıla kadar taşımada önemli kayıplar yaşanmaktadır. Fertilite problemi başlı başına ayrı bir
problem olup ayrıca ele alınmalıdır. Bu sunuda daha çok gebe kalan ineklerin buzağılarının
düve oluncaya kadarki süreçte karşılaşılan problemleri ve çözüm önerileri ele alınacaktır.
Buzağı ölümleri ile ilgili problemleri 3 başlıkta toplayabiliriz. Bunlar; (1) anaya ait
faktörle, (2) buzağıya ait faktörle ve (3) çevresel faktörlerdir. Bunların her biri detaylı olarak
bu sunuda irdelenecektir.

PINARBAŞI İLÇESİNİN (KAYSERİ) İKLİMİ
Dr. Öğr. Üyesi İlker EROĞLU
Namık Kemal Üniversitesi
ieroglu@nku.edu.tr
Doç. Dr. Emre ÖZŞAHİN
Namık Kemal Üniversitesi
eozsahin@nku.edu.tr
ÖZET
İklim, yeryüzündeki doğal sistemlerden biri olan atmosfer içerisinde belirli bir bölgede
ve belirli bir zamanda gerçekleşen ortalama hava koşullarıdır. Canlı yaşamını tümüyle
etkileyen bu koşullar, özellikle tarım ve ormancılık, ulaşım ve yerleşme planlaması veya
enerji kullanımını kapsayan insan faaliyetleri üzerinde etkili olduğu gibi aynı zamanda
doğrudan insan metabolizmasına sirayet etmektedir. Ancak son birkaç yüzyıldır
gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde dünya ikliminde bazı değişiklikler meydana gelmiştir.
Doğrudan insanlar ve ekosistemler üzerinde zararlı bir etkiye yol açan bu değişiklerin neden
olduğu sorunlar, doğrudan iklim özelliklerini konu alan çalışmalarla çözümlenebilir. Bu
çalışmada Pınarbaşı ilçesinin (Kayseri) iklim özelliklerinin açıklanması amaçlanmıştır. KDGB istikametinde uzanan ilçe arazisi, güneydoğudan Tahtalı Dağları ve kuzeybatıdan Hınzır
Dağı ile kuşatılmıştır. Ayrıca kuzeydoğu kesimden jeolojik ve jeomorfolojik olarak tipik bir
havza karakteri gösteren Uzunyayla Platosu ile sınırlandırılan Pınarbaşı ilçe arazisi, Seyhan
Nehri’nin bir kolu olan Zamantı Çayı ve tabileri tarafından drene edilmektedir. İlçe arazisinin
sahip olduğu bu fiziki coğrafya koşulları iklim özelliklerinde dikkate değer değişikliklerin
ortaya çıkmasına yol açmıştır. Pınarbaşı ve yakın çevresindeki meteoroloji istasyonlarının
verileriyle şekillendirilen çalışma teması, çeşitli harita ve şekillerle zenginleştirilmiştir.
Çalışma sonucunda Pınarbaşı ilçesinde İç Anadolu Karasal iklim tipinin nispeten değişikliğe
uğramış bir şeklinin görüldüğü anlaşılmıştır. Oldukça sert ve kurak koşullar sunan iklim
özeliklerine göre yıllık ortalama sıcaklığın 7.8 ºC olduğu ilçede, ortalama toplam yağış
miktarı ise 410.1 mm’dir.

TÜRK TAYYARE CEMİYETİ’NE YAPILAN UÇAK BAĞIŞLARI VE PINARBAŞI
TAYYARESİ’NE AD KONMA MERASİMİ
(Kayseri Örneği)
Uzman İmren AYDIN
Erciyes Üniversitesi, Doktora Öğrencisi
imrenaydin38@gmail.com
ÖZET
XX. yüzyılın başları, Osmanlı Devleti için, uzun süren savaşlar ve alınan yenilgilerle
geçen bir dönem olmuştur. Yaşanan bu sürecin de etkisiyle, dünyanın pek çok ülkesinde
havacılığın askeri amaçlarda kullanımıyla ilgili bir farkındalık henüz oluşmamışken, Osmanlı
devlet ricali bu alanda oldukça öngörülü davranmış, havacılık, askeri teşkilat içerisine dâhil
edilmiştir.
Hem Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde hem de Milli Mücadele yıllarında hava
kuvvetlerinin önemini bir asker olarak birebir deneyimleyen Mustafa Kemal, Cumhuriyetin
ilanından sonra yerli hava sanayinin kurulması için gerekli çalışmaları başlatmış, 16 Şubat
1925 tarihinde Türk Tayyare Cemiyeti kurulmuş, ardından Kayseri’de bir uçak fabrikası
yapılmasına karar verilmiş, 6 Ekim 1926’da Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi
(TOMTAŞ) faaliyete geçmiştir.
Türk Tayyare Cemiyeti halk desteğinin sağlanabilmesi adına pek çok propaganda
faaliyeti yürütmüş, bu faaliyetler sayesinde, cemiyete destek olmak kısa süre içinde tüm Türk
halkının ilgisini çeken bir sivil toplum hareketine dönüşmüştür. Cemiyetin söz konusu
talepleriyle ilgili çağrılarına Kayserililer de gereken ilgiyi göstermiş, Kayseri genelinde
toplanan bağış miktarı gibi bilgiler Kayseri Vilayet Gazetesi’nde yer almıştır.
Halkın yaptığı bağışlarla orduya verilmek üzere ülke çapında 351 uçak satın alınmış,
bu uçaklara isim koyma şenlikleri yapılarak orduya bağışlanmıştır. 1932 yılı “30 Ağustos
Zafer ve Tayyare Bayramı”nda da çeşitli köy ve kasabalardan o yıl orduya hediye edilen 40
uçağın 25’inin ad koyma töreni yapılmıştır ki buna Kayseri ili Pınarbaşı ilçesinin bağışlarıyla
hediye edilen uçağın ad koyma merasimi de dâhildir. Bu çalışmada, Pınarbaşılıların
bağışlarıyla, orduya armağan edilen uçağın ad koyma merasimi, törene katılanlar ve tören
sırasında yaşananlar Kayseri Vilayet Gazetesi ekseninde değerlendirilecektir.

AĞITLARIN PSİKODİNAMİĞİ
Psikiyatrist Dr. İsmail GÖKŞEN
dr_ismailgoksen@yahoo.com.tr
ÖZET
Ağıt, insanların hayatını derinden etkileyen genellikle bir ölümün ya da acı, üzücü bir
olayın ardından söylenen halk ezgileridir. Ölüm, hastalık, doğal afetler gibi çaresizlikler
karşısında korku, heyecan, üzüntü, isyan gibi duyguları ifade eden ezgili sözlerdir. Ağıt
söylemeye ağıt yakma, ağıt söyleyenlere ise ağıtçı denilmektedir. Ağıtın İslamiyet Öncesi
edebiyattaki adı sagu, divan edebiyatındaki adı ise mersiyedir. Orhun Âbideleri’nde “Sıgıt” ve
“Sıgıtçı” olarak gördüğümüz ağıt ve ağıt söyleme geleneği, Türk boylarındaki dil ve gelenek
farklılaşması ile geniş bir coğrafyaya dağılmıştır…Ölüme karşı etkin bir kahır olan ağıt,
insanoğlunun ölümle yüz yüze geldiğinde duyduğu şaşkınlığı, korkuyu ve inanmazlığı
dayanılır kılma çabasının sonucudur. Bin yıldır yakılan ağıtlar, Anadolu'da da çok büyük bir
çeşitlilik ve zenginlik gösterir.
Psikodinamik açıdan bakıldığında, nesnenin realitedeki kaybıyla iç gerçekliğimizdeki
varlığı, ilişkimizin bir ‘iç ilişkisi’ olarak sürer gider.Bizi ruhsal yönden, kaybedilenin
ardından uzun bir zamana yayılan duygusal-zihinsel muhasebenin, tabiri caizse acıyı bal
eylemenin, ölenlerin dirilmesi için bir çabadır. İçimizdeki kayıp ‘kıymığı’ ayrı bir parça
olarak saplanır. Bunun atılması kapalı toplumlarda duygusal abrekşın yoluyla ifadesini bulur.
Bu da ağıtlarla olur.

KUZEY KAFKASYA, İSRAİL VE UZUNYAYLA ÇERKESLERİ ÜZERİNE
KÜLTÜREL BİR KARŞILAŞTIRMA
Prof. Dr. Kadir ALBAYRAK
Çukurova Üniversitesi
kalbayrak@cu.edu.tr
ÖZET
Yüzyıla yakın bir süre devam eden Çerkes/Kafkasya Rus savaşları 1864 yılında
Çerkeslerin yenilgisiyle sonuçlanmış; bunun üzerine, önceden beri kısmî olarak gerçekleşen
Çerkes göçleri bu tarihten itibaren kitlesel katliamlarla sonuçlanan bir sürgüne dönüşmüştür.
Milyonlarca kişi anayurtlarından sökülüp atılmış, bunların birçoğu yollarda ve denizde
hayatlarını kaybetmişlerdir. Osmanlı topraklarına bin bir zahmetle ulaşabilen Çerkesler
Devletin iskan politikası gereği ülkenin farklı yerlerine yerleştirilmişlerdir. Bunların başında
Uzunyayla/Pınarbaşı gelmektedir. Aziziye adıyla anılan bölgeye iskân edilen farklı Çerkes
toplulukları günümüzde de varlıklarını idame ettirmektedirler.
Öte yandan sürgün edilen Çerkeslerin bir kısmı da zaman Osmanlı toprağı olan Suriye,
Ürdün ve daha sonra kurulacak olan İsrail topraklarına yerleştirilmişlerdir. Günümüzde
İsrail’de, Kfar Kama ve Rihaniye adlı iki köyde 3.500 civarında bir Çerkes topluluk meskun
bulunmaktadır ki bunlar Osmanlı’nın dağılması ve İsrail’in 1948 yılında kurulmasından sonra
burada kalmışlardır.
Bunlara ilaveten, Kuzey Kafkasya olarak bilinen coğrafi bölgede özerk Adigey
Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkesk ve Kabardey-Balkar Cumhuriyetleri bulunmakta ve bu üç
özerk cumhuriyette yaklaşık olarak 1 milyona yakın Çerkes yaşamaktadır.
Kuzey Kafkasya, Türkiye ve İsrail’de yaşayan Çerkesler’in kültürel yönden ortak
paydaları, benzerlikleri yanında, bulundukları ülkelerden kaynaklanan farklılıkları da
gözlenmektedir. Biz bu çalışmamızda, 2015 yılında Kuzey Kafkasya’ya, 2016 yılında ise
İsrail’e yaptığımız araştırma gezilerinde edindiğimiz bilgi ve gözlemler çerçevesinde
UzunyaylaÇerkesleri ile bu iki coğrafyada yaşayan Çerkesleri kültürel zaviyeden –dinî
anlayış, dil, örf-adet, gelenek, görenek, eğitim…vb.- karşılaştırmayı düşünüyoruz.

UZUN YAYLANIN YETİŞTİRDİĞİ ÂLİM ADEMEY HAFIZ ALİ EFENDİ
Prof. Dr. M. Kemal ATİK
m_kemalatik@hotmail.com
ÖZET
Bu tebliğde Uzun Yayla Çerkezlerinin yüz elli yıllıkOsmanlı topraklarındaki tarihsel
süreçleri (özet olarak verilecek).Bu süreçte yetişen ilim adamlarından biri olan Ademey Hafız
Ali(Albayrak) Efendinin:
1. Doğum yeri ve tarihi, 2. Aldığı ilk eğitim (Kayseri’de Sahabiye Medresesinde aldığı
eğitim), 3. Şam ve Kahire’de aldığı eğitim, 4. Toplum önderliği, 5. Mutlakıyet, Meşrutiyet ve
Cumhuriyet dönemlerini yaşaması ve değerlendirmeleri, 6.Dini ve aklı ilimlere olan
vukufiyeti, 7. Din ve dünya anlayışı (fetvaları), 8.Doğaya olan duyarlılığı, 9. Bir gönül ehli
oluşu.( İman + ilim + aşk ), 10. İslami hükümleri pratik yaşamın bir parçası haline getirmesi,
11. İslami yaptırımları, özü korunacak şekilde toplumun tarihini, değer yargılarını, folklorik
yapısını, gelenek ve göreneklerine sahip çıkmasını, dinin temel rükünleriyle bütünleştirerek
toplumsal değerlerle yoğurarak, sevimli, cazip bir şekilde Çerkez / Türk toplumuna
sunması,10. Uzun Yaylada değil tüm çevrede tanınması özellikle Kayseri Yozgat, Sivas,
Tokat yörelerini de kapsayan şöhreti ile buna neden olan sebepler, 11. Dini korku üzerine
değil sevgi üzerine kurulmasını dillendirmesi, 12. Radyoda Kuran okunmaz fetvalarının
verildiği, Aya çıkılmaz o bir nurdur ona yaklaşılmaz ve Allahın lanetine uğrarlar diye
fetvaların verildiği dönemde, “bu insanlar akıllarını hapse atmış kimselerdi”. Kur’an’ı ilimle,
fen ile karşı karşıya getirirsek Din zarar görür. Kura’an ilimden yanadır, ilimin ulaştığı
zirveye asla karşı gelmez. Ama dinin yorumcuları olan kimseler dini kendi tekellerine alarak
Kur’an’ı bir masallar kitabı olarak algılanmasına sebep oluyorlar” sözleriyle yetiştirdiği
öğrencilerini aydınlatmadaki gayretleri ile çevredeki itibarı vb. konular bu tebliğde
değerlendirilecektir.

SİNEMA FİLMLERİ VE BELGESELLERDE AVŞAR TÜRKMENLERİ
Öğr. Gör. Memduh YAĞMUR
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
memduhyagmur@ohu.edu.tr

ÖZET
Sayıca ve yerleşim adı olarak günümüzde Oğuz boyları arasında en büyük boy olan ve
hala boy şuurunu koruyan Avşar Türkmenleri, bilinen 2500 yıllık tarihi boyunca birçok devlet
ve hanedanlık kurmuş, bütün Turan coğrafyasında etkili olmuştur. Karamanoğlu Mehmet Bey
gibi Türk dilini koruyan bir devlet adamı, Nadir Şah gibi son Türk cihangiri yetiştirmiştir.
Dadaloğlu gibi bir ozanla ve ağıtlarıyla edebiyat dünyasına damga vururken, meşhur Avşar
kilimleri ile de Türk kültürünün yapıtaşlarını ortaya koymuştur. Günümüzde Türkiye dışında
Azerbaycan, İran, Irak, Suriye,Kıbrıs,Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan, Hindistan ve
Balkanlarda (Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk) gibi ülkelerde
varlıklarını sürdürmektedir.
Bu büyük Oğuz-Türkmen-Yörük boyun, sinema ve televizyonlara da yansıması olmuş,
bir çok sinema filmi, belgeseller ve programlar ile ekranlara misafir olmuştur. Dadaloğlu ve
Dadaloğlu İntikamı ve Avşar Beyi gibi sinema filmleri yapılmıştır.
Özellikle TRT tarafından yapılan Avşar Düğünü, Avşar Elleri gibi belgeseller yanında,
amatör anlamda yapılan ama sosyal medyada çok büyük etkisi olan Yaşayan Tarih Avşar
Türkmenleri ve Avşar Ağıtları gibi programlarda hala yaşayan Türk kültürünün de ekranlara
bir yansıması olarak değerlendirilmelidir.

PINARBAŞI’DAKİ 93 MUHACİRLERİ: TARİH, KÜLTÜR VE YAŞAM
Prof. Dr. Mehmet VURAL
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
vuralmehmet@hotmail.com
ÖZET
“Pür âteşim, açtırma sakın ağzımı zinhâr!
Cânım beni söyletme, derûnumda neler var."
Muhacir, hicret eden, kendi vatanından başka bir yere göç etmeye zorlanan kimselere
denilmektedir. Sözlük anlamı olarak hicret, “birey veya toplumların yer değiştirmesi, göç
etmesi ve bunların başka bölgelere yerleştirilmeleri” gibi basit tanımın çok ötesinde, yaşanan
zorluklar, sıkıntılar ve trajedileri de içeren sosyolojik bir olgudur. Çünkü hicret, beraberinde
sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasî birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Tarih
boyunca Kahır-zede ve zulm-dîde Müslümanlar olan muhacirler, canlarını kurtarmak için,
eşlerini, çocuklarını, ana-babalarını, ailelerini ve yüzyıllardır vatan edindikleri toprakları terk
etmek zorunda kalmışlardır.
1876-1877 yılları arasında vuku bulan Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Balkanlardan,
Doğu’dan ve Kafkaslardan gelen tüm Osmanlı tebaasına Anadolu’da “93 Muhaciri”
denilmiştir. Bu savaş, “93 Harbi”, göç edenler de “93 Muhaciri” olarak bilinmektedir. Zira
Miladi takvime göre 24 Nisan 1877’de başlayan bu savaş, Rumî takvime göre 1293 tarihine
rastladığından bu şekilde adlandırılmıştır.
Kayseri’de özellikle Zamantı Irmağı çevresinde yerleşen 93 Muhacirleri, bulundukları
ortama ve coğrafyaya hemen uyum sağlamışlar, dindar, cana yakın ve içten davranışlarıyla
bölgede kendilerini sevdirmişlerdir.
Bu tebliğimizde 93 Muhacirlerinin kökenlerini, Pınarbaşı başta olmak üzere
Kayseri’de göç ettikleri köylerdeki yaşamlarını, taşıdıkları kültürel öğeleri, komşularla
(Avşar, Çerkez vb.) ilişkilerini ele almaya çalışacağız. Yine tebliğde Pınarbaşı’ya göç eden
Prof. Dr. Mümtaz Turhan gibi önemli şahsiyetler ele alınacak, 93 muhaciri kültürünü taşıyan
âşıklara yer verilecektir.

PINARBAŞI TÜRKÜLERİNİN EĞİTİM DAĞARINA AKTARILMASI
Arş. Gör. Merve SOYCAN
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
mervesycn@gmail.com
ÖZET
Kuruluşu M.Ö. 590’lı yıllara dayanan Pınarbaşı, kültürel ve tarihi açıdan önemli bir
konumda bulunmaktadır. İlçenin pek çok unsur açısından zengin olması, bu etkinin
türkülerine de yansımasına sebep olmuştur. Türküler, kültürel aktarım açısından son derece
önemli değerlerdir. Türk Halkının güzide ürünleri olan türküleri, yeni nesillere aktarmak, bir
eğitimcinin önemli vazifelerinden birisidir. Eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan
müzik öğretmeni adayları, mezun olduktan sonra yüzlerce öğrencinin hayatına ışık
tutmaktadırlar. Dolayısıyla, onların kültürel ve müzikal birikimlerine yöresel eserlerin
katılması, bölgesel kültürün ve genel Türk kültürünün devamı ve gençlere aktarımı açısından
önem taşıyacaktır.
Pınarbaşı türkülerinin eğitim dağarına aktarılmasının hedeflendiği bu çalışmada,
literatür taraması ile Pınarbaşı’na ait türkülerin belirlenmesinin ardından, bu türkülerin Eğitim
Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Konservatuvarlar gibi meslekî müzik eğitimi veren
kurumlarda yürütülmekte olan bireysel çalgı (flüt) dersinde icrası için, çalgıya en uygun
olabileceği ses alanlarına göçürülmesi planlanmaktadır. Bu aktarım ile müzik öğretmeni
adaylarının
Pınarbaşı
türkülerini
tanıması
sağlanarak;
meslek
hayatlarında,
görevlendirilecekleri eğitim kurumlarında, eğitimin her seviyesinde bu türkülerin
tanıtılmasına ve kullanımına katkıda bulunmaları amaçlanmaktadır. Türküler, çalgıya uygun
aktarımları yapıldıktan sonra, bireysel çalgı dersi almakta olan 15 öğrenciye çaldırılacaktır.
Uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanacak olan görüşme formu ile öğrencilerin konu ile
ilgili görüşleri alınacak; eserlerin icrası esnasında çalgı tekniği ve duygusal aktarım
konularında gözlemlerde bulunulacak; çalışmanın bulgular kısmında bu görüş ve gözlemlere
yer verilecektir.

PINARBAŞI (KAYSERİ) İLÇESİNDE KURAKLIK ANALİZİ
Arş. Gör. Mine ŞAHİN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Doç. Dr. Emin TOROĞLU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
emintoroglu@hotmail.com
ÖZET
Türkiye’nin yarı kurak iklim kuşağında olması ve gerekse yağışlardaki dönemsel ve
alansal düzensizliklerin bulunması “kuraklık” kavramının hayati faaliyetlerimiz açısından
daha da önemli olmasına neden olmuştur. Her sahanın yerel fiziki özellikleri bir diğerinden
farklı olduğu için kuraklığa sebep olan faktörler de sahadan sahaya değişecektir. Bu nedenle
sahanın kuraklık eğilimini belirlemek amacıyla farklı kuraklık indisleri kullanılmaktadır.
Kuraklık eğiliminin belirlenmesi amacıyla Pınarbaşı (Kayseri) ilçesi seçilmiştir. Fakat
iklimsel açıdan daha doğru tespitler yapabilmek amacıyla Pınarbaşı ilçesini çevreleyen komşu
istasyonlar da çalışmaya dahil edilerek çalışma alanı Pınarbaşı, Sarız, Kayseri ve Gemerek
istasyonlarını kapsar şekilde sınırlandırılmıştır. Materyal olarak bu 4 istasyona ait 1975-2017
yılları arasını kapsayan iklim verileri kullanılmıştır. Seçilen istasyonların her birine Erinç,
Thornthwaite, Standardize Yağış İndisi, Uluslararası Kuraklık İndisi ve Normalin Yüzdesi
İndeksi uygulanarak sahanın kuraklık karakteristiği, şiddeti ve süresi belirlenmiş, yöntemler
arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Sahadaki meteorolojik kuraklık ve sebepleri ortaya
konularak, kuraklıkla baş edebilme açısından çeşitli önerilere yer verilerek çalışma
sonlandırılmıştır.

ARŞİV BELGELERİNE GÖRE AZİZİYE ve BÜNYAN-I HAMİD’İN KAYSERİ’YE
İLHAKI GİRİŞİMLERİ VE BUNA KARŞI OLUŞAN ŞİDDETLİ MUHALEFET
Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK
Kırıkkale Üniversitesi
meliacik63@kku.edu.tr
ÖZET
Kayseri’ye 90 km uzaklıktaki Pınarbaşı, Sultan Abdülaziz’e nispetle Aziziye adını;
Bünyan da Sultan Abdülhamid’e nispetle Hamidiye adını almış olup, ikisi de uzun süre
Sivas’a bağlı kalmışlardır. Pınarbaşı, Sivas vilayetine bağlı iken il merkezine uzaklığı ve
Kayseri’ye yakınlığından dolayı birkaç defa Kayseri’ye ilhak edilmek istenmiş, ama şiddetli
muhalefet gösterilmiş; aynı muhalefet Aziziye’ye bağlıyken ayrılan Bünyan için de
gösterilmiş, hatta Bünyan ulema ve eşrafınca Sivas vilayetine Kayseri’yi şikâyet eden bir
mahzar sunulmuş, vali de bunu aynı üslupla Dahiliye Nezaretine bildirmiştir. Cumhuriyet’in
ilanından sonra 1926 yılında mâlî ve askerî işler, asayiş, kış şartları ve uzaklık sebepleriyle
Aziziye, Sivas’tan alınıp Kayseri’ye bağlanmış, adı da yakınındaki pınardan dolayı Pınarbaşı
olmuştur.
İki ilçenin Kayseri’ye ilhakı konusunda Kayseri ve Sivas arasında oluşan muhalefet neye
dayanmaktadır? Bu konuda Osmanlı Arşivlerinde bulunan belgelerde ilhak girişimlerinin
ayrıntıları yer alıp bu belgelerde sadece devlet görevlilerinin görüşleri değil, Pınarbaşı ve
Bünyan halkının da ilginç karşı çıkış sebepleri yer almıştır. Bildiğimiz kadarıyla bu belgeler
bugüne kadar herhangi bir çalışmada işlenmemiştir. Dolayısıyla ilk defa bu bildiri ile bilim
dünyasına açıklanacaktır.
İlhak için iki girişim olup, ilki 9 Ekim 1889, ikincisi ise 22 Şubat 1900 tarihindedir. İlk
girişime ait, Dahiliye Nezaretinden Ankara ve Sivas Vilayetlerine gönderilen telgrafnamede:
“Vilayetlerinize bağlı Aziziye kazasında Çerkes, Afşar, Kürd gibi birtakım eşhas mütemekkin
olup, Kayseri sancağındaki her türlü şekavet ashabı bunlardan olduğundan ve bu kazanın
Sivas’a otuz, Kayseri’ye on altı ve köylerinin çoğu Kayseri’ye üç dört saat mesafede olup
askeri işleri de Kayseri’ye ait olduğundan bahisle ahalinin asayiş ve rahatının tam sağlanması
için bu kaza idari işlerinin Kayseri’ye bağlanması hakkındaki telgrafnâmeŞûrâ-yı Devlete
havale olunmuş ve bu konuya ait mazbatada bildirilen sebepler bu kazanın bağlı olduğu yerin
değiştirilmesini gerekli kılmamıştır.” denilmektedir. Tabi, bu redde Sivas vilayeti ile kaza
halkının görüşleri etkili olmuştur. İkinci belge Bünyan-ı Hamid ulema ve eşrafınca Sivas
valisine yazılan toplu dilekçedir ve ilhak girişimine sebep olan Kayseri idareci ve tüccarı
adeta kınanıp suçlayıcı sözlerle şikayet edilmektedir.
Bu bildiride bu belgeler analitik ve mukayeseli biçimde incelenip dikkatlere
sunulacaktır.

KÜRESEL ISINMA BAĞLAMINDA PINARBAŞI İKLİMİNDE MEYDANA GELEN
EĞİLİM VE DEĞİŞİMLER
Prof. Dr. Murat KARABULUT
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
mkarabulutksu@gmail.com
ÖZET
Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu Doğu Akdeniz Havzası sahip olduğu coğrafi
konuma bağlı olarak global iklim değişikliğine karşı duyarlı alanların başında gelmektedir.
Özellikle Türkiye’nin iç ve güney bölgelerinin küresel ısınmadan en çok etkilenebilecek
yerler olduğu son dönemdeki çalışmalardan anlaşılmaktadır. Pınarbaşı da Türkiye’de İç
Anadolu bölgesinin Yukarı Kızılırmak bölümünde, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin
birbirlerine yaklaştığı bir kavşakta bulunmakta olup, sert karasal iklim koşullarının hakim
olduğu bir alanda yer almaktadır. Bu çalışmada, 1970- 2017 yılları arasında Pınarbaşı’nın
yıllık, mevsimlik ve aylık, yağış ve sıcaklık verileri incelenerek değişimin boyutu ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Bu amaca ulaşmak üzere Mann- Kendall, sen slope ve lineer trend
analizleri kullanılarak yağış ve sıcaklıklarda meydana gelen değişim ve eğilimler
belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar çalışma periyodu boyunca yağışlarda genel olarak bir
azalma trendinin hakim olduğunu göstermekle beraber, yalnızca bazı aylarda istatistiksel
açıdan ( % 95 güven aralığında) anlamlı değişimlerin meydana geldiğini ortaya koymaktadır.
Sıcaklıklarda ise pozitif trendlerin yanı sıra bazı aylarda kuvvetli olmayan negatif trendlerin
varlığı da tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra yaz mevsiminde sıcaklıklarda gözlenen artışlar
daha belirgin durumdadır. Ancak trend analizi sonuçları kritik değerlerin altında kaldığı için
istatistiksel açıdan anlam taşımasa da Pınarbaşı’nın iklimsel risklere açık olduğunu
göstermektedir.

PINARBAŞI İLÇESİ HAYVANCILIK VE DESTEKLEMELER
Müh. Murat ÜRKER
İlçe Müdürü (Ziraat Mühendisi)
Pınarbaşı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
murat.urker@tarim.gov.tr
ÖZET
İlçemiz mera alanlarının geniş olması nedeniyle hayvancılık için oldukça uygundur.
İlçemizdeki hayvan varlığı ve desteklemeler hakkında HBS ve Tuik verileri ışığında bilgiler
verilecektir.

KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MAHMUT ŞEVKET DOĞAN’IN
MECLİS’TEKİ FAALİYETLERİ
(1969-1980)
Dr. Mustafa SALEP
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü
mustafasalep1980@gmail.com
ÖZET
1929 yılında Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde dünyaya gelen Mahmut Şevket Doğan,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesi’ni tamamlamıştır. Avukatlık mesleği
yanında gazetecilik de yapan M. Şevket Doğan, 12 Ekim 1969- 14 Ekim 1973 ve 5 Haziran
1977- 12 Eylül 1980 tarihleri arasında iki dönem Adalet Partisi’nden (AP) Kayseri
Milletvekili seçilerek, siyasi faaliyetlerde bulunmuştur. Meclis’te Divan Katipliği ve Başkan
Vekilliği görevlerinde bulunan Doğan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra hayatına
Ankara’da devam etmiş ve 21 Kasım 2010 tarihinde vefat etmiştir. Pınarbaşı Sempozyumu
kapsamında, Pınarbaşılı olan M. Şevket Doğan’ın Meclis’teki yasama faaliyetlerini
inceleyerek, yerel ve ulusal bağlamda bilgi birikimine katkı sağlamayı amaçlamaktayız.
Ayrıca, tarihi şahsiyetlerin faaliyetleri incelenerek, geçmiş ve gelecek arasında bir bağ
kurulması hedeflenmektedir.
Kayseri Milletvekili Mahmut Şevket Doğan’ın 12 Ekim 1969 seçimlerinde
Kayseri’den milletvekili seçildikten sonra Meclis içerisindeki yasama faaliyetleri
incelenirken, birinci elden kaynak niteliğindeki Meclis tutanakları kronolojik olarak tetkik
edilecek, basına intikal etmiş konular da bu bağlamda değerlendirilecektir. Bildiride Doğan’ın
kısa biyografisine de yer verilecektir. Yayınlanmış üç kitabı bulunan Doğan’ın eserlerinden
de bildiri konusunun kapsamı bağlamında yararlanılacaktır. Bildiri çerçevesinde M. Şevket
Doğan’ın Meclis’teki faaliyetlerini aydınlatacak diğer kaynaklar da incelenecektir.

AZİZİYE KASABASININ KURULUŞU
Prof. Dr.Nedim İPEK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
nedimipek@hotmail.com
ÖZET
Anadolu’daki şehir ve kasabaların bir kısmı Türk hâkimiyeti öncesi inşa edilirken bir
kısmı da Türkler tarafından kurulmuştur. Türkler tarafından kurulan kentlerin bir kısmı
güvenlik endişesiyle kurulan kale, derbent noktaları kasaba halini almıştır. Pazar noktaları da
zamanla kasabaya dönüşmüştür. Göçmen ve konargöçerlerin iskanı ile oluşan yerleşmelerin
organizasyonunu sağlamak amacıyla da sancak ve kaza gibi idarî birimler oluşturulmuştur.
İdarî birimlerin merkezi için iskana elverişli yerlerde köylerin yanı sıra kasaba da inşa
edilebilmiştir. Pınarbaşı mevkiindeki kasaba bu tarzda inşa edilmiştir.
Aziziye kasabası 1860 yılında İslâhiyememuru Hafız ve Rıdvan Paşalar ile Sivas
Valisi Hacı Ahmed Paşa tarafından inşa edildi. 1890’lı yıllarda kasabada 10 mahalle, 250
mesken, 139 dükkân, 2 hamam,bir han, bir rüştiye, telgrafhane, hükümet konağı, askeri kışla
mevcuttur. Kasabada iki cami inşa edilmiştir. İlk cami kasaba halkı tarafından inşa edildi.
İkinci cami ise on yıl sonra 1870 yılında inşa edilmiştir.
Kasaba 31 nahiye ve 250 köyden oluşan kazanın merkezidir. Kasabaya başka
yerlerden Hristiyan nüfus nakledilirken Anadolu’ya gelen Kafkas göçmenleri de
yerleştirilmiştir.
Bildiride arşiv kayıtlarına istinaden kasabanın kuruluş süreci ele alınacaktır.

GÖRSEL VERİLERDE PINARBAŞI’DA SOSYO-KÜLTÜREL HAYAT
(1923-1970)
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ALTUNCUOĞLU
Erciyes Üniversitesi
altuncuoglu@erciyes.edu.tr
Uzman Abdullah ERDOĞAN
Erciyes Üniversitesi, Doktora Öğrencisi
abdullah_erdogan@hotmail.com
ÖZET
Kayseri, tarihi ipek yolunun önemli bir kolu üzerinde bulunmakla, dünya ile kesintisiz
ilişkide bulunan, bütün zamanlarda önemli olmuş bir şehirdir. Kayseri, Anadolu’nun
kalpgahında, ömürlü ve umurlu bir şehir olup, aynı zamanda “makarr-ı ilim”, yani ilim
merkezi olarak ünlenmiştir. Günümüzde Kayseri’ye bağlı bir ilçe olan Pınarbaşı,1861 yılında
Sivas Eyaletine bağlı bir kaza, 1862 yılında Bozok eyaletine bağlı bir Sancak, 1865 yılında
yeniden Sivas Eyaletine bağlı bir kaza statüsünü kazanmıştır. Pınarbaşı Sultan Abdülaziz
döneminde “Aziziye” ismiyle kurulmuş, Aziziye 1926 yılına kadar Sivas'a bağlı kalmış bu
tarihten sonra da aynı isimleKayseri'ye bağlanmıştır. 1928 yılında ise Pınarbaşı isminialmıştır.
Cumhuriyetin ilanından sonra, Şoran Dağının eteklerinden çıkan pınardan dolayı Pınarbaşı
adını almıştır.
Kayseri ilinin doğusuna 89 km. uzaklıkta bulunan Pınarbaşı’nın yüzölçümü 3328
kilometrekaredir. İlçe geçmişten bu yana önemli bir hayvancılık merkezidir. 1950li yıllara
kadar ilçe halkı at yetiştiriciliği yapmış ve bu yıllarda merkezi Fransa’da bulunan bir atçılık
kulübüne de üye olduğu bilinmektedir. Yetiştirilen atlar orduya satılmış bu sayede iyi gelirler
elde edilmiştir. Ancak ordunun motorize olması ile atçılık yerini koyun yetiştiriciliğine
bırakmıştır. Ayrıca geçmiş yıllara nazaran ciddi bir azalma olsa da halı ve kilim dokumacılığı
devam etmektedir. Pınarbaşı ilçesi tarihi eserler bakımından son derece zengindir.
Pınarbaşı'nın en önemli tarihi eseri, Melikgazi Türbesi'dir. Ayrıca bu türbenin kuzeyinde yer
alan kale ( Zamantı) de önemli bir tarihi eserdir.
Sosyal yapı olarak, Çerkez, Avşar ve 93 Muhacirleri kimi yerleşimlerde homojen, bazı
köylerde ise karışık şekilde iç içe yaşamaktadır. 1861-1864 Yılları arasında Pınarbaşı civarı
ve Uzunyaylaya Kafkas göçmenleri, Zamantı tarafına Avşar aşiretleri yerleştirilmiş,1956
yılında Rumeli ve Balkanlardan gelen göçmen aileler ise Pınarbaşı’nın çeşitli mahallelerine
yerleştirilmişlerdir.
Çalışmamızda, 1923-1970 ‘li yıllar arasında, Pınarbaşı’dakisosyo-kültürel hayat görsel
verilerle irdelenecek, bu süreç içerisinde yaşanan sosyo-kültürel değişim, görsel verilerle
desteklenerek anlatılacaktır.

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ:
PINARBAŞI BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Orhan Sami SEZGİN
Erciyes Üniversitesi
orhansamisezgin@gmail.com
ÖZET
Bir yerel yönetim birimi olan belediyeler, vatandaşların belediye karar ve hizmetlerine
katılma, belediye idaresinin yardımlarında yararlanma ve belediye faaliyetlerine katılma hakkı
gibi beklentilerini karşılamada ve bu hizmetlerin yerine getirilmesinde önemli bir misyon
üstlenmektedirler. Belediyeler, bu görevlerini bir taraftan kısıtlı bütçe imkanları ile yerine
getirirken diğer taraftan ise, vatandaş memnuniyet araştırmaları ve hizmet kalitesini artırmaya
yönelik çalışmalar ile vatandaşların beklentilerini karşılamaya çalışmaktadırlar.
Bu çalışmada, Pınarbaşı Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların,
belediyenin sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeyleri siyasi ve sosyo
demografik değişkenler bağlamında ele alınacaktır.
Bu çalışmanın, teorik kısmı literatür taraması şekilde yapılmış olup, uygulama
safhasında yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Bu saha çalışmasında Pınarbaşı Belediyesi
sınırları içerisinde ikamet eden (şehirli, köylü, memur, esnaf, kadın, erkek, genç, yaşlı)
vatandaşlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek araştırma iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde, belediye hizmetleri ile ilgili vatandaş algısı ölçülecek, ikinci
bölümde ise, sosyo demografik değişkenlere bağlı olarak bu algıda anlamlı bir farklılığın olup
olmadığı araştırılacaktır.

PINARBAŞI İLÇE MERKEZİ VE ÇEVRESİNİN 1986-2016 YILI ARAZİ
ÖRTÜSÜ/KULLANIMI DEĞİŞİMİNİN TESPİTİ
Arş. Gör. Ömer KAYA
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Doç. Dr. Emin TOROĞLU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
emintoroglu@hotmail.com
ÖZET
Arazi kullanımı doğru bir planlama zemininde gerçekleşmediğinde ekolojik,
ekonomik ve sürdürülebilirlik gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca nüfusun sürekli
artmasına karşılık toprak varlığının sabit kalması hem arazilerin daha verimli kullanılmasını
hem de gelecek nesiller için sürdürülebilir arazi kullanımı zorunlu kılmaktadır. Arazi
kullanım planlamaları yapılırken ele alınması gereken önemli konularda biri de arazi
paterninin ne şekilde değiştiğidir. Böylece örneğin günümüzde arazi kullanımında/örtüsünde
yaşanan sorunların geçmişte var olup olmadığı ya da hangi değişimler sonucu ortaya çıktığına
yönelik kanıtlar elde edilebilmektedir. Ya da araziyi daha verimli ve sürdürülebilir
kullanmanın geçmiş ve mevcut durum analizleri ile desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca
sadece arazi kullanımı değil doğal arazi örtüsünün de tahribatını engellemek ekolojik
dengenin sürdürülebilir olarak devam etmesini sağlamak da gelecek nesiller için önemlidir.
Arazi kullanımının geçmişini ve güncel durumunu haritalayabilmek günümüzde uydu
görüntülerinin Uzaktan Algılama (UA) yöntemleriyle işlenmesi nedeniyle çok daha kolay,
hızlı ve güvenilir hale gelmiştir.
Bu çalışmada Pınarbaşı ilçe merkezi ve çevresinde 1986-2016 yılları arasında arazi
örtüsü/arazi kullanımı arasındaki farklılıkları tespiti amaçlanmıştır. Çalışmada ilçe merkezi ve
civarının seçilmesinin temel sebebi insan faaliyetlerinin (kentleşme, tarım vd.) arazi
örtüsü/kullanımı üzerindeki etkisini net bir şekilde ortaya koyabilmektir. Çalışmada
LANDSAT (TM-1986 ve OLI-2016) uydu görüntüleri kullanılarak arazi örtüsü sınıflandırma
yöntemine gidilmiştir. Daha sonra ise doğruluk analizleri yapılmıştır. Ayrıca 2016 yılı arazi
örtüsü tespitinde Sentinel 2 kullanılarak doğrululuk analizleri karşılaştırılmıştır.

SİYASİ BİR KİŞİLİK OLARAK İSMAİL BERKOK
Doç. Dr. Önder DUMAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
onder.duman@omu.edu.tr
ÖZET
Rumi 1305’te Kayseri Vilayeti Aziziye (Pınarbaşı) Kazasına bağlı bir köyde
Kafkasya’dan göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini köyünde
tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimine Kayseri’de devam eden İsmail Berkok, ardından
İstanbul’da Harp Okulu’nda ve Harp Akademisi’nde eğitim aldıktan sonra Osmanlı
ordusunda Makedonya’dan Irak’a Sakarya’dan Kafkasya ya kadar pek çok yerde subay olarak
hizmet verdi. Milli Mücadele sonrasında Harp Akademisi bünyesinde hocalık ve komutanlıkla
beraber, önemli telif eserler de verdi ve 1946’da Askeri Yargıtay üyesi iken kendi isteği ile
emekli oldu. Emekliliği ile Türkiye’de çok partili siyasal hayatın başlaması arasında bir bağ
var mıdır bilinmez ama İsmail Berkok bundan dört yıl sonra 1950 seçimlerinde Demokrat
Parti’den milletvekili seçilerek askerî ve edebî kişiliğine bir de siyasi kişilik ilave etti. Mevcut
bildiri İsmail Berkok’un bu siyasi kişiliği üzerine odaklanmakta olup, bildiride sırasıyla
kendisinin 1950 ve 1954 seçimlerindeki siyasal söylemlerine temas edilecek ve ardından
1950-1954 döneminde TBMM’deki yasama faaliyetlerine katılımı değerlendirilecektir.

3317 NUMARALI NÜFUS DEFTERİNE GÖRE PINARBAŞI HAVALİSİNE İSKÂN
EDİLEN KAFKAS MUHACİRLERİNİN DEMOGRAFİK YAPISI
Prof. Dr. Özen TOK
Erciyes Üniversitesi
ozen@erciyes.edu.tr
ÖZET
Rusya, 1859’da Şeyh Şamil’i teslim almasıyla birlikte Kafkasya bölgesini ele
geçirmeye başlamıştır. Rusların, Kırım ve Kafkasya bölgelerindeki Müslüman halka karşı
uyguladıkları baskı zorunlu göçü de beraberinde getirmiştir. Bunun sonucunda Osmanlı
Devleti, kendisine sığınan Kafkas Muhacirlerini Balkanlara ve Anadolu’nun çeşitli
bölgelerine iskân etmiştir. Bu bağlamda Kafkas Muhacirlerinin Anadolu’da iskân edildikleri
önemli bölgelerden biri de Uzunyayla olmuştur. Bu tebliğde, Pınarbaşı (Aziziye)’ya bağlı
Kaynar, Beserek, Kavak ve Malak beldelerine yapılan iskân, Erciyes Üniversitesi Kayseri ve
Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi (KAYTAM) Arşivinde 3317 numara ile kayıtlı nüfus
defteri temelinde değerlendirilmeye çalışılacaktır.

KAYSERİ İLÇELERİ EĞİTİM KAPASİTELERİNİN KÜMELEME ANALİZİ İLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Pelin GENÇOĞLU
Erciyes Üniversitesi
pgencoglu@erciyes.edu.tr
ÖZET
İllerin ya da ilçelerin ekonomik gelişmişlik performansını etkiyen pek çok unsur
bulunmaktadır. Bu temel unsurlardan birisi, beşerî sermaye düzeyidir. Beşerî sermaye kısaca,
bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübe olarak tanımlanabilmektedir. Bireyin, beşerî
sermaye düzeyinin yüksekliği, bir üretim faktörü olarak işgücü verimliliği üzerinde pozitif
etkiye sahiptir. Ortaya çıkan verimlilik artışı ise; bölge, il ya da ilçenin ekonomik gelişmişlik
düzeyini yükselmesine katkı sağlayacaktır.
Eğitim, beşerî sermayenin temel unsurlarından birisidir. Eğitim düzeyini artırmak için
yapılacak yatırımlar, beşerî sermaye düzeyi üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Eğitim
düzeyini belirlemek için; okul, derslik, personel sayısının artırılması gibi niceliksel
göstergeler ve eğitim programlarının geliştirilmesi gibi niteliksel göstergeler
kullanılabilmektedir.
Eğitim göstergeleri dikkate alınarak, ülke ve il bazında birçok çalışmalar literatürde
yer almıştır. İlçe bazındaki çalışmalar ise sınırlı sayıdadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı,
Kayseri’nin ilçeleri arasında eğitim düzeyi açısından karşılaştırılmasıdır.
Çalışmada, Kayseri’nin 14 ilçesinin eğitim düzeyini karşılaştırabilmek için 2016 yılına
ait çeşitli eğitim göstergeleri kullanılacaktır. Eğitim göstergesi olarak; farklı eğitim
düzeyindeki okul, kız ve erkek öğrenci sayıları ve öğretmen sayıları verilerin ulaşılabilirliği
nedeniyle tercih edilecektir. İlçeler arasındaki eğitim düzeylerinin karşılaştırılması için çok
değişkenli istatistiksel yöntemlerden, kümeleme analizi kullanılacaktır. Bunun nedeni,
kümeleme analizi ile birbirlerine benzerlik gösteren ilçelerin kendi aralarında nasıl
gruplandıklarının belirlenebilmesidir. Kümeleme analizinde; hiyerarşik olmayan analiz
yöntemlerinden Ward kullanılacaktır. Söz konusu analizler SPSS programı aracılığıyla
gerçekleştirilecektir. Analizi sonucunda, eğitim düzeyi dikkate alınarak oluşan kümelerde yer
alacak ilçelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi açısında benzerliklere sahip olup olmadığı
belirlenecektir.

KÜLTÜREL BELLEK MEKÂNI VE MİLLİ KİMLİK YARATMADA PINARBAŞI
AĞITLARININ İŞLEVİ
Arş. Gör. Ramazan ERGÖZ
Bitlis Eren Üniversitesi
rergoz@beu.edu.tr
Arş. Gör. Oğuz DOĞAN
Bitlis Eren Üniversitesi
odogan32@gmail.com
ÖZET
İnsanoğlu çevresini anlamlandırarak kendisi için bir dünya kurar. Kurulu olan bu
dünya düzeninin devam etmesi için kültür üretimi ve bu kültürün gelecek nesillere aktarılması
gerekmektedir. Bu aktarımın sürekli bir hal alabilmesi için insan belleğinde kalıcı bir hal
alması gerekir. Kültürel anlamda belleği bir mekâna çevirebilmek için insani kodların
yaşamın her alanında canlı tutulması ve yeni nesillere aktarılması gerekir.
İnsanoğlunun hayatında çeşitli geçiş dönemleri vardır. Doğum, evlenme ve ölüm insan
hayatının önemli geçiş dönemlerindendir. Geçiş dönemleri etrafında oluşan inanış ve ritüeller
kültürel belleğin canlı tutulmasında önemli bir yere sahiptir. Ölüm etrafında da çeşitli kültürel
faaliyetlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Ölüm öncesinde, sırasında ve sonrasında olmak
üzere çeşitli aşamalarda ortaya çıkan inanış ve uygulamalar binlerce yıllık kolektif
bilinçaltının izlerini taşır. Ölen kişinin ardından yakılan ağıt, insanoğlunun ölümle birlikte
kaybettiği bir yakının acısının dışa vurulmuş yansımasıdır. Ağıtlar ölen kişiye bir çeşit veda
niteliği taşımakta, o kişinin kısa bir hayat hikâyesini acıklı bir şekilde dile getirmektedir. Aynı
zamanda ağıtlarda kültürün izlerini görmek mümkündür. Ağıtlarda günlük yaşamın izlerini,
gelenek ve göreneği, sosyal hayatı, coğrafi unsurları vb. birçok unsur yer almaktadır.
Ağıtlar milli kimliğin taşıyıcısı olma özelliğine de sahiptir. Acıklı olayların sonucunda
ortaya çıkan ağıtlar, bireyin milli kimliğini bulmasına yardımcı olacak kodları içerir.
Ağıtlarda gelenek ve görenek, vatan ve dil gibi milli kimliğin ana unsurlarını bulmak
mümkündür. Bu bağlamda Pınarbaşı ağıtlarında da bireyin kültürel kimliğine ulaşmasına
yardımcı olacak kodlar yer almaktadır.
Pınarbaşı ağıtlarında kültüre ve milli kimliğe ait unsurların yoğun bir şekilde yer aldığı
görülmektedir. Çalışmamızda ağıtların kültürel belleği ve milli kimliği yaratmadaki işlevi
üzerinde durulacak ve Pınarbaşı ağıtları bu bağlamda incelenecektir.

PINARBAŞI VUSLAT ŞÖLENİ
Recep KANALGA
Erciyes Üniversitesi
rkanalga@gmail.com
ÖZET
Ziraat ve hayvancılık gibi iktisadî faaliyetlerinin yanı sıra tarihî ve siyasî bakımdan
Kayseri’nin önemli bir ilçesi olan Pınarbaşı’da kültürel faaliyetler de her dönem ön planda
olmuştur. İlçe hayatında kültür ve folklor faaliyetleri öteden beri önemli bir yer tutmuştur.
İlçede düzenlenen bu faaliyetler arasında Pınarbaşı Vuslat Şölenleri oldukça dikkat çekicidir.
1995-2003 yılları arasında düzenlenen Pınarbaşı Vuslat Şölenleri, aslen Pınarbaşılı olan ve
Türk siyasetinde önemli bir yeri olan Alparslan Türkeş’in memleketinde hemşerileri ve
akrabaları ile bir araya gelmesi maksadıyla tertip edilmeye başlanmıştır.
Alparslan Türkeş, kendisi hayatta iken iki defa tertip edilen bu şölene bizzat iştirak
etmiştir. Türkeş’in vefatından sonra ise Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olması
sebebiyle Devlet Bahçeli şölenlere iştirak etmiştir.
Pınarbaşı Vuslat Şölenlerine Pınarbaşı halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden de ciddi
anlamda katılım olmuştur. Ayrıca şölenlere katılan siyasiler vesilesiyle Pınarbaşı ve bu
şölenler yerel ve ulusal basında yer almıştır. Dolayısıyla bu şölenler gerek Pınarbaşı ilçesinin
kültür, turizm, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda tanıtımına önemli bir katkı sağlamış
gerekse ticarî ve iktisadî anlamda ilçeye katkı sağlamıştır.
Sempozyumda sunulacak bildiri ile Pınarbaşı Vuslat Şölenleri hakkında bilgi verilecek
olup ilçeye olan katkısı ve ülke gündeminde nasıl yer aldığı üzerinde durulacaktır.
Konu ile ilgili doğrudan yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Şölenler hakkında yerel ve
ulusal basında yer alan haberler, ilgili kurumların arşiv kayıtları, şölen tertip heyeti üyelerinin
kişisel arşivleri ve sözlü beyanları kaynak olarak kullanılacaktır.

PAZARÖREN KÖY ENSTİTÜSÜ KURULUŞU VE İDARESİ
Prof. Dr. Remzi KILIÇ
Erciyes Üniversitesi
kilicremzi@gmail.com
ÖZET
Pazarören Köy Enstitüsü, Kayseri’nin eğitim öğretim tarihi bakımından önemli
kurumlarından biridir. Kayseri Pazarören Köy Enstitüsü, Kayseri’ye 80 km, Pınarbaşı ilçesine
25 km uzaklıkta, Kayseri -Malatya, Kayseri- Maraş yolu üzerinde Pazarören Nahiye
merkezinde 1941 yılında kurulmuştur. 17.04.1940 yılında kabul edilen 3803 sayılı Köy
Enstitüleri Kanunu ile ilk açılan 14 Köy Enstitüsü’nden biri olarak açılmıştır. Kanun’un 1.
Maddesinde: “Köy öğretmeni ve köye yarayan diğer meslek erbabını yetiştirmek üzere ziraat
işlerine elverişli arazisi bulunan yerlerde Maarif Vekilliğince Köy Enstitüleri açılır”
denilmekte ve 07.07.1939 tarih ve 3704 no’lu kanunda adı geçen Köy Öğretmen Okulları’nın
bu kanunla Köy Enstitüleri’ne dönüştürüldüğü bildirilmektedir. Parasız-Yatılı olan Köy
Enstitüsü’nün amacı, Türkiye genelinde öğretmeni olmayan binlerce köye öğretmen
yetiştirmektir. Ayrıca köylere eğitim öğretimin yanı sıra ülke kalkınmasına katkı sağlamak
amacıyla, öğretmen adaylarına uygulamalı olarak, demircilik, dülgerlik, yapıcılık,
kooperatifçilik ve ziraatçilik ve diğer pek çok konuda bilgi ve beceri kazandırılıyordu.
Pazarören Köy Enstitüsü 1941-1954 yılları arasında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam
etmiştir. Türkiye’deki toplam 21 Köy Enstitüsü ile birlikte 1954 yılında resmen kapatılmıştır.
Pazarören Köy Enstitüsü 1941’den 1954 yılına kadar 1974 mezun-öğretmen vermiştir. 1954
yılında Köy Enstitüsü adı değiştirilerek burası Mimarsinanİlköğretmen Okulu adını almıştır.
1954-1976 yılları arasında öğretime devam eden Mimarsinanİlköğretmen Okulu 3943
öğretmen adayı mezun etmiştir. Bundan sonra da Öğretmen Lisesi olarak devam etmektedir.

TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI KONUSUNDA
PAZARÖREN ÖĞRETMEN OKULU’NUN ÖNEMİ
Öğr. Gör. Rıdvan KARABULUT
Ahi Evran Üniversitesi
ridvan_karabulut@yahoo.com
ÖZET
1930’lu yıllarda Kayseri ilinin Pınarbaşı ilçesine bağlı kırsal bir yerleşim olan
Pazarören’de çevre illerden ve yakın köylerden gelen öğrencilerin bilgi ve görgüleriyle
katıldıkları bu eğitim yapıları, Pazarören için sosyo-mekânsal açıdan özel bir öğretmen
yetiştirme tecrübesidir. Enstitünün etkili olduğu kırsal yaşam, yereldeki kalkınma durumları
ve hatta yerel yaşam kalitesindeki artışlarla daha belirgin ifade edilebilir. Pınarbaşı öğretmen
okulu alanına girişlerin yer aldığı çevre, kırsalın idari, ticari ve ulaşım gibi ilişkilerinin en
hareketli noktalar haline gelmesi açısından da önemli bir paya sahiptir. Bu açıdan
bakıldığında, enstitü yapıları nitelikli bir yapılı çevrede yaşayabilmeyi sağlamış, bir yandan
kırsaldaki mimari gelişime yön verirken diğer yandan kırsalda ekonomik, sosyal ve kültürel
hareketliliği ivmelendirmiştir. Bu sebeplerle Türkiye’de öğretmen yetiştirme politikalarına bu
okulun katkısı bu çalışmada incelenmiştir.

ORADA BİR KÖY VAR: BÜYÜK KARAMANLI’DA ALTI AY (1985)
Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
rkaragoz@omu.edu.tr
ÖZET
Büyük Karamanlı, Pınarbaşı İlçe merkezine yaklaşık 15 km. Uzaklıkta olup ilçeye
göre güney batı yönünde konuşlanmış bir köydür. Avşar obalarının kurduğu ve yaşadığı
köylerden biri olan Büyük Karamanlı, yakın tarihimizde toplum ve siyaset alanlarında önemli
hizmetler veren bazı isimlerin memleketi olarak bilinmektedir. Siyaset arenasında Sadık
Yakut ve Mustafa Kumlu bunlar arasında ilk akla gelenlerdir. Tebliğde 33 yıl önceki (1985
yılı) Büyük Karamanlı Köyü’nden izlenimler, Avşarlardan oluşan köylülerin günlük
hayatlarından kesitler, komşuluk ilişkileri, evlenme merasimleri, yaylacılık, kent-köy ilişkisi
gibi sosyal konular, o tarihlerde tutulan günlükte kayıtlı bilgiler esas alınarak ele alınacaktır.
Eldeki veriler ve tespitler sayesinde hem köy ve köy hayatında zaman içerisinde meydana
gelen kültürel ve aktüel değişimi gözlemlemek hem de ‘tarih’ ve ‘bugün’ arasında bir bağ
kurmak hedeflenmektedir.

KAYSERİ/PINARBAŞI (AZİZİYE) EKONOMİSİNDE HAYVANCILIK
SEKTÖRÜNÜN YERİ VE ÖNEMİ
Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN
Erciyes Üniversitesi
ssariozkan@erciyes.edu.tr
Mehmet KÜÇÜKOFLAZ
Erciyes Üniversitesi
Öğr. Gör. Burak Rahmi YALÇIN
Erciyes Üniversitesi
Ergun TUĞLUK
Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
ÖZET
Yeryüzünde ekonomik kaynakların dağılımı ülkeler arasında farklılıklar gösterdiği
gibi, ulusal ekonomilerde de bölgesel olarak nitelik ve nicelik yönünden farklılıklar
göstermektedir. Bu farklılıklar nedeniyle, mevcut kaynakların yerinde tespit edilmesi ve daha
rasyonel kullanılması yönünde yürütülen çalışmaların önemi her geçen gün daha da
artmaktadır. Bu çalışmada da Kayseri/Pınarbaşı ekonomisinde hayvancılığın mevcut
potansiyeli ortaya konulmuş, var olan kaynakların kullanımında etkinliğin hangi ölçüde
sağlandığı incelenmiş ve tespit edilen eksikliklere çözüm önerileri getirilmiştir. Kırsal
ekonomik yapının hakim olduğu ilçede nüfus (23.658), Kayseri genelinin %1,74’üne tekabül
etmektedir. İlçede son verilere göre toplam 37.320 sığır, 23 manda ve 103.460 küçükbaş ve
6.010 kanatlı varlığı bulunmaktadır. İlçede yıllık 26,3 ton sığır eti, 31,5 ton inek sütü, 900 kg
koyun-keçi sütü ve 2.800 ton balık üretilmektedir. Büyükbaş’ta hayvan başına karkas verimi
235 kg/baş ile Türkiye ortalamasının (271,5 kg/baş) oldukça altında kalırken, süt verimi 3.100
kg ile Türkiye ortalaması (3.140 kg) civarındadır. İlçede büyükbaş ve küçükbaş hayvan
varlığı Kayseri’nin sırasıyla %10,9 ve %18,6’sına tekabül etmektedir.Pınarbaşı’nda
hayvancılık yapan toplam işletme sayısı (4.110 işletme) Kayseri genelinin %10,9’u kadardır.
Bunun da %76,9’unu süt sığırcılığı işletmeleri oluşturmaktadır. Sonuç olarak, Pınarbaşı
ekonomisinde hayvancılık sektörünün önemli bir yere sahip olduğu; alt sektörler itibariyle
balıkçılık, koyunculuk ve süt sığırcılığının öne çıktığı anlaşılmaktadır.Ancak, özellikle
sığırlarda ırk kompozisyonunun kültür ve kültür melezi yönünde değiştirilmesinin yanında,
bakım-besleme şartları ile barınakların iyileştirilmesi hayvansal üretimde verimliliğe olumlu
katkı sağlayacak ve kaynakların daha etkin kullanımına yol açacaktır.

PINARBAŞI (KAYSERİ) CİVARINDA BOL DEBİLİ KAYNAKLAR
Dr. Öğr. Üyesi Selahattin POLAT
Uşak Üniversitesi
spolat@usak.edu.tr
ÖZET
Pınarbaşı (Kayseri) yakınlarında, debisi 85-700 lt/s arasında değişen kaynaklar vardır.
Bunlar Pınarbaşı, Karagöz, Şerefiye ve Gürleğen kaynaklarıdır. Oluşum bakımından Pınarbaşı
ve Karagöz kaynakları tektono-karstik, Şerefiye kaynakları karstik, Gürleğen kaynağı ise fay
kaynağıdır. Fiziko-kimyasal analiz değerlerine göre kaynak suları, içme ve kullanmaya uygun
özelliklere sahiptirler. Sulama, balıkçılık ve elektrik enerjisi gibi alanlarda yararlanılan ayrıca
yörede yaşayan nüfusun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan söz konusu
kaynaklardan daha iyi bir şekilde yararlanmak imkân dâhilindedir. Herhangi bir kirlenmeye
karşı şimdiden gerekli önlemler alınmalıdır.

ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI GÜNCEL
SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Prof. Dr. Selçuk DUMAN
Giresun Üniversitesi
selcuk.duman58@gmail.com
ÖZET
27 Kasım 1917 tarihinde Lefkoşa’da doğan Alparslan Türkeş, aslen Pınarbaşı İlçesi
Yukarı Köşgerli Köyü’ndendir. 1944 yılında “Türkçülük Turancılık” davası nedeniyle Türk
siyasal hayatında ortaya çıkan Türkeş, 1960 ihtilali sürecinde yer almış ancak ihtilal sonrası
uygulamalarda Milli Birlik Komitesi ile anlaşamadığı için sürgüne gönderilmiştir. 31 Mart
1964 tarihinde Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’ne (CKMP) üye olan ve 1 Ağustos 1965
tarihinde partinin genel başkanlığına seçilen Türkeş, CKMP’nin 8-9 Şubat 1969 tarihinde
Adana’da yaptığı kongre ile adını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirmiş ve
öldüğü tarih olan 4 Nisan 1997 tarihine kadar da genel başkanlığını yapmıştır.
Türkiye’nin bugün yaşamış olduğu sorunların tamamına yakını, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti kurulduğu zaman Misak-ı Milli’nin tam olarak gerçekleştirilememesi ile doğrudan
alakalıdır. Bu nedenle 1918 yılından günümüze kadar Türkiye, benzer sorunlar ile sürekli
uğraşmaktadır. Alparslan Türkeş Bey’inde Türk siyasal hayatında aktif olarak bulunmuş
olduğu dönemde Türk Milleti’ne gönül veren bir Türk milliyetçisi olarak, bu sorunlarla ilgili
jeostratejik ve jeopolitik anlamda son derece yerinde değerlendirmeleri ve önerileri olmuştur.
Bizde bu çalışmamızda; Alparslan Türkeş Bey’in görüş ve önerilerini dönemin birinci
elden kaynaklarından aktararak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güncel sorunlarının
çözümüne katkı sunmak istiyoruz.

FESTİVALLERİN KÜLTÜRÜN YAŞATILMASI VE KIRSAL TURİZM ÇEKİCİLİĞİ
OLARAK ÖNEMİ “ULUSLARARASI KAYNAR FESTİVALİ” ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÇETİNKAYA
Mustafa Kemal Üniversitesi
scetinkaya@mku.edu.tr
ÖZET
Maddi olamayan kültürel miras, gelenekler-görenekler toplumların yüzlerce yıllık
geçmişinden gelen, birlikte yaşamanın ortaya çıkardığı ve onları bir arada tutan harçtır.
Kültürel mirası koruma, yaşatma ve gelecek nesillere aktarma toplumların aynı zamanda bir
görevidir. Maddi olmayan kültürel mirasın korunması, geleneksel kültürel özelliklerin gelecek
kuşaklara aktarılması amacıyla yazılı kaynaklara dökülmesi, belgesel çekimleri gibi çeşitli
uygulamalar yürütülmektedir. Ancak kültürel yapının korunması ve sürdürülmesi yaşantılar
yoluyla gerçekleşmekte ve içselleştirilmektedir.
Bu bağlamda gelenek- görenekleri yaşama ve yaşatma olanağı sunması, aynı anda pek
çok kişiye ulaşma ve bir araya getirmesi ve hareketliliği sağlaması nedeniyle festival vb.
organizasyonlar bir yandan kültürel mirasın korunması ve aktarılmasında önemli birer araç
iken diğer taraftan organizasyona katılanlar açısından bir rekreasyonel faaliyet olarak kırsal
turizmi geliştirmek için kullanılabilecek bir etkinlik olarak değerlendirilebilir.
Festival vb. buluşmalar bir yandan maddi olmayan kültürel mirasın gelecek nesillere
aktarılması diğer taraftan organizasyon öncesi, sırası ve sonrasındaki iş birliği ve dayanışma
örneği ile oluşturduğu sinerji toplumsal dayanışmayı da beraberinde getirerek beraber yaşama
kültürüne de katkı sağlamaktadır. Tarihi çok eskilere dayanan bu organizasyonlar ilk
zamanlarda doğrudan ürün tanıtım ve pazarlama amacına yönelik yapılmıştır. Dünyanın
çeşitli yerlerinde yapılan organizasyonların milyonlarca turisti de harekete geçirdiği
görülmektedir. Ülkemizde de özellikle kırsal yörelerin tanıtımı ve kalkınmasında kullanılan
festival örnekleri mevcuttur.
Bu çalışmada Pınarbaşı ilçesinin potansiyeli değerlendirilip, Kaynar mahallesinde
yapılan “Uluslararası Kaynar Festivali” ele alınacak festivalin turizm çekiciliği ve kültür
aktarımındaki rolü irdelenecektir. Genel tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmanın verileri
literatür taraması, görüşmeler, anketler ve sosyal medya üzerinden derlenmiştir.

PINARBAŞI İLÇESİNİN EKOTURİZM-KIRSAL TURİZM POTANSİYELİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Sevda ÇETİNKAYA
Mustafa Kemal Üniversitesi
scetinkaya@mku.edu.tr
ÖZET
İç Anadolu bölgesinde yer alan Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin nüfusu göçe bağlı
olarak giderek azalmaktadır. Göçün nedenlerinin başında iş olanaklarının sınırlı olması
söylenebilir. Ekonomik nedenlere dayalı göçün önlenmesi için yeni kaynakların araştırılması
ve iş olanaklarının ortaya konması gerekmektedir.
Çok yönlü bir faaliyet olan turizm faaliyetleri, yörelerin ekonomisine katkı
sağlayabilecek faaliyetler arasındadır. Ancak bir bölgede turizmin gelişip yaygınlaşması için
gereken koşulların ne ölçüde sağlandığı da önemlidir. Özellikle günümüzde turizmde talebi
karşılayan faktörlerin kategorize edilmesine bağlı olarak çeşitli turizm şekilleri ortaya çıkmış
ve her bölgede kullanılabilecek bir kalkınma aracı haline gelmiştir. Turizm faaliyetlerinin,
özellikle kitle turizminin, bölgelerin doğal özellikleri üzerinde çeşitli olumsuz etkileri olduğu
da bir gerçektir. Bölgeler bir yandan turizmden gelir elde etmek istemekte diğer taraftan da
doğal çevrelerinin korunmasını istemektedirler.
Doğaya saygılı bir turizm çeşidi olan ekoturizm/kırsal turizm özellikle sınırlı geçim
kaynakları olan, gelir düzeyi düşük yörelerin gelişmesine katkı sunması ve bu arada doğayı
korumaya yönelik olması nedeniyle dünyada öne çıkan bir turizm çeşididir. Kentleşme
sürecinin hızlı bir şekilde arttığı günümüzde kentin stresli ortamından kaçmak, doğayla
bütünleşmek, zihnin ve bedenin dinlenmesini sağlamak bu arada doğanın farkında olarak
farklı yaşam tecrübeleri kazanmak ekoturizmin/ kırsal turizmin temel dayanaklarıdır.
Bu çalışmada Pınarbaşı ilçesinin kırsal turizm potansiyeli araştırılmıştır. Betimsel bir
yöntem izlenen çalışmada veriler, literatür taraması, arazi çalışması ve görüşmeler yoluyla
elde edilmiştir. Ayrıca SWOT analizi yapılmıştır. Çalışmada Pınarbaşı’nın kırsal turizm için
elverişli koşullara sahip olduğu görülmüştür. Yöredeki kırsal turizmde kullanılabilecek
özellikler kendi içerisinde kategorize edildiğinde; Agro turizm faaliyetleri, sportif faaliyetler,
kültürel faaliyetler ve dinlenmeye yönelik faaliyetler olmak üzere farklı seçenekleri bir arada
bulundurduğu görülmüş ve tematik haritalar oluşturulmuştur.

KAYSERİ İLÇELERİNİN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN 1997-2016 YILLARI
İTİBARİYLE GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Sevda KUŞKAYA
Erciyes Üniversitesi
sevdakuskaya@gmail.com
ÖZET
İllerin sanayileşme seviyelerindeki artış, sosyo-ekonomik açıdan birçok alanda
gelişmeyi de beraberine getirmektedir. Bunların önde gelenlerinden birisi ise, eğitimdir. Bir
ilin sanayileşme seviyesindeki artış, eğitim düzeyinde de artışa neden olmaktadır. Bunun
temel kaynağı, sanayileşmeye bağlı olarak artan eğitim yatırımlarıdır.
Kayseri, tarih boyunca bir ticaret merkezi konumunda olmuş, zamanla da bu durum
kendisini sanayileşme ile göstermiştir. Kalkınma Bakanlığı’nın 2011 yılı İllerin ve Bölgelerin
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE) göre 17. sırada yer almıştır.
Sanayileşme ve eğitim ilişkisi dikkate alındığında, Kayseri’nin ulaştığı gelişmişlik seviyesine
bağlı olarak eğitim düzeyinde artışların yaşanması beklenmektedir.
Kayseri’nin eğitim düzeyindeki gelişme incelenirken, ilçeler bazındaki durum göz
önünde bulundurulmalıdır. Bunun temel nedeni, eğitim düzeyinde merkez ve taşra farkının ne
ölçüde ortadan kalktığının belirlenmesi gerekliliğidir. İlçelerin eğitim düzeyindeki eşitlik, ilin
gelişme seviyesi hakkında bilgi verecektir.
Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı, Kayseri’nin sanayileşme hızına bağlı olarak
ilçe bazında eğitim düzeyindeki artışların belirlenmesidir. Çalışmada, 1997-2016 yılları
arasındaki eğitim değişkenleri tablolar aracılığıyla karşılaştırılacaktır. Okul sayısı, erkek
öğrenci sayısı, kız öğrenci sayısı, öğretmen sayısı vb. eğitim değişkenleri kullanılacaktır.
Kayseri’nin16 ilçesini (Kocasinan, Melikgazi, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar,
İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar)
kapsayacak analiz neticesinde, Kayseri’nin sanayileşmesine bağlı olarak ilçelerin eğitim
düzeylerinde yükseliş olacağı sonucu çıkması beklenmektedir.

OSMANLI’DAN CUMHURİYETE PINARBAŞI’NDA EĞİTİM FAALİYETLERİ VE
KURUMLARI
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman TEKİR
Sinop Üniversitesi
kafkastarih@gmail.com
ÖZET
1861 yılında Aziziye ismiyle kurulan Pınarbaşı İlçesi, Kafkas göçlerinde ve aşiretlerin
iskânında önemli bir yerleşim birimi olarak dikkat çekmektedir. Pınarbaşı ilçesi, etki
alanındaki onlarca köy ve kasabanın merkezi olarak sosyal, ekonomik, idari bakımlardan
önemli fonksiyonlar üstlenmiştir. İlçenin en başta gelen fonksiyonlarından biri de bölgenin
eğitim ihtiyaçlarını karşılaması olmuştur. Özellikle ilk ve orta öğretime ağırlık verilmiştir ki
1884-85 yıllarında Pınarbaşı’nda 74 sıbyan mektebi, bir rüştiye ve birkaç medrese
bulunuyordu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile ülkenin eğitimli insanlara duyduğu
ihtiyaç artmış ve eğitim meselesi yeni bir kurtuluş savaşı olarak ele alınmıştır.
Arşiv kaynakları ve salnamelere dayandırılacak bu çalışmada Cumhuriyetin kurulması
ile Pınarbaşı’nda eğitim alanında görülen değişiklikler ve yenilikler ele alınacaktır. Osmanlı
Devleti’nden miras alınan eğitim kurumları yanında yeni açılan okullar ve bunların bölge
insanı üzerindeki etkileri ortaya konmaya çalışılacaktır.

GENETİC STRUCTURALİSM AÇISINDAN SARIKAMIŞ DESTANI’NA BAKIŞ
Dr. Öğr. Üyesi Şamil YEŞİLYURT
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
yesilyurt@nevsehir.edu.tr
ÖZET
Sarıkamış Harekâtı, edebî metinlerde hüzün, kahramanlık ve gurur ile birlikte ele
alınmıştır. Savaşı kaybederken bile kahramanlığından taviz vermeyen Mehmetçik, ordu millet
kavramının gerçekliği, emir komuta zincirinin sağlam duruşu, hayaller ve hakikatler
arasındaki uçurum, acı ve sitem edebî eserlerde işlenen ortak temalar olarak ön plana çıkar.
Bu konu bağlamında Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi Sindel (Kayabaşı) köyünden Kara Zala’nın
söylediği ağıt, en çok bilinen sözlü kültür ürünlerindendir. İlk defa Ahmet Şükrü Esen
tarafından Adanalı Fevzizade Bekir Sıdkı derlemesi olarak Sarıkamış Ağıdıadıyla
kaydedilmekle birlikte farklı derlemeciler tarafından da Sarıkamış’ta Ölenlerin Ağıdıve Gine
Ardı Kış Geliyor isimleriyle bir araya getirilmiş; Musa Eroğlu, Gül Ahmet Yiğit, Âşık İmami
tarafından da okunmuştur. Bu ağıtla birlikte Kayseri’nin Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza
yörelerinden Sarıkamış’a giden ve pek çoğu geri dönemeyen gençlerin ardından yakılan diğer
ağıtlar, Erdoğan Altınkaynak tarafından Sarıkamış Destanı ismiyle bir araya getirilmiştir. Bu
ağıtlarda mekân-zaman ilişkisi, harekât sırasında yaşanan zorluklar, cephe gerisi, kış
mevsiminin zorlukları, coğrafi şartlar, ordunun durumu, halkın sefaleti, ölüm, acı, ızdırap
konuları ön plana çıkar. Buna karşılık Mehmetçiğin sergilediği kahramanlık, ölüme bile
gözünü kırpmadan gitme basireti, komutanlara karşı duyulan öfke ve hayal kırıklıkları da
eserdeki çatışmayı derinleştirir. Sarıkamış Harekâtı’nın toplumsal bellekte bıraktığı derin
izleri yansıtan edebî eserler, onların ait olduğu bağlamdan koparılmadan incelenmesi
gerektiğini bir zorunluluk hâline getirir. Bu bağlamda sosyolog LucienGoldmann’ın öne
sürdüğü ve kuramsallaştırdığı geneticstructuralism (oluşumsal yapısalcılık), bu yapıya sahip
eserleri inceleyerek önemli sayılabilecek veriler ortaya çıkarmaktadır. Edebî eser, insan ve
insan ilişkilerinin estetik bir zeminde somutlaşması olarak düşünüldüğünde sosyoloji ile
edebiyat arasında kurulacak disiplinlerarası incelemeye daha tanımından itibaren zemin
hazırlamaktadır. Goldmann, Roman Sosyolojisi ve Diyalektik Araştırmalar isimli
çalışmalarında yöntemin sistematiğini kurarken eseri meydana getiren sanatçıyı, ait olduğu
toplumdan soyutlamaz. Ona göre yazarın düşüncesi, doğrudan doğruya ilişkide bulunduğu
ortamdan etkilenmiş olabilir. Bu etki, toplumsal algıyı olumlayarak yansıtma olabileceği gibi
yadsıma ile de karşılığını bulabilir. Bütün bunlardan yola çıkarak bu çalışmada Sarıkamış
Destanı isimli eser, oluşumsal yapısalcı yöntemin ilkeleri doğrultusunda incelenecek;
toplumsal yapı ile edebî eser arasındaki bağlantılar belirlenecek; eser ile toplumsal algının
örtüştüğü ya da ayrıldığı noktalar, tarihsel gerçekliğin edebî eser üzerindeki etkileri, toplum
kesiminin tarihsel bir olaya yaklaşım biçimleri tespit edilecektir.

SALNÂMELERE GÖRE AZİZİYE KAZASI
Öğr. Gör.Tahsin HAZIRBULAN
Munzur Üniversitesi
thazirbulan@hotmail.com
Arş. Gör.Rahman ŞAHİN
Erciyes Üniversitesi
rahmanahin@gmail.com
ÖZET
Farsça sene anlamına gelen sal kelimesi ile mektup, kitap anlamında ki name
kelimesinin birleşmesiyle oluşan Salnâme kelimesinin literatürde ki karşılığı “Yıllık”tır.
Osmanlı Devleti’nde merkezî yönetimin, nezâretlerin, askerî kurumların, vilâyetlerin, bazı
özel kurum ve kişilerin yıllık olarak çıkardıkları bilgilendirme amaçlı neşriyata da salnâme
adı verilmiştir. Osmanlı Devleti’nde ilk salnâme 1847 yılında “Salnâme-i Devlet-i Osmaniye”
adıyla resmî olarak yayınlanmıştır, bu salnâmede Osmanlı Devleti’nin idari teşkilatı, mülkiye,
askeriye ve ilmiye kurumları hakkında bilgiler verilmiştir. Bununla birlikte salnâmelerde, dini
günler, panayırlar, kara ve deniz postalarına ait tarifeler, Osmanlı parasının yabancı paralar
karşısında ki değeri, vb. gibi idari ve sosyal bilgiler bulunmaktadır. Bu yüzden salnâmeler,
yapılacak olan ilmi çalışmalarda göz ardı edilmeyecek çok önemli kaynaklar olarak ifade
edilebilirler.
Vilayetlere ait ilk yıllıklar ise Trabzon, Diyarbakır, Hüdavendigar, Konya, Kastamonu
merkezlerinde 1869-1870 yılında çıkarılmaya başlamıştır. Adana, Edirne, Erzurum ve
Sivas’ta 1870-1871’de, Ankara’da 1871-1872’de ilk salnâme çıkarılmış, böylece Anadolu’da
vilayet merkezi olan bütün kentler yıllıklara kavuşmuştur. Vilayet salnâmeleri muhteva
bakımından yayımlandıkları vilayetlere göre farklılıklar göstermekle beraber bunlarda
genellikle vilayetin idari teşkilatı, memurları, mahallin tarihi, eski eserleri, coğrafyası, idari
taksimatı, kazaları, nahiyeleri, kasaba ve köyleri, üretim faaliyetleri, ticaret ve nüfusu
hakkında bilgiler, fotoğraf ve haritalar yer alır. Vilayet salnâmeleri, neşredildikleri dönem
içerisinde vilayet idari teşkilatında meydana gelen gelişmelerin takip edilmesi bakımından
önemli birer kaynaktır. Bunlarda vilayete bağlı sancak ve kazalardaki Müslüman ve gayri
müslim okulları, idarecileriyle öğretmen ve öğrenci sayıları hakkında bilgilerin yanı sıra bazı
okulların resimlerine de yer verilmiştir.
Vilayet salnâmelerinde teşkilat vb. gibi statülerinde kısa bilgiler verilen resmî
kurumlar kendi salnâmelerini çıkararak teşkilat ve insan kaynakları hakkında ki bilgilerini
daha geniş bir şekilde yayınlamışlardır. Bu salnâmelerle sayesinde yayını yapan kurum
hakkında istatistiksel ve genel bir bilgi sahibi olmaktayız. Osmanlı Devleti’nde salnâmeler
yayımlanmaya başladıktan sonra özel kurum ve şahıslar da çeşitli adlarla salnâmeler
yayımlamaya başladılar. Bu salnâmeler resmî olmamakla birlikte kurumlar ve şahıslar
hakkında başvuru kaynağı niteliğindedir.
Sultan Abdulaziz döneminde, Kafkas göçmenlerine yeni yurt kurmak amacıyla 1861
yılında Kayseri, Maraş ve Sivas arasında bulunan mahalle Aziziye ismiyle yeni bir yerleşim
kurulmuştur. Sivas Vilayetine bağlı olarak kurulan Aziziye ile ilgili bilgileri arşiv belgelerinin
haricinde resmî salnamelerden öğrenmekteyiz. Aziziye Kazası hakkında 1870, 1871, 1872,
1875, 1881, 1883, 1884, 1885, 1887, 1889, 1891, 1903, 1907 tarihlerinde Sivas Vilayet
Salnâmelerin de bilgiler bulunmaktadır. Adı geçen salnâmeler de Aziziye Kazasının idari,
askeri, adli, coğrafî, eğitim, nüfus ve dini grupları hakkında ilk elden bilgiler bulunmaktadır.
Tüm bu bilgilerden hareketle, bildirimizde, Osmanlı devletinin idarî, askerî, ilmî,
iktisadî, siyasî ve kültürel alanlardaki faaliyetleri hakkında önemli ve ayrıntılı bilgiler veren

salnâmeler ve Sivas Vilayet Salnamelerine göre Aziziye Kazası ve Kazanın idari, askeri, adli,
eğitim, nüfus ve dinî grupları hakkında bilgiler sunmuştur.

KURULUŞUNDAN CUMHURİYETİN İLK YILLARINA KADAR AZİZİYE KAZASI
VE ÇEVRESİNDE AT YETİŞTİRİCİLİĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Tolga AKAY
Kafkas Üniversitesi
tolga_z@hotmail.com
ÖZET
Osmanlı Devleti’nde at yetiştiriciliği, kuruluş ve klasik çağda ciddiyetle ele alınan
stratejik bir mesele olmuştur. Devlete bağlı kurumlar yanında özel çiftlikler devletin ve
ordunun at ihtiyacını karşılamıştır. 18. yüzyıldan itibaren ise at yetiştiriciliği müesseseleri
diğer birçok kurum gibi bozulmaya başlamış ve Osmanlı Devleti, 1853-56 Kırım Savaşı’ndan
itibaren at ithalatçısı bir devlet haline gelmiştir.
At yetiştiriciliğinde görülen gerilemeye paralel olarak devlet, at sayısının arttırılması
ve var olan ırkların ıslahı yönünde tedbirler almaya başlamıştır. Haralar açılmış, iyi cins
damızlık atlar ithal edilerek yerel üreticiler desteklenmeye çalışılmıştır. Bu süreçte yaşanan
Kafkas göçleri ile kurulan Aziziye Kazası, Kafkasya’dan getirilen iyi cins Kafkas atları ile
Osmanlı yönetiminin dikkatini çekmiştir. Kazadaki Uzunyayla bölgesi sayısal olarak değilse
de cins ve kuvvet olarak ordunun ihtiyaçlarına cevap verebilecek atların yetiştirildiği önemli
bir kaynak olarak addedilerek desteklenmiş; at yarışları düzenlenmiş, aygır depoları
kurulmuştur. Bu destek ve teşvikler Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk yıllarında da devam
etmiştir.
Bu çalışmada 1861 yılında kurulan Aziziye Kazasında ve Uzunyayla Atı olarak
bilinen Kafkas atlarına ev sahipliği yapan Uzunyayla havalisindeki at yetiştiriciliği, arşiv
kaynakları ışığında ele alınacak, at yetiştiriciliğinin yöreye ve genel manada ülke ekonomisine
katkıları incelenecektir.

PINARBAŞI (KAYSERİ) İLÇESİNDE TARİHİ MEKÂNLARIN TURİZM
PLANLAMASI VE COĞRAFİ ANALİZİ
Doç. Dr. Tülay ÖCAL
Mustafa Kemal Üniversitesi
tulayocal5101@gmail.com
ÖZET
Anadolu’daki tarihi kültürel miraslar tarihi kültürel coğrafya boyutuyla turizm
coğrafyası açısından turizme kazandırılarak gelecek nesillere aktarılmalıdır. Bu tarihi eserler
farklı uygarlıkların geçmişten günümüze bize bıraktıkları ve korunması gereken miraslardır.
Bunlar yerleşmeler içinde atıl durumda kalmış tarihi dokular olarak göze çarpmaktadır.
Dünya tarihi dokuları bünyesinde barındıran Türkiye, yerleşmeler içinde açık bir müze olarak
sergilemektedir. Fakat tarihi dokular zamanla kendi tarihi kültürel miras kimliklerinin de hızla
yitirildiği mekânlardır. Buralarda yaratılan tarihi kültürel miras, geçmişle gelecek arasında
bağ kuran, kuşaklararası iletişimi sağlayan yenilenemez değerli kaynaklardır. Tarihi bir
geçmişe sahip olan Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi tarihi kültürel mirası, geçmişle gelecek arasında
bağ kuran, yenilenemez, sınırlı miras değerlerimizdendir.
Çalışmadaki amaç; Pınarbaşı İlçesinin tarihi kültürel varlıklarını tespit ederek,
koruyarak-yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için yapılması gerekenleri belirlemektir.
Bunları turizm coğrafyası açısından ele alarak, yöre halkının yararına nasıl sunulacağı
saptamaktır.
Alanda yapılmış çalışmalarla ilgili coğrafi kaynaklardan ve yardımcı bilimlerdeki
çalışmalardan yararlanılmıştır. Çalışma sahasındaki tarihi dokuları belirlemek için gezi ve
gözlem yapılmıştır. Pınarbaşı ilçesindeki tarihi dokular üzerinde belediyenin ve Kayseri
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün yapmış olduğu restorasyon
çalışmaları incelenmiş, bu dokuların korunması için neler yapılması gerektiği konusu
vurgulanmıştır. Bu tarihi-kültürel dokulara zarar vermeden ilçe insanlarının turizm amaçlı
kullanımı için neler yapılması gerektiği belirlenmiştir.
.

PINARBAŞI’NDA KAFKAS MUTFAĞI
Ülkü ÖNAL
Araştırmacı, yazar
ulkuonal08@hotmail.com
ÖZET
Tarih boyunca farklı boyutlardaki birçok savaşın yaşandığı Kafkasya coğrafyası, bu
savaşların sonrasında acılı göç hikâyelerine sahne olmuş, savaş mağduru çoğu insan bir
sığınak olarak gördükleri Anadolu coğrafyasına gitmiştir., Kafkasya bölgesinielimizden kayıp
gitmesiyle oralarda yaşayan Türk boyları ve diğer Müslüman toplumlar, Anadolu’nun
muhtelif yerlerinde iskân edilmişlerdir.
Kafkasya’dan Anadolu’ya göçlerle gelen Çerkezler, Anadolu’nun muhtelif şehirlerine
dağıtılmış, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine de yerleşmeler olmuştur.
Bizim bu bildirimizdeki amacımız; özelde Çerkez mutfağı olmak üzere Kafkas
mutfağıyla Anadolu mutfağının ortak yönlerini yansıtmak olacaktır. Sahada kaynak kişilerle
yüz yüze görüşülerek derlemeler yapmış, yemek çeşitleri kayıt altına alınmıştır. Büyük bir
kısmı hamur işi yemek türüne giren bu yemeklerin hazırlanış ve ikram şekillerini özellikle,
bizim doğup-büyüdüğümüz yer olan Artvin-Ardanuç ilçesinin yemekleriyle karşılaştıracağız.
Göçle gelen kültürün belki de en uzun süre yaşayanı da mutfak kültürüdür. Yeni yerleştikleri
kültürle de etkileşim olmuş, onlardan yemek tarifleri alıp vermişlerdir. Türkiye’nin her
yerinde ‘Çerkez Tavuğu’ bilinmektedir. Böylece İç Anadolu’da Kafkas mutfağı, Çerkez
mutfağı oluşmuş, Çerkezler; örf, adet ve geleneklerine çok bağlı oldukları için yemeklerini
hiçbir zaman unutmamıştır. Yeni vatanlarında da canlılığını korumuştur. Kesif bir şekilde
yaşadıkları için Pınarbaşı’nda da çok rahat bir şekilde Çerkez mutfağının örnekleri
bulunmaktadır. Çerkezlerin düğün, bayram ve önemli konuklarına ikram ettiği ‘velibah’,
hamurun içerisine patates konularak yapılmaktadır. Hamurun içerisine kıyma konularak
yapılan ‘fıccın’, patatesli ekmek ‘gubeta’, patatesli mantı ‘haluj’, ‘şisipasta’, ‘Çerkez peyniri’
gibi yemek kültüründen örnekler paylaşılacaktır.

PINARBAŞINDAN AMASYA’YA: MELİKGAZİ TÜRBESİ VE AMASYA SULTAN
İKİNCİ BAYEZİD KÜLLİYESİ ÖRNEĞİ VE MUMYALAR
Arş. Gör. Volkan DURAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
volkan.duran8@gmail.com
Doç. Dr. Bayram ÖZER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ozer.bayram@gmail.com
ÖZET
Minimalizm’in 1960’larda ortaya çıkmış bir akım olmasına rağmen, 1900’lü yıllarda
Modernizm döneminde ressam KazimirMalevich’in çalışmaları ve mimar Miesvan der
Rohe’nin yalın tasarımları ile ilk sinyallerinin atıldığı söylenebilir. Minimalizm sözcüğü
Fransızcadan gelen "minimum" sözcüğünden türemiştir. Sadeliğin ve geometrinin ön planda
olduğu klasik bir örnek olarak verilebilecek Amasya Sultan İkinci Bayezid Külliyesi ve
Melikgazi Türbesi bu bağlamda minimalist anlayışla ele alınabilecek bir örnek olarak ele
alınabilir. Bu bağlamda bu çalışmada öncelikle minimalist akım ele alınmış daha sonra da bu
akımın temel ilkeleri doğrultusunda Amasya Sultan İkinci Bayezid Külliyesi ve Melikgazi
Türbesi üzerinden o dönemki anlayış yorumlanmıştır.
İkinci olarak, bu bakımdan gerek kültür gerekse gelenek görenekler açısından birbirine
benzeyen bu iki şehrin birçok ortak noktası vardır. Mumyalarda bu ortak noktalardan birisidir.
Mumya dendiği zaman ilk akla gelen kavramlardan birisi Mısır olmasına rağmen,
mumyalama faaliyeti birçok medeniyette görülmüştür. Anadolu’da da mumyalama konusunda
iki örnekten birisi Melik Gazi türbesi, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Pazarören beldesine bağlı
Melik Gazi (Türbe) köyünde bulunmaktadır. Diğeri ise, İlhanlılar Dönemi'nde, Moğollar
tarafından zehirlenerek ya da boğularak öldürüldükleri zannedilen o dönemin ileri gelen
yöneticileri ve ailelerine ait olan Amasya’daki mumyalardır. Bu çalışmada her iki şehrin bu
mumyalar bakımından hangi tarihsel ortaklığı olduğu araştırılacaktır.

SÜTÇÜ İNEK SÜRÜLERİNDE ÜREME SAĞLIĞININ SÜRDÜRÜLMESİ VE
YÖNETİMİ
Prof. Dr. Yaşar AKAR
Erciyes Üniversitesi
yasarakar@erciyes.edu.tr
ÖZET
Ülkemiz hayvan varlığına bakıldığında, birinci sırada sığır yetiştiriciliği
bulunmaktadır. Sığır yetiştiriciliği sütçü, etçi ve kombine verimli ineklerden oluşmakta olup,
sütçü ırk inek yetiştiriciliği en yaygın olanıdır. İnekler normal sınırlar içinde senede bir yavru
verebilmektedir. Üreme sağlığı iyi olduğunda, senede bir buzağı hedefine ulaşılır ve üremenin
sürdürülebilirliği sağlanmış olur. Senede bir yavru alınması; yetiştirici ve ülke hayvancılığı
ekonomisi açısından son derece önemlidir. Son 20-30 yıl içinde ülkemizde ve dünyada, sütçü
ineklerde üremenin devamlılığı açısından ciddi sorunlar yaşanmakta ve önemli döl verimi
kayıpları yaşanmaktadır. Bu kayıpların en aza indirilmesi veya üremenin ideal sınırlar içinde
sürdürülmesi için üreme sürü sağlığı kontrol programlarının tüm işletmelerde kullanımı
gerekir. Üreme sürü sağlığı kontrol programlarıyla; fertilite parametrelerini ideal sınırlar
içinde tutmak, iyi bir bakım ve besleme programı yapmak, bulaşıcı hastalıklara karşı
koruyucu önlemler almak, yeni doğan buzağıların yaşama şansını artırmak, meme sağlığını
korumak ve hastalık halinde hızlı tedavisini yapmak amaçlanır. Bu kontrol programlarının
başarılı olması; güvenilir kayıt sistemi ile birlikte işletme sahibi, veteriner ve çiftlik personeli
arasında etkin iletişim, karşılıklı anlayış, görevlerin eksiksiz yerine getirilmesi ve düzenli bilgi
paylaşımına bağlıdır. Bu bildiride, son kaynaklar kullanılarak sütçü inek sürülerinde üremenin
ideal sınırlar içinde sürdürülmesinin nasıl yapılacağı ve bu sürecin yönetimi hakkında bilgiler
verilmiştir.

PINARBAŞI HALK İNANÇLARINDA“ARPAD”-“ANGUT”-“SİRİNGA”
TANIMLAMALARIVEMİTOLOJİK DERİNLİKLERİ
Yaşar KALAFAT
Halkbilim Araştırmaları Merkezi
yasarkalafat@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman ABDURREZZAK
Kastamonu Üniversitesi
ali-37@hotmail.com
ÖZET
Kafkasya’dan Karaçay-Çerkez Bölgesi’nin ve Anadolu’dan Kars-Sarıkamış KayseriPınarbaşıve Bitlis-Ahlat Çerkezleri halk inançlarına dair, hayatın doğum, evlilik ve ölüm gibi
geçişdönemleri ile ilgili genel bilgi verilip, bunların Anadolu halk inançları ile
karşılaştırılması kısaca yapıldıktan sonra; Anadili Çerkezce ve Anadili Türkçe olan halkın
mitolojilerindeyaşamakta olan “Arpad”, “Angut” ve “Şiringa” konusunda bilgi
verilmektedir. Kültoluşturmuş kavramların Mitolojik içeriği tartışılmaktadır.
Halklar arası halk inancı ortaklıklarının kaynakları üzerinde durulmakta bu
münasebetle totem, tabu, sahiplilik, basmak-basılmak, örtmek-örtülemek, bağlamakbağlanmak inanç kodları irdelenmektedir.

PINARBAŞI ( KAYSERİ ) YÖRESİ DÜZ DOKUMALARI
Öğr. Gör. Zahide ŞAHİN
Erciyes Üniversitesi
zahide@erciyes.edu.tr
ÖZET
Kayseri şehir merkezinin 107 km. doğusunda ve Kayseri-Malatya Devlet yolunun
üzerinde kurulmuş bulunan Pınarbaşı, Kayseri’nin büyük ilçelerinden biridir. Tarihin orta
çağlarından beri bir konaklama yeri olarak önemini korumuş, özellikle 1860 yılında
Kafkasya’dan gelen muhacirlerin Uzunyayla’ya iskân edilmesi üzerine 1861 yılında Sivas’a
bağlı ilçe hüviyetini kazanmıştır.
El sanatları bireylerin bilgi ve becerisine dayanan özellikle doğal hammaddelerin
kullanıldığı elle ve basit araçlarla yapılan ve toplumun kültürünü, gelenek ve göreneklerini
taşıyan bireylerin duygu, düşünce ve becerilerini yansıtan, gelir getirici üretime yönelik
etkinliklerdir. Pınarbaşı yöresinin öne çıkan el sanatlarında biri de dokumacılıktır.
Dokumacılık tabiri günümüzde yalnız halı, kilim ve kumaş imal etmek için kullanılmaktadır.
Düz dokumalar kendi aralarında kilim, cicim, zili, sumak şeklinde gruplara ayrılırlar.
Pınarbaşı yöresi dokumalarında kilim tekniği en çok uygulanan tekniktir. Bu tebliğde
Pınarbaşı yöresinde dokunan düz dokumalar üzerinde durulacaktır.

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATÇILAR ANSİKLOPEDİSİ’NDE PINARBAŞILI ŞAİR
VE YAZARLARPINARBAŞILI ŞAİR OSMAN KARA VE ŞİİRLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Zeki GÜREL
Gazi Üniversitesi
zekigurel@yahoo.com
ÖZET
Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun “Türk Dünyası
Edebiyat Tarihi” projesi kapsamında hazırlayıp 8 cilt olarak yayımladığı “Türk Dünyası
Edebiyatçıları Ansiklopedisi”nde yer alan Pınarbaşılı şair ve yazarları araştırdık.
Bu araştırmayı yaparken önce Kayseri odaklı alanla ilgili kitapları taradık. Daha sonra
da Behçet Necatigil’in “Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü” adlı kitabı ile Şükran Kurdakul’un
“Şairler ve Yazarlar Sözlüğü” adlı kitaplarında Pınarbaşılı şair ve yazarları tespit etmeye
çalıştık. Gördük ki, Pınarbaşılı şair ve yazarlardan çoğu mahallinde kalmış, mahallin
sınırlarını aşıp Türkiye’nin ve Türk Dünyasının ufkuna çıkamamışlar veya taşınmamışlar.
Biz bu bildirimizde mahalli çalışmaların önemine, mahalde yapılan çalışmaları dikkate
almadan yapılacak memleket çapındaki ve Türk Dünyası çapındaki çalışmaların eksikliğine
dikkatleri çekeceğiz.
“Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi”ne girmemiş Pınarbaşılı şair ve
yazarların adlarını zikrettikten sonra Pınarbaşılı şair Osman Kara’nın şiir dünyasını örnek
olarak tanıtacağız.
Biz bu bildirimizde, Yahya Kemal Beyatlı’nın “Türkçenin çekilmediği yerler vatandır”
sözünü hareket noktası kabul edip; “edebiyatı” malzemesi dile dayanan bir sanattır deyip de
Türk Kültür Coğrafyasının bütün kültür ve sanat değerlerini ortaya çıkartmadan Türk Dünyası
Edebiyat Tarihinin de yazılamayacağını yazılsa bile eksik kalacağını da vurgulayacağız. Konu
ile ilgili eleştiri ve tekliflerimizi de birlikte sunacağız.

