


Ç IKARKEN



1Altıncı Şehir

S İVASAltıncı Şehir
Yıl:l Sayı:2 Nisan-Haziran 1997 Fiyatı: 250.000 TL (KDVDahil)

Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
Adına Sahibi:

Doğan ÜRGÜP (Başkan)

Genel Yayın Yönetmeni: 
Cengizhan ORAKÇI

Yazı İşleri Müdürü: 
Davut ARSLAN

Yayın Kurulu: 
A. Turan ALKAN, Beşir AYVAZOĞLU,  

Yavuz Bülent BAKİLER, Rasim BÖLÜCEK, 
Ergun GÖZE, Doğan KAYA, Müjgan ÜÇER

Halkla İlişkiler Müdürü: 
Zafer BENLİ

Haber Müdürü:
Ahmet TAŞ

İdari İşler Müdürü:
Tekin ŞENER

Kültür-Sanat Danışmanı:
Mehmet ÖÇ

Dağıtım Müdürü:
Abdurrahman KAYA

Reklam Müdürü: 
Ercan ALPAY

Teknik Sorumlu: 
İsmail Hakkı ARIKAN

İdare ve Yazışma Adresi: 
Libya Cad. No: 19 Kolej-Ankara  

Tel: (0.312) 431 07 88-431 51 85 Faks: (0.312)342 21 38

Görsel Düzenleme - Tasarım: 
Fidancı Tasarımevi Tel: 417 98 51 ANKARA

Kapak Fotoğrafı:
Doğanay ÇEVİK (Bakırcı Ustası-Sivas)

Baskı: 
GIPTA A.Ş. 

Tel: (0312) 342 44 29-341 32 37 342 18 51

• Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. 
• Yayın Kurulu yazılarda lüzumlu gördüğü değişiklikleri yapar. 
• Gönderilen yazılar basılsın-ya da basılmasın iade edilmez. 
• Kaynak gösterilmeden iktibas yapılmaz.

İÇİNDEKİLER
Takdim .....................................................................2

Demek'ten / Doğan ÜRGÜP .....................................3

Salnamelere Umûmi Bir Nazar ve Sivas  
Salnameleri/Doç. Dr. Nazım Hikmet POLAT .............4

Kim Demiş Altıncı Şehir Diye? / Ergun GÖZE ...........9

Sivas'ta Fotoğrafçılık / Faruk ABURŞU ....................10

Röportaj: Ahmet AYIK ile Türk Güreşinin Geleceği 
Üzerine Bir Sohbet .................................................74

Şehirleşme Dinamiği ve Memleket Ahvali/ 
Tekin ŞENER ...........................................................18

Yiğit Namıyla Anılır /  
Yrd. Doç. Dr. Burhan PAÇACIOĞLU .........................20

Sivas'a Gelen Selçuklu Sultanları ve Osmanlı 
Padişahları / Adnan MAHİROĞULLARI ...................23

İhsan PULAK'ın Ardından / Müjgan ÜÇER ..............25

Ağıtlarda Yaşamak / Seniha YALÇIN .......................26

Şiir: Anadolulu Gelin / Göktürk Mehmet UYTUN ..27

Şehirde İnsan ve Otomobil / Cengizhan ORAKÇI ...28

Kusura Bakmayın Çocuklar/Ahmet Turan ALKAN .  37

Şiir: Sivas'a Özlem / Özkan YALÇIN ........................32

Sivaslı Şair-Mutasavvıf Abdulehad Nuri ve  
Bir Şiiri / Bilal KEMİKLİ ...........................................33

Hafıza: Folklor Gezintileri / Ahmet Kutsi TECER .....35

Şiir: Sivas'a Mektup / Mehmet Talat GÖZE ............37

Şiir: Sivas'ta Kurban Bayramı / Muvaffak ÖZMEN -

Canım Sivas'a / Namık YILDIRIM ............................38

Sivas'tan Bir Masal: Berri Hala / Ayşe KAYA ..........  39

Kitap Divanı / Cengizhan ORAKÇI ...........................44

Orta Asya Mektupları'ndan / Feyzullah BUDAK .....45

Kırk Ambar  ............................................................46

Mesajlar  ................................................................48

Mektuplar ..............................................................50

Sivas Üzerine Çeşitlemeler  ...................................52

SİVAS KÜLTÜREL VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK STATÜSÜNDEDİR.



2Altıncı Şehir

Değerli Okurlarımız,

İlk sayımız, umduğumuzun da üzerinde geniş bir ilgi gördü. Ge-
rek Sivas'ta, gerekse Sivas dışında dergimiz geniş yankılar uyandır-
dı. Dergi idarehanesine gelen çok sayıda telefon, mektup ve faks, 
bize tatlı bir heyecan yaşattı. Kanaatimiz iyice pekişti; demek ki 
böyle bir dergiye ihtiyaç varmış. Sadece Sivaslı değil, Sivaslı olma-
yan pek çok kişi de dergimizi tebrik ederek bizi şevklendirdiler.

Telefon ederek, mektup ve faks göndererek duygularını ileten 
bütün okuyucularımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Dergimiz, bundan böyle de siz okuyucularından alacağı destek-
le yürüyüşüne devam edecektir.

Bizim Sivas özelinde söylediklerimiz, diğer bütün şehirleri de il-
gilendirecektir. Sivas için söylediğimiz her söz, aynı zamanda diğer 
şehirlerimize de düşülmüş notlardır.

Sivas, kendi kültürel dokusu içinde, çarpık müdahalelere ma-
ruz kalmadan sağlıklı bir şehirleşmeyi basarsın isterken bu istek, 
aynı zamanda her şehrimiz için de temenni ettiğimiz ve kastettiği-
miz genel bir istektir.

İşte bu bakış açısıyla Altıncı Şehir'de mümkün olduğunca şe-
hir ve şehirleşme meselelerini çeşitli yönleriyle ele alacak ve işle-
yeceğiz. 

Değerli Okuyucularımız, 

Farkedeceğiniz üzere Altıncı Şehir'in bu sayısı, daha dolu bir 
muhteva ile çıkıyor.

Nazım H. Polat hocamız, salnameler ve Sivas salnameleri üze-
rine kaynak niteliğindeki bir makale ile yer alıyor. Kendisi, Sivas 
salnamelerini eski yazıdan yeni yazıya aktarmıştır. Salnameler, ya-
yımlanmayı bekliyor.

Üstad Ergun Göze, Sivas daüssılasını nefis bir yazıyla dile getiri-
yor. Güreş Federasyonu Başkanı, hemşehrimiz Ahmet Ayık'la yapı-
lan bir konuşmamız var.

Faruk Aburşu'nun makalesi, Sivas'ta fotoğrafçılığın tarihine 
derkenar düşüyor, arşivsizlik zihniyetimize neşter vuruyor.

Sivas'taki lâkapları Burhan Paçacıoğlu hocamız kaleme aldı. 
Derneğimizin kurucularından rahmetli büyüğümüz İhsan Pulak'ı, 
Müjgân Üçer yazdığı biyografi ile yâd ediyor.

Adnan Mahiroğulları, Sivas'a gelen Selçuklu ve Osmanlı padi-
şahlarını yazdı. A. Turan Alkan hoca, sosyo-kültürel değişmelerimi-
ze projektör tutuyor ve "kusura bakmayın çocuklar" diyor.

Bunların dışında zevkle okuyacağınızı düşündüğümüz, yazı ve 
şiirler, Altıncı Şehir'in sayfalarını süslüyor.

Bir sonraki sayıda buluşmak üzere, aradan çekilip sizleri Altıncı 
Şehir'le baş başa bırakıyoruz.

T a k d i m

AltıncıŞehir
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Muhterem hemşehrilerim, dernek yönetimi olarak göreve geldiği-
mizden bu yana, faaliyetlerimizi artırarak sürdürüyoruz. O günden 
bu yana, önemli bir mesafe aldığımızı rahatlıkla söyleyebilirim.

Dergimiz Altıncı Şehir, derneğimizin sürükleyici ve belirleyici bir 
ürünü oldu. Hiç ummadığımız kadar bir alâkaya mazhar oldu ve 
büyük bir heyecan meydana getirdi. Bunun yanında kültürel ça-
lışmalardan olarak, kitap yayınlarına başlayacağız. Biz, bunun millî 
kültürümüze de bir hizmet olacağına inanıyoruz.

Maddî imkânsızlıklara rağmen öğrenci yurdumuza bazı yatırımlar 
yaptık. Kullanılmaz bir vaziyete gelmiş olan ranza ve yatakları de-
ğiştirip, yeniledik. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla, bunların pa-
ralarını ödeme yoluna gittik. Elbette yurdun işleri ranza ve yatakla-
rı yenilemekle bitmiyor. Daha yapılacak işler var; banyoların, tuva-
letlerin ve yemekhanenin elden geçirilip, onarımının yapılması ge-
rekiyor. Yaz aylarında inşallah bunları da gerçekleştirerek, öğrenci-
lerimize daha rahat ve imkânları geniş bir yurt haline getirmeye ça-
lışacağız. En önemlisi de önümüzdeki dönemde, öğrencilerimizi ya 
ücretsiz, ya da çok az bir katkı payıyla, sabah kahvaltısı ve akşam 
yemeği de dahil olmak üzere, yurtta barındırmayı hedefliyoruz.

Yurdumuzun altında bulunan iş yerini altıncı ayda boşalttırıyoruz. 
Bu mekânı, "SİVAS KÜLTÜR EVİ" olarak düzenlemeyi ve hemşehri-
lerimizin buluşacağı, sohbetlerin yapılacağı bir mahfil yapmayı dü-
şünüyoruz.

Bilindiği üzere, derneğimizin merkezi Ankara'da ve şubesi yoktur. 
Önümüzdeki dönemde derneğimizin şubelerini Sivaslı'ların bulun-
duğu bazı illerimizde açacağız.

4 Eylül'de Ankara'da bütün hemşehrilerimizin katılabileceği büyük 
bir şölen tertip edeceğiz. 4 Eylül tarihi, bilindiği gibi kongre tarihi-
dir ve tarihimizde de önemli bir yeri vardır. İşte, bu tarihte yapaca-
ğımız gece, her yıl tekrarlanacak şölenlerimizin ilki olacaktır. Bunu 
şimdiden bütün hemşehrilerimize müjdeliyorum.

Bir başka çalışmamız da, Sivas Hizmet Vakfı'nın Ankara şubesiy-
le müşterek yapacağımız Ankara'daki Sivaslı'ları içine alan bir reh-
ber projesidir. Bu projenin, ilk araştırma çalışmalarına başlanmış-
tır. Önümüzdeki aylarda, bu çalışma daha da şekillenerek ortaya 
çıkacaktır.

Derneğimizin bir cazibe merkezi haline hızla geldiğini görüyoruz. 
Doğrusu bu da, bize büyük bir şevk veriyor. Çalışmalarımızda des-
teklerini esirgemeyen, başta sayın valimiz Aydın Güçlü'ye millet-
vekillerimize ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz.

Bütün bir Sivas'ı ve Sivaslı'yı temsil etme, sosyal ve kültürel daya-
nışmayı sağlama amacındaki derneğimiz, bundan sonra da sizlerin 
katkılarıyla çalışmalarına devam edecektir.

İnanıyoruz ki, Sivas'a hizmet etmek Türkiye'ye hizmet etmektir. 
Sultan Şehrimiz için yapılacak her hizmeti ibadet kabul ediyoruz. 

Saygı ve Sevgilerimle...

Doğan Ürgüp
Başkan

Dernek'ten
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"Salname" kelimesi, mensup olduğu Farsça 
lügatte "takvim" manasına, "sal" (yıl) ve "nâme" 
(yazılmış şey, kitap, mektup) kelimelerinden doğ-
muş birleşik isimdir(1). Ancak kelimenin kazan-
dığı anlam, "bir senelik hadiseleri (vakaları) gös-
termek üzere tertip olunan"(2) "ait olduğu yılın 
müesseseler ve hâl tercümeleri gibi, çeşitli mev-
zularda son durumu kısaca bildiren eser"(3) mef-
humuyla ilgilidir. Batı dillerinde "Almanch", 
"Jahrbuch"(Alm), "annal", "annuarie" (Fr) ve 
"annual=yearbook" (İng.) şeklinde karşılık bulan 
bu kelime, bir ara "nevsâl" kelimesiyle birlikte ya-
şamış, günümüz Türkçesinde yerini "yıllık”a bı-
rakmıştır.

"Salnâme”nin sözünü ettiğimiz mefhûmu kar-
şılamak üzere dilimizdeki macerası, Sultan I. Ab-
dülmecid Han zamanında başlar. İlk salnamemiz, 
kültür ve edebiyat tarihimizin mühim siması ve 
büyük devlet adamımız Ahmed Vefik Paşanın gay-
retleriyle hazırlanmıştır. Kaynaklardaki bilgilerin 
bir araya, getirilmesinden Ahmed Cevdet Efendi 
(Paşa) ve şair Abdülhak Hamid TARHAN'ın ba-
bası Hayrullah Efendinin, o yıllar Tercüme Oda-
sı baş mütercimi olan Ahmed Vefik Efendiye yar-
dım ettiği anlaşılıyor. Fakat kaynaklar, ilk salna-
meyi hazırlama şerefinin kime ait olduğu konu-
sunda hem fikir değildirler. Mehmed Zeki PAKA-
LIN, "Bunu ilk düşünen ve tatbik mevkiine koy-
duran Sadrazam Büyük Reşid Paşa'dır. Bu işe (...) 
Hayrullah Efendi memur olmuş, o da salnameyi 
Ahmed Vefik Paşa'ya yaptırmıştır"(4) derken, Ha-
san Refik ERTUĞ, ise "Ahmed Vefik Paşa tarafın-
dan düşünülmüş ve Paşa bunun yayımı için gerek-
li hazırlık ve çalışmaları bizzat yapmıştır" ifade-
sinden sonra "Tarihin akışına daha uygun bir yo-
ruma göre, Osmanlı Devleti'nde salname yayımı 
fikri Büyük Reşid Paşa tarafından atılmış ve He-
kimbaşı Abdülhak Efendi'nin oğlu tarihçi Hay-
rullah Efendi'nin 1845-1846 (H. 1262) yılındaki 
gayretleriyle hazırlanabilmiştir"(5) şeklinde fark-
lı bir yorum yapmaktadır. Yılmaz ÖZTUNA, "Ah-
med Vefik Efendi tarafından Hayrullah ve Ahmed 
Cevdet Efendilerin yardımları ve Sadrazam Bü-
yük Reşid Paşa'nın emri ile yayımlanmıştır. Reşid 
Paşa'nın Almanach de Gotha'ları görüp buna ben-

zer Türkçe bir seriye başlamasını istediği muhak-
kaktır"(6) cümleleriyle konuya biraz daha açıklık 
getirirken, İslâm Ansiklopedisi "Salname" mad-
desinde "Koca Reşid Paşa"nın teşviki ile tarihçi 
Hayrullah Efendi, Ahmet Vefik Efendi ve Ahmet 
Cevdet Paşa'nın müşterek çalışmaları neticesinde 
neşredilmiştir" tarzında telifçi bir yol tutulmuştur.

Mithat SERTOĞLU ise Osmanlılarda salname 
neşrinin "Büyük (Koca) Reşid Paşa"nın düşünme ve 
himmetiyle başladığını söylemekle yetinmiştir.(7)

Türk Ansiklopedisi "Ahmed Vefik Paşa" 
maddesinde de devlet salnamesi düzenleme işinin, 
Ahmed Vefik Paşa'ya verildiği kaydediliyor. Ömer 
Faruk AKÜN ise aynı bilgiyi vererek söz konusu 
salnameyi tereddütsüz Ahmet Vefik Paşa’nın eseri 
olarak kaydediyor.(8) Bütün bunlara bakarak, söz 
konusu işte en büyük pay sahibinin, Ahmed Vefik 
Paşa olduğunu kabul edebiliriz. Türkçedeki sal-
namelerin toplu bir katalogunu hazırlayan Hasan 
DUMAN da bu hususta aynı neticeye varmıştır.(9)

Her kim hazırlamış olursa olsun, ilk salname-

Salnâmelere Umûmi  
Sivas Salnâmeleri
Doç. Dr. Nâzım H. POLAT

Ahmet Vefik Paşa (1823-1891)
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mizin "resmî" oluşu dikkat çekicidir. Cemiyeti-
mizdeki gelişme ve değişmelerin kaynağı umumi-
yetle "bürokrasi" yani devlettir ve salname neşri 
de bu genel kaideye uygundur. İlk Türkçe (yarı-
sı Arapça) gazete unvanına sahip Vekâyi-i Mıs-
rıyye 1829'da Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali 
Paşa tarafından çıkarılmıştır. Türkiye'deki ilk 
Türkçe gazete Takvim-i Vekâyi (1830) devletin; 
Anadolu'daki ilk Türkçe gazetemiz Envâr-ı Şar-
kıyye ise Erzurum valiliğinin resmî haber ve teb-
liğ vasıtasıdır. Keza ilk mecmuamız Mecmua-i 
Fünûn (1862), resmî bir kurum olan Cemiyet-i 
İlmiye-i Osmaniyenin yayın organı olmak üzere 
Münif Efendi Paşa (1828-1910) tarafından yayım-
lanmıştır.

İlk özel salnamemiz, resmî ve ilk salname-
mizden sadece dört yıl sonra, 1288 (1871)'de Ali 
Suâvî tarafından "Türkiye Fi Sene 1288" adıyla 
Paris'te neşredilecektir.(10) Fakat özel salnameler, 
sayı ve hacim itibariyle de resmî makamların çı-
kardıklarının gerisinde kalacaktır.

Özel kurum, kuruluş ve şahısların çıkardığı 
sal-nameler, hazırlanış amacına göre çeşitlidir:

a. Meslekî Konulu Olanlar: Sağlık, asker-
lik, denizcilik, baytarlık gibi konulara ağırlık ve-
ren salnâmelerdir. Nevsâl-i Afiyet, (Haz. Besim 
Ömer[AKALIN] Nevsâl-i Askerî (Haz. Selânikli 
Tevfik)

b. Edebî Hüviyetteki Salnameler: Pekçok 
yazar ve şairin emeğini biraraya getiren "T.Z." ru-

muzlu biri tarafından 1914'te Asar-ı Müfide Kü-
tüphanesi neşriyatı arasında yayımlanan "Nevsâl-i 
Millî", son devir kültür ve edebiyat tarihimiz için 
kıymetli bir kaynak olup, bu türün en güzel örne-
ğidir. Türkiye Yazarlar Birliği’nin 1984'ten beri 
çıkarmakta olduğu "Türkiye Kültür ve Sanat 
Yıllığı" da aynı cinstendir.

c. Bazı Mecmua ve Gazetelerin Çıkardı-
ğı Yıllıklar: Bu türün en güzel örnekleri Servet-i 
Fünûn mecmuası adına düzenlenen salnamelerdir. 
1910-1913 yıllarına ait dört nüsha yayımlanan bu 
salnamelerin ilk ikisi İsmail Suphi SOYSALLI-
OĞLU ve Köse Raif Paşazade Mehmed Fuad tara-
fından hazırlanmıştır. Cumhuriyet devrinde Varlık 
dergisinin çıkardığı yıllıklar da bu cümledendir. 

Resmî kurum ve kuruluşların salnamelerini ise 
dörde ayırmak mümkündür.(11)

a. Devlet Salnameleri: "Salnâme-i Devlet-i 
Aliyye-i Osmaniyye" adıyla devlet tarafından ya-
yımlanan ve âdeta bilgi hazinesi, bilgi ambarı di-
yebileceğimiz bu eserler, Hicrî 1263 (1847)-Rumî 
1328 (1912) yılları arasında düzenli olarak çıkarıl-
mıştır. Bunlar içinde en küçüğü Hicrî 1266 (1850) 
yılına ait 95 sayfalık 4. salnamedir. Hicrî 1324 
(1906) yılına ait 62. sıradaki ise en hacimli (1104 
sayfa) olanıdır.

"1263 (1847)-1297 (1880) tarihleri arasındaki 
def’a 1-35'ler, taş baskısı (litografya) ile yayım-
lanmışlar, daha sonradakiler ise matbaa harfleriy-
ledir. İçlerinde altın yaldızlı ve lüks baskılara te-
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sadüf edilir. Bilhassa 1876-1908 tarihleri arasında 
Sultan II. Abdülhamid devrinde çıkanlar, en mü-
kemmelleridir. Bunlar inanılmayacak zenginlikte 
bilgilerle doludur ve devletin resmî teşkilâtından 
coğrafyasından başka, memurların isimleri, tayin 
tarihleri, rütbeleri, nişanları gösterilmekle birer 
vesika hüviyetindedirler.(...)

Söz konusu devlet yıllıkları, 1263-1325 (def’a 
1-64) yılları arasında, hicrî yıllar esas alınarak ya-
yımlanmıştır. 1263 hicrî yılı, 20 Aralık 1846-10 
Kasım 1847 dönemini ihtiva eder."(12)

1326 tarihini taşıyan iki devlet salnamesi var-
dır. Bunlardan biri hicrî (milâdî 1908), diğeri 
Rumî (Milâdî 1910) tarihleridir. Harpler silsilesi 
sırasında devlet, başındaki bir yığın dağdağa, ga-
ile ile uğraşırken salname neşrine devam edeme-
miştir. Dolayısıyla, 1328 (1912) yılına ait 67. sal-
nameyi takip eden 68. sıradaki ancak 1333-1334 
mâlî yılına ait olarak, 1918'de basılabilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti de Osmanlı Devletin-
den aldığı bu geleneği 1926'dan itibaren "Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Salnamesi" adıyla çıkardığı 
yıllıklarla devam ettirmiştir.

b. Nezâret ve Muadili Makamların Salna-
meleri: Bir nezâretin çalışmalarını ve teşkilâtı 
tanıtmak maksadıyla çıkarılan salnameler, dev-
let salnamelerinde ilgili nezârete ayrılan bölüm-
den daha teferruatlı bilgileri ihtiva ederler. Ha-
riciye Nezâreti Sicil-i Ahval Müdiriyeti tarafın-
dan neşredilen "Salnâme-i Nezâret-i Umur-ı 
Hariciye"ler bu kabildendir. Maarif Nezâretinin 
salnameleri ise, nazırdan bir okuldaki hademeye 
varıncaya kadar bu teşkilât bünyesindeki bütün 
görevleri, okulları, kütüphaneleri ihtiva eden çok 
kıymetli kaynaklardır.

Harbiye Nezâretinin yayımladığı on dört adet 
salnamede hem siyasî tarihle hem de kültür tari-
hiyle ilgilenenlerin temel kaynakları arasında-
dır. Bunlardan bilhassa 1330 (1914)'te neşredilen 
Ordu Salnamesi, Enver Paşa'nın Arap harfli al-
fabemizin ıslahına dair fikirlerinin mahsulü olan 
munfasıl (ayrı ayrı) harflerle basılmasıyla dikkat 
çekicidir. Bu alfabeyi icad eden, Milaslı Dr. İsma-
il Hakkı'dır.

Nezâret muadili makamların çıkardığı salna-
melere örnek olarak şeyhülislâmlık (meşihat) ma-
kamının İlmiye Salnamesi gösterilebilir.

c. Derneklere Ait Salnameler: Çalışmalarını 
geniş kitlelere anlatmak, tanıtmak maksadıyla pek 
çok dernek salname çıkarmıştır. Meselâ Cemiyet-i 
Tedrisiye-i îslâmiye Salnamesi (1913), Osman-
lı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnamesi (1913), 
Himaye-i Etfâl Cemiyeti Salnamesi (1927), Malûl 
Gaziler Türkiye Salnamesi (1927). Bütün bunları, 
yıllık faaliyet raporu addedebiliriz.

d. Vilâyet Salnameleri: Hasan DURAN, 
vilâyet salnameleri hakkında şu bilgileri veriyor: 
"Devlet salnamelerinin faydası görüldükten son-
ra, vilâyet ve nezâret salnameleri çıkarılmağa baş-
lanmıştır. Bazı kayıtlarda ilk vilâyet salnamesi-
nin 1282 H. yılında Trabzon'a ait olduğu söyle-
nirse de, bizim tespitlerimize göre, ilk Trabzon 
Vilâyet Salnamesi 1286 H. (1869 M.) yılında neş-
redilmiştir. İlk Osmanlı vilâyet salnamesi ise, mali 
1334 (1918 M.) yılında neşredilen Müstakil Bolu 
Sancağı Salnamesi'dir. 1337-78 Mali 1921-22 
Miladi senesi Bolu Livası Salnamesi ise, 1337-
41 1921-22'de yayımlanmıştır."(13) İslâm Ansik-
lopedisinde, ilk vilâyet salnamesini daha önce Ha-
lep vilâyet mektupçuluğunda bulunan İbrahim Ha-
let Bey'in "Fihrist-i Vilâyet-i Haleb" adı ile tertip 
ettiği, içindeki istatistikî, iktisadî bilgilerden dola-
yı bu eserin Bâb-ı Ali'nin dikkatini çektiği ve diğer 
vilâyetlerden de benzerlerinin hazırlanmasının is-
tendiği iddia edilmektedir.(14) Fakat bahsi geçen 
bu ilk salname henüz ele geçmemiştir.

"Vilâyet salnameleri, ilgili vilâyetin idarî bö-
lünüşü, memur listeleri, mahalli tarih ve coğraf-
yası, eski eserleri, ticarî ve ekonomik faaliyetler, 
nüfus, okullar, kütüphaneler vb. pek çok bilgiler 
verirler. Bazı vilâyetlerin bir defa salname neşret-
meleri yanında, bazı vilâyetlerin de otuz beş civa-
rında salname neşrettiklerini görmek mümkündür. 
Bunların içinde Türkçe-Arapça, Türkçe-Rumca, 

Salnâme-i Devlet-i Âliyye-i Osmanî / Dersaadet
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Türkçe-Boşnakça ve hatta sadece Arapça olanla-
rı bile vardır."(15)

En çok salname çıkaran vilâyetimiz 
Hüdavendigâr (Bursa)'dır. 36 adet salname yayım-
layan Hüdavendigâr'ı, 35 adetle Halep, 32 adetle 
Suriye, 30 adetle Konya takip eder. Edirne 28, Ay-
dın 25, Trabzon, Bağdat ve Cezayir-i Bahr-i Se-
fid 22'şer, Kastamonu 21, Selanik ve Diyarbakır 
20'şer salname çıkarmıştır. Sivas ise 17 salname 
ile bunlardan sonra 13. sıradadır.(16)

Sivas salnamelerinin listesi ilk defa M. Sey-
feddin ÖZEGE (1901-27 Ns. 1981) tarafından ve-
rilmiştir.(17) Fakat ÖZEGE merhum, 17 salname 
den ancak 9 tanesini tespit edebilmiş, 3., 4., 6-10. 
ve 13. salnameleri göremediği için kataloguna al-
mamıştır. Hasan DUMAN'ın listesinde, ise 3. sal-
name eksiktir. Bu bilgilerin toplamından, Sivas 
salnamelerine ait şöyle bir liste tespit edebiliyo-
ruz:

1. Salnâme-i Vilâyet-i Sivas, 1287 Hicrî se-
nesi (1870), Def’a: 1, Sivas Vilâyet Matbaası 
(1287/1870), 106 s.

2. Salnâme-i Vilâyet-i Sivas, 1288 Hicri se-
nesi (1872), Def’a: 2, (Sivas Vilâyet Matbaası 
1288/1871), 118 s.

3. Salnâme-i Vilâyet-i Sivas, 1289 Hicri se-
nesi (1872), Def’a: 3, (Sivas Vilayet Matbaası 
(1289/1872), 120 s.

4. Bulunamadı.
5. Salnâme-i Vilâyet-i Sivas, 1292 Hicri se-

nesi (1875), Def’a: 5, (Sivas Vilâyet Matbaası 
1292/1875), 142 s.

6. Salnâme-i Vilâyet-i Sivas, 1293 Hicri se-
nesi (1876), Def’a: 6, (Sivas Vilâyet Matbaası 
1293/1876), 128 s.

7. Bulunamadı.
8. Salnâme-i Vilâyet-i Sivas, 1298 Hicri se-

nesi (1881), Def’a: 8, (Sivas Vilâyet Matbaası 
1298/1881), 233 s.

9. Bulunamadı.
10. Sivas Vilâyet Salnamesi, 1300 Hicri se-

nesi (1883), Def’a: 10, (Sivas Vilâyet Matbaası 
1300) (1883), 189 s.

11. Salnâme-i Vilâyet-i Sivas, 1301 Hicri se-
nesi (1184), Def’a: 11, (Sivas Vilâyet Matbaası 
1301) (1884), 223+103 s.

12. Sivas Vilâyet Salnamesi, 1302 Hicri sene-
si (1885), Def’a: 12 Sivas Vilâyet Matbaası 1302 
(1885), 460 s.

13. Sivas Vilâyet Salnamesi, 1304 Hicrî sene-
si (1887) Def’a: 13 Sivas Vilayet Matbaası 1304 
(1887), 173 s.

14. Sivas Vilâyet Salnamesi, 1306 Hicrî se-
nesi (1889), Def’a: 14, (Sivas Vilâyet Matbaası 
1306/1889), 266 s.

15. Sivas Vilâyet Salnamesi, 1308 Hicrî se-
nesi (1891), Def’a: 15, (Sivas Vilâyet Matbaası 
1308/1891), 266 s.

16. Sivas Vilâyet Salnamesi, 1321 Hicrî sene-
si (1907), Def’a: 16 Sivas Vilâyet Matbaası 1312 
(1903), 146 s.

17. Sivas Vilâyet Salnamesi, 1325 Hicrî sene-
si (1907), Def’a: 17, Sivas Vilâyet Matbaası 1325 
(1907), 272+2 s.

1287 (1870) salnamesinin Sivas salnamele-
ri içinde şüphesiz ki ilk olmaktan ileri gelen ayrı 
bir yeri vardır. Ama hem verdiği bilgilerin bolluğu 
hem de tertip güzelliği itibariyle en güzel, en ha-
cimli ve kıymetli Sivas salnamesi, sonuncu yani 
1907'ye ait olanıdır. Sivas'ta ilk salname, Vezir 
Hacı İzzet Paşanın sonuncu ise Reşid Akif Paşa-
nın valiliği sırasında çıkarılmıştır.

Salnameler, şehir tarihlerinin en mühim kay-
nağıdır. Bunlara bakarak 1325 (1907)'e kadarki 
Sivas hakkında başka bir kaynağın veremeyece-
ği bilgiler derleyebiliriz. Meselâ, Sivas salname-
lerine göre, vilâyet merkezi olduğu Hicri 1198 
(1783/84)'den 1325 (1907)'e kadar Sivas'ta 67 
vali veya mutasarrıf görevlendirilmiştir. Bunlar-
dan 8'i ikinci defa atanmıştır. Şu halde bu tarih-
ler arasındaki vali atama işlemi 75 kere tekrar-
lanmıştır. Yani Sivas'a tayin edilen valilerin or-
talama görev ömrü 20 aydan biraz fazladır. Bu 
süre, yüksek seviyeli bir bürokratın rahat hiz-
met verebilmesi için herhalde yeterli değildir. 
75 görevlendirmenin 48'i bu sürenin altındadır. 
Hatta 12 Muharrem 1245'te 29. görevlendirme 
ile Sivas'a gelen 28. vali Vezir İzzet Paşa, ma-
kamını ancak 18 gün muhafaza edebilmiştir. En 
uzun süreli valiliği ise 7 yıl 11 ay 2 gün ile vezir 
Mehmed Celâleddin Paşa (atanma tarihi: 3 Safer 
1220) yapmıştır. Onu ay farkıyla Reşid Akif Paşa 
takip eder.

Sivas valileri arasında Reşid Akif Paşa ve Abi-
din Paşa gibi edebî cephesiyle de dikkat çeken 
zatlar vardır. Reşid Akif Paşa ortanın epeyce üs-
tünde bir şairdir. Ama konağını şairlere açması, 
sanatkârları himaye etmesi daha mühim hizmetle-
rindendir. Abidin Paşa ise Mevlâna'nın Mesnevisi-
ni en güzel şerh edenlerdendir. Onun Terceme ve 
Şerh-i Mesnevi-i Şerif adlı bu eserinin ilk cildinin 
ilk baskısı Hicri 1303/Rumî 1301/Milâdî 1886'da 
Sivas Vilâyet Matbaasında yapılmıştır.

Salnamelerin verdiği en önemli ve sağlam bil-
giler ise nüfus istatistikleridir. 1907 yılı sal name-
sinde Sivas ve yöresi nüfusu şöyle tablolaştırıl-
mıştır.(18)
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Bu tabloya bakarak bazı sonuçlara varabilir, 
yorumlar yapabiliriz.

1. Sivas ve yöresindeki bütün gayr-i müslim-
ler (88940), toplam nüfusun (487312) ancak % 
18.25'i kadardır. Bu rakkam, gayr-i müslim nüfu-
sun en çok olduğu döneme aittir.

2.  Hele hele Ermeni fanatizminin nüfusu-
nu çok yüksek diye gösterip kendine ait izlerden 
bahsetmeye kalkıştığı bu aziz vatan toprağında 
Ermeni sayısı (79107) toplam nüfusun sadece % 
16.23’Ü civarındadır.

3. Sivas'ın bazı ilçeleri (meselâ Hafik), bugün, 

1902'deki nüfusunun çok altındadır. Göçün şidde-
ti için en çarpıcı belge budur.

Çıkardığımız şu üç maddelik netice bile, salna-
melerin ne kadar önemli olduğunu ifadeye kâfidir. 
Kaldı ki salnameler, bir bölgedeki mektep, medre-
se, cami, kilise, havra, çeşme, kütüphane, karakol, 
kışla, maden ve bazı küçük işletmeler gibi böyle 
daha bir yığın kurum ve kuruluşa, buradaki per-
sonel ve diğer insanlara ait istatistikî bilgiler edin-
mek için çok elverişli kaynaklardır. Bu itibarla va-
lilikler, il özel idareleri ve belediyeler, salnameleri 
yeniden yayımlamak için gayret göstermelidirler.
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Cinsiyetine Göre 
Yekun İSLAM RUM ERMENİ KATOLİK PROTESTAN

TOPLAM Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız

Sivas 78885 40878 38007 27483 25549 302 301 12013 11154 889 803 191 200

Aziziye 50784 27229 23555 6527 23109 4 4 656 418 2  2 39  22

Bünyan 38985 20480 18505 18347 16499 597 592 1537 1414

Tonus 54743 29705 25038 21790 19297 7623 5455 292 286

Yenihan 38938 20673 18265 19731 17431 271 205 671 629

Hafik 52173 6909 25264 21008 19820 26 11 5875 5433

Koçgiri 52904 7714 25190 2739 21368 2099 13040 2836 2437 40 45

Divriği 36109 18451 17658 14295 13859 4043 3682 113 117

Gürün 24161 12415 11746 8070 7530 3866 3715 187 192 292 309

Darende 28629 14746 13883 13246 12561 1471 1291 4 1 25 30

Kangal 31001 16413 14577 14777 13336 1636 1252

Yekun 4873312 255613 2311699 208013 190359 3299 2453 42227 36880 1082 998 992 1009
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Kimin dediğini biliyorum hem ne kadar iyi niyetle de 
dediğinin farkındayım. Ama içim bir türlü kabul et-
miyor.
İlk günahımı ve ilk tevbemi yaşadığım şehri gönlüm 
birinci saymakta her halde mazur görülebilir. Ama bu 
boş ve kof bir tarafgirlik sayılmamalı ve bilinmeli ki, 
yurdumun bütün şehirleri, hatta bu günkü sınırlarımı-
zın dışındaki bir çok şehirler de benim için aynı sıra-
dadır.
Kastım doğduğum şehre benim gözümle bakılmasına 
yöneliktir. Tekke önünde çimdiğim suyun genzimde-
ki tadını unutamam. Şimdi oradaki mezarlıkta da an-
nem, ağabeyim, adeta ailem yatmaktadır.
Nostaljiye kapılmışsın diyenlerden çekinecek ka-
dar da zayıf seciyeli değilim herhalde, "evet" diyo-
rum bu kutsal nostaljiye kapılmamak mümkün mü? 
O zamanlar Sivas büyük şehirdi, treni vardı, elektri-
ği vardı ve fabrikaları vardı. Dikkat isterim bunlar o 
devirde Türkiye'nin bazı büyük şehirlerinde bile yok-
tu. Ama bunlar olmasaydı bile o büyüktü, bizim şehri-
mizdi. Bayramlarda, Hükümet meydanında resmige-
çit yapılırdı. En sona kalan saka beygirinin taşıdığı su 
haznesinin musluğunun damlaması milleti güldürür, 
"Yarım saat sonra damla su kalmaz" tefsirlerine yol 
açardı. Ama millet yine de, Ruslar, Kars'ı Ardahan'ı 
isteyince, "Vermeyiz çarpışırız" diye samimi direnme 
gücü gösterirdi.
Bu resmigeçitler benim için daha anlamlı geçerdi çün-
kü en sonra da bando çalıp çağırarak geçerdi, önün-
de de bizim komşumuz olan bando şefi. Ah ismini bir 
hatırlasam. Hatırladım lakaplarını "Teberler"den bir 
amca idi ve sanki bando bizim mahallenin parçasıy-
mış gibi gelirdi bana.
İnsanın doğduğu şehir belki de "ilk"leri barındırdı-
ğı için ön alır. İlk uçağı Siptiric’e mecburi iniş yapan 
uçağı mahalle arkadaşlarımdan birisiyle, onun da is-
mini unutmuşum ama lakaplarını hatırlıyorum, deve-
cilerden- beraber görmek için nasıl koştuğumuzu ve 
nasıl hayretle bu kocaman kuşu -şimdikilerin yanın-
da serçe- seyrettiğimizi hatırlıyorum. Çünkü ilk defa 
uçak görüyorduk.
Bakın isimler gitse bile, lakaplar kalıyor. Bizimki 
"eskiciler" imiş. Altınoğulları, Tarhana mahallesin-
de, babaannem tarafı. Emin Efendi dayım, beyaz pa-
muk sakallı bir mübarek, daha doğrusu, babamın da-
yısı. Kabakulak olanların yüzüne Kuran ayetleri ya-

zar dua ederdi. Benim gibi sarılık olanlar bir kilo çir 
alıp Arap Şeyhin türbesinde okutup sabah aç karnı-
na onu yiyip iyileşirlerdi. Arap Şeyh Sivas Kongresi-
nin manevî koruyucusu bir rüfâî şeyhi. Tıbbi bahisle-
re daldık da aklıma geldi, çok ağır bir sıtmadan son-
ra dalağım çok büyümüş taş kesmiş, beni yürümek-
te zorluk çeker hale getirmişti. O devirde sıtma götü-
rücü bir hastalıktı. Çare olarak bir köylü kadın tavsi-
ye edildi. Bir kaç gün dalağımı sıka sıka masaj yapa-
rak nor mal hale getirdi. Şimdi düşünüyorum da yaşa-
mamış olsam, modern tıp karşısında, bu durumu din-
lemek bile istemezdim.
Bezirciye üç tane güzel okul binası yapılmıştı. Ziya 
Gökalp, Fevzi Paşa ve Kız Enstitüsü. Ben Fevzi 
Paşa'da okudum. Oradan mezun oldum. Nimet öğret-
meni ve Müdürümüz Hüseyin Hüsnü İlgün'ü örnek 
öğretmenler olarak rahmetle anarım ve herkese örnek 
gösteririm. Arkadaşım "Sahak"ı da unutmadım ama o 
beni ve Sivas'ı unuttu, telefonda sesi buz gibi ve düş-
mandı.
Baktım da bu yazı bir asker mektubuna dönecek 
gözüküyor... O da tabii değil mi? Ne var ki bu gün 
Sivas'ta beni yaşadığım günlerden tanıyan pek az kişi 
kaldı. Kalanlar da zaten şuraya buraya dağıldı. Evle-
rin kaşlarında koşarak erik çaldığımız Sivas yok ar-
tık. Sanmam ki bundan sonra da ben Köroğlu'nun ma-
ğarasına çıkayım, Mihrivefa'ya su getirmeye gideyim, 
Karaçayır'ın Mendeklik ormanında şişek çevirmesi 
yiyeyim. Sadece hatırası kaldı onların artık. Aradaki 
zaman farkı çok esrarlı güzelliği aldı götürdü. Bun-
dan sonra Sıcakçermiğin Cehennemliğinden gelen 
gürültüleri ürkerek dinleyen çocuğu nerede bulmalı. 
O Sivas'ı, o ömrümün birinci şehrini nerede ve nasıl 
bulmalı? Belki sadece, Ali Baba Camii'nin haziresin-
de o gü lerden bir nebze huzur vardır.
Kim demiş Altıncı Şehir diye benim ömrümün birinci 
şehrine? Kim demiş? 

Kim Demiş Altıncı Şehir Diye?
Ergun Göze

Fevzipaşa İlkokulu, 30.5.1932
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29 Ekim 1983 Cumhuriyet Bayramında Cumhuri-
yetin 60. Yıl Dönümü Çerçevesinde "Cumhuriyet 
Döneminde Sivas ve Sivas'a Hizmet Etmiş Önem-
li Kişiler" başlığı altında ilk siyah beyaz fotoğraf-
lardan oluşan sergimi açmıştım. Sergimde Cum-
huriyetimizin 10. yıldönümü ile ilgili hem fotoğ-
rafların, hem de Cumhuriyetin 10. yıldönümü ile 
ilgili belgelerin fotokopilerini sergilemiştim. Ser-
gilediğim belgelerin büyük bir kısmını bir ay önce 
tesadüf eseri elde etmiştim. Kağıt fabrikasına gön-
derilmek üzere, Erkek Yetiştirme Yurdunun depo-
suna gönderilen kağıtlar arasından fazla zaman 
harcamadan bulabildiklerim, şu anda yeni açıl-
dığını duyduğum Cumhuriyet Müzesinin arşivin-
de bulunması gereken evraklar olduğunu samimi-
yetle itiraf edebilirim. Şu andaki aklım olsa, o ev-
rakların tümüne SEKA'nın vermiş olduğu bedelin 
daha fazlasını vermeye razıyım. Yazımın konusu 
fotoğraf ve fotoğrafçılık olduğu için bu belgelerin 
detayına inmeyeceğim.
Sergimden sonra 10. Yıl Kutlamaları ile bazı şey-
leri, o dönemin yaşlılarına sorduklarında belge 
olarak kullanamayacak şeyler anlatıldığını hay-
retle müşahede ettim. O dönemin izleyenlerinin 
ellerinde birer fotoğraf makinesi ve kamera ol-
masını beklemek mümkün olmadığına göre so-
nucun bu şekilde olmasına katlanmak gerekti-
ğini çok iyi farkettim. Çok önemli konuların fo-
toğraflarla zihinlerde yer edilmesi sağlanabilirdi. 
4.11.1919 Sivas Kongresi Sivas'ımız için olduğu 
kadar Türkiye'nin kaderi içinde önemli bir tarihi 
olay. Sivas Kongresi her yıl kutlanmaya çalışıl-
mış. Yalnız Kongreye hizmeti geçmiş, Kongre Bi-
nasındaki telgrafçı, aşçı, ambar memuru, İrade-i 
Milliye Gazetesini çıkaran mürettip, makinist kı-
saca tüm matbaa çalışanları ile ilgili en ufak çalış-
ma yapılmamış. (Fotoğraf 1)
1933 tarihinde Sivas Lisesinin Edebiyat Öğret-
menliği yapan Rahmetli Muammer Dülger Ho-
camla İzmir'de 1989'da buluşup eski günlerle il-
gili sohbetimde şunları hayretle öğrendim. "Sivas 
Lisesi Kızılırmak İzci Ocağı, Sanat Okulu, Öğ-
retmen Okulu’ndan yüzer izci 10. yıl kutlamala-
rı nedeniyle Ankara'ya gitmiştik. Üç yüz öğrenci-

nin Bayram yerinde Sivas Halayını çekmesi kar-
şısında gözyaşlarımı tutamadım. "Hani nerede o 
anı gösteren fotoğraflar? Bir iki tanesi olsa idi, 
Muammer Dülger Hocamızın heyecanını belki şu 
anda bazı insanlarımıza hissettirebilirdik.
Ankara'da Sivas Lisesi İzcilerinin "Zafranbolu" 
isimli uçağı izlerken çekilmiş bir fotoğrafı tesadü-
fen elime geçirdim (Foto 2). Gençlerle bu şekilde 
ilgilenen eğitimcileri rahmetle yâd ediyorum. Çok 
zor şartlarda sahneye konan tiyatro eseri ve kısıt-
lı imkanlarla gerçekleştirilen spor karşılamaları şu 
anda geniş imkanlar hoşgörü desteklerle arzu edi-
len boyutlarda sergilenmeyişinin nedenlerini hiç 
düşünemiyoruz. 

Faruk Aburşu
Cum. Üni. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Okutmanı

Sivas'ta Fotoğrafçılık
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Sivas'ın sosyal olaylarına ışık tutabilecek fotoğ-
rafların tümü bir merkezde toplanmalıdır. Ancak 
bu şekilde sosyal ve kültürel gelişmenin boyutla-
rı hakkında bilgi sahibi olabiliriz. 1933 yıllarında 
üç önemli beyaz var bunlardan un şeker ve yağdan 
CHP’nin ileri gelenleri un helvası yaptırıp, Hü-
kümet Binasının arkasında köylüye ikram etmiş. 
Köylünün refaha eriştikleri zaman her zaman ik-
ram edebileceği, cenazesin de ekmek arasında ya-
kınlarına dağıttığı helvayı yerken Partinin ve şeh-
rin ileri gelenlerinin ortaya koyduğu tablo gerçek-
ten ilginç (Foto 3). "Yurdun Efendisi" olarak ta-
nımlanan köylünün sırtından inmeyen aydının ve 
şehirlerinin bu görüntüsü ibretle izleniyor. Zaten 

Sivas'ta Fotoğrafçılık

Fotoğraf 1. 1928 yıllarında Kongre ve Hükümet Binaları



12Altıncı Şehir

uzun zamandır köylünün neden Dörtyol'un ileri-
sine, hükümetin önüne kadar gelemediğini anla-
makta güçlük çekilmiyor. 

Sivas'ta Fotoğrafçılık
Türkiye 28 Ekim 1839 tarihli Takvim-i Vekâyi ga-
zetesinin 186’ıncı sayısı ile fotoğraf ve fotoğraf-
çılar ile tanışmış Alman Rabah yanında yetişen 
Kayserili Kevork ve Wichen kardeşler 1866'dan 
itibaren Osmanlı Devleti bünyesinde Dünya Fo-
toğraf sanatçıları arasında yer almışlar. Daha son-
ra "Abdullah Biraderler" adını alan bu iki kardeş 
İstanbul ve çevresinde fotoğrafı yaygınlaştırmış. 
Öyle sanıyorum ki Sivas'ta fotoğrafçılık yapan 
Enkababain Kardeşlerin de Abdullah birader Kar-
deşler ile yakınlığı var. Kolleksiyonumun arasın-

da ki fotoğraflardan birinin arkasında Enkababain 
Freres soğuk kaşesine rastladım (Foto 4). Fotoğ-
rafın arka yüzünde "Karahisar-ı Şarki Orman me-
muru Mahdumu Saadettin Efendi, ortadaki bende-
niz (İmzadan isminin Hulusi olduğu anlaşılıyor), 
sol baştaki Suşehri Komiseri Naci Efendi Mahdu-
mu Namık Efendi. Tarih 13 Mayıs 1905" Başka 
bir fotoğraf da aynı dönemleri yansıyor. İki kişi-
nin oturduğu bir diğerinin ayakta olduğu bu fotoğ-
rafın arkasında her hangi bir yazı yok ama soğuk 
damga ile "Touran Freres Sivas" yazısı okunuyor.
Bir Bayram ziyaretinde İlkokul öğretmenim 
emekli müfettiş Avni Özdemer'in evinde dedesi-
nin fotoğrafının sağ alt köşesinde ki soğuk dam-
ga dikkatimi çekti. Kırmızı bir kağıt üzerindeki 
soğuk damgayı okuyamayınca fotoğrafın arkasın 
daki büyükçe bir kaşe daha net olarak okunmak ta 
idi. "Bedayi Fotoğrafhanesi Karaahmetzade Ah-
met Turan sene H. 1340 M. 1923" (Fotoğraf 5). 
Taşhan'nın içinde fotoğrafçılık sanatını icra eden 
bu fotoğraf ustasının kaç yıl bu işi yaptığını tes-
bit edemedim. Çekmiş olduğu fotoğraflardan da 
şimdiye kadar temin edemedim. Sivas'ın merke-
zi görüntülerini Matbaacı Kitapçı Kamil kartpos-
tal haline getirmiş. Kıymeti yüz para olan bu kart-
postallar Cumhuriyet caddesindeki kırtasiye dük-
kanlarında satışa sunulmuş. 1926-1931 yıllarında 
faaliyet gösteren Türk Ocakları ile 1938 yılında 
Halkevleri faaliyetleri arasında Sivas manzarala-
rını fotoğraflandırmış. 29.10.1938 de Orta Yayla 
Dergisi’nin 15.inci yıl sayısında Halkevi'nin Yö-
netim Kurulu ile tüm faaliyet gösteren kolların fo-
toğrafları çok önemli belge niteliğinde.
Sivas'ta Atatürk ve Sivas, Milli Mücadele Dö-
neminde Sivas, başlıkları altında sergimin sayı-
sı on beşi geçti. Bu sergilerin birçoğu fazla ilgi 
görmedi. Marifetin iltifata tabi olduğunun bilin-
cindeyim. Sergilerde para kazanmak amacında 
değildim. 1992 tarihinde ki sergimde Selim Ağa 
Cami'inde çıkıp sergimi gezen Rahmetli Yusuf 
Sübütay'ın sergim esnasında beni arayıp kendisi-
nin bizzat Zais İkon makinesi ile çektiği fotoğraf-
lar dan kopya aldırma nezaketini göstermesini hiç 
unutamam. Bu nedenle sergilerin tümünde bir iki 
ufak bahanelerin tümünü kulak ardı etmiştim.
Sivas'ta fotoğraf ustası olarak kabul edebilece-
ğimiz 1913 doğumlu Şevket Şen ve Örnek Ote-
li civarında Recep Sönmezgün’ün hangi yıllarda 
kimlerden fotoğraf sanatı öğrendiğini bilmiyoruz. 
Rahmetli Recep Bey, 25.3.1953 yılına kadar fo-
toğrafçılık yapmış. Yine o yıllarda sanatının zirve-
sinde olan rahmetli Ahmet Ersin, emekli olduktan 
sonra mesleğini oğulları devam ettirmekte. 1945 
yılından itibaren Sivas'ta fotoğrafçılık yapan Hü-
seyin Uçuk, mesleğinin tüm inceliklerini oğul-
larına öğretmiş modern stüdyoları ile çalışmala-

Fotoğraf 2. 1931'de Sivas Lisesi Öğrencileri Ankara'da 
uçak hakkında bilgi alırken

Fotoğraf 3. 29.10.1933 Sivas Belediyesi Azalarından 
Behçet Bey, Halk Partisi Katibi Rıza Bey, köylülerle 
helva yerken
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rına devam etmekteler. Rahmetli Ahmet Ersin'le 
birlikte çalışıp daha sonra PTT'den emekli olduk-
tan sonra dükkân açan Recep Ersin de Belediye 
Oteli’nin arkasında 1981 yılına kadar Sivas'a ve 
Sivaslı'ya hizmet etmiştir. Çoğu zaman boş vakit-
lerimi dükkânında geçirirdim. Çektiği tüm fotoğ-
rafların filmlerini itina ile saklaması beni duygu-
landırırdı. Yıllar sonra biri gelip de beş on sene 
sonra yakının fotoğrafını isteyenlerin olabileceği-
ni ümit etmesi gerçekten benim için çok önemli 
idi. Recep Ersin'in gözünde oluşan katarak bu sa-
natla uğraşmasına engel oldu. Tüm arşivini tarihi 
olanlarla 8x13 ebadındaki cam filmleri bana hedi-
ye edince büyük bir hazine sahibi olmuş gibi mut-
lu oldum.

Fotoğrafa Ödenen Ücret
Fotoğrafın tüm malzemesi ithal olduğu için çok 
pahalı bir uğraştır. Teknolojiye ayak uyduramayan 
kimi fotoğrafçılar da atölyelerini ve işyerlerini ka-
patmak zorunda kalmıştır. Bir zamanlar aliminüt 
halk arasında lak olarak bilinen fotoğraf makine-
leri ile fotoğraf çekenler bile çok iyi iş yapıyor-
larmış. Rahmetli Fotoğrafçı Mahmut ile Zeki ara-
sında amansız bir rekabet varmış. Zekinin oğlu 
Mahmut'u öldürmeye bile teşebbüs etmiş. Bu ara-
da Mehmet, Şükrü İzzet de önemli isimler. Fotoğ-
raf çekinmek isteyen Sivas Belediye Başkanı Hik-
met Işık ayda 175 TL. almasına rağmen Belediye 
encümeninden karar çıkarmak ihtiyacını duymuş. 
Milletvekili seçilen Hikmet Bey Belediye'de böy-
le bir hatıra fotoğrafı çektirmek gereğini duyarken 
sabunun 45 kuruş çayın 300 kuruş şekerin 48 ku-
ruş ekmeğin 7.5 kuruş olduğu bir dönemde ne ka-
dar para ödediğini bilemiyoruz. O dönemde böy-
le bir rayiç fiyatını olduğu gibi yazımın içine ilave 
ederek bir fotoğrafın gerçekten kime ne kadar mal 
olduğunu anlamak mümkün.

 Sonuç
Sivas'ın tüm eski fotoğraflarını temin ettim diye-
mem. Sahip olduklarımla yeni bir takım sorunlar-
la karşı karşıya kaldım. Özellikle arşivleme konu-
sunda karşılaştığım zorluklar, aradığım zaman bu-
lamama ve tekrar tab ederken filmlerin zedelenme-
si gibi engeller gerçekten çalışmalarıma ara verme-
me neden oluyor. Bu konulara Belediyenin Kültür 
Müdürlüğünün veya Valiliğin neden el atmadığına 
hâlâ şaşıyorum. Bu makamların kültür ve sanatla 
ilgili arşivleri titizlikle oluşturulmuş olsa idi çok iyi 
neticeler elde edebilirlerdi. Turizm Bakanlığının 
Tanıtma Yayın Daire Başkanlığı Foto Film Şube 
Müdürlüğü, Türkiye'nin her yerinden Slayt satın 
alıyor. 24x36 mm’lik bir kareye en azından 1996 

rayici olarak iki milyon üç yüz Türk 
Lirası ödüyor. Buradaki Turizm Mü-
dürlüğü Sivas'ın kültür ve sosyal tari-
hi ile ilgili olanları az bir ücretle alıp 
arşivleyebilirlerdi. Fakat burada kül-
tür ile ilgilenmesi gereken makamlar 
iğne ile kuyu kazan amatörlerin elin-
deki çalışmaları çok ucuza ve sırf is-
mini yazma bahanesi ile elde etmeyi 
uygun görüyorlar. Böylelikle akılları 
sıra devleti korumuş oluyorlar.
Max Van Berchem, "Divriği ve Si-
vas Corpus İnscription Arabiearum 
c.l Kahire 1917" eserinin ön sözün-
de Enkababain Kardeşlere teşekkür 
etmiş. Ben de bu yazımla Sivas'ta fo-
toğraf sanatı ile uğraşan tüm fotoğraf 
ustalarına teşekkür ediyorum.

Fotoğraf 4.

Fotoğraf 5. Kaşenin fotoğrafı: Bedayi' Fotoğrafhanesi,  
Sivas, Karaahmetzade Ahmet Turan
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n Sayın Ayık, 19 Ocak'ta yapılan 
seçimlerde federasyon başkan-
lığını ezici bir üstünlükle ka-
zandınız. ALTINCI ŞEHİR ola-
rak, öncelikle başkanlığınızı 
kutluyoruz.

İlk demecinizde, Türk güreşine 
"YAŞAR DOĞU EKOLÜ"nü 
getireceğinizi ifade ettiniz. Bu 
ekol nedir, açıklar mısınız? Ön-
ceki ekolden, ekollerden farklı-
lığı nedir?

Çok teşekkür ediyorum. Ya-
şar Doğu Ekolü derken, anlatmak 
istediğim şudur: Yaşar Doğu’yu 
yıllar önce kaybettik. Çok değer-
li bir büyüğümüz ve benim de ho-
calığımı yapmış bir insan olarak, 
Yaşar Doğu bizler için elbette bü-
yük bir değerdir. Çoklarının aklı-
na eski ekole, eski yıllara bu gü-
nün şartlarında, modern dünya-
da, gelişmiş teknolojilere göre, 
neden geri dönmeyi düşünüyor-
sunuz diye bir şey gelecek tabii. 
Halbuki Yaşar Doğunun düşünce-
lerini bir ekol olarak algılamak is-
tiyorum. 

Yaşar Doğu sevgiye, saygıya, 

dostluğa, kardeşliğe bağlı; Türk-
lüğün örf, adet ve geleneklerine, 
hasletlerine dayanan bir anlayı-
şın temsilcisidir. İşte bu anlayı-
şı, Türkiye'de yeniden yapılandır-
mak, kurmak istiyorum. Bunu ye-
niden sistem haline getirmek is-
tiyorum. Buradan yola çıkarak, 
bizim hocalarımız, güreşçilikle-
rinin yanı sıra son derece değer-
li insanlardı ve ben inanıyorum 
ki, bu gün de olsalar eşsiz şampi-
yonluklar kazanırlardı, gerek Ya-
şar Doğu, olsun Celal Atik, Nasuh 
Akar vb. olsun. Onlarda tabii tek 
düşünce vardı, ülkelerine, Türki-
ye Cumhuriyeti’ne şampiyonluk-
lar kazandırmak, Türkiye'nin bay-
rağını göndere çektirmek, İstiklâl 
Marşımız’ı söyletmekti. Ben, bu 
günkü yeni nesile bunu, bu şuu-
ru enjekte etmeye çalışıyorum. 
Bunu yapmaya çalışmamız gere-
kiyor. Türkiye'de birlik ve bera-
berliğin, millî duygunun birleş-
mesi lazım. Bu hareketle yola çı-
kalım diyorum. Yaşar Doğu Eko-
lü derken, bunu yerleştirmeye ça-
lışıyorum. Bunu yerleştirdiğimiz 
takdirde, bundan sonra işimizin 

Ahmet Ayık İle  
Türk Güreşi’nin Geleceği 
Üzerine Bir SohbetR
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Ahmet Ayık
Dünya ve Olimpiyat şam-
piyonu güreşçimiz, 1938'de 
Hafik ilçesinin Eskiköy'ünde 
(şimdi Doğanşar'a bağlı) 
doğdu. Güreşe köyünde ka-
rakucakla başladı. Askerli-
ği sırasında mindere çıktı. 
1961'de Serbest Güreş Millî 
Takımı'na seçildi. 1962’de 
Adriyatik kupasında kazan-
dığı ikincilikle ismini duyur-
du. 

1963 Akdeniz, 1964 Bal-
kan şampiyonluğuna ulaştı. 
1965’te ünlü Medved'i yene-
rek dünya şampiyonu oldu. 
1967 Avrupa, 1967 Dünya, 
1968 Olimpiyat oyunlarında 
97 kiloda şampiyonluklar ka-
zandı. 1970 Avrupa Şampi-
yonasında 100 kiloda Avrupa 
Şampiyonu oldu. Toplam 7 
şampiyonluk kazanarak Türk 
Milleti'ne hediye etti. Ayrı-
ca 1964 Olimpiyat, 1966 Av-
rupa ve 1966 Dünya ikinci-
si oldu. Türk güreşinin unu-
tulmaz isimleri arasına girdi. 
Güreş otoritelerince dünya-
da son zamanların en iyi gü-
reşçilerinden biri olarak ka-
bul edildi. 1977-78 yılların-
da yaptığı Türkiye Güreş Fe-
derasyonu Başkanlığı göre-
vine, 19 Ocak 1997'de yeni-
den seçildi.
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çok kolay olacağına inanıyo-
rum. Yani işin % 35 - % 40'ını 
halletmiş oluruz. Bu da inşallah 
1,5 - 2 senemizi alacaktır. 

O insanların hepsi -Ya-
şar Doğu ve diğerleri- vatanı-
nı, milletini çok seven insanlar-
dı. Güreş sporuna bir ibadet aş-
kıyla âdeta bağlılardı. Bir mü-
min nasıl dine bağlıysa, onlar-
da öyle dinine bağlıydı ve güre-
şi de öyle kutsal görürlerdi, çün-
kü bunu vatanlarına hizmet ola-
rak kabul etmişlerdi. Bizleri de 
o anlayış ve duygularla yetiştir-
diler.

Tabii şimdi, her alanda ol-
duğu gibi gençlikte bir yozlaş-
ma var; inşallah biz bunun önü-
ne geçeceğiz. Güreşte de bir ta-
kım bölünmeler, parçalanmalar 
var. Biz bütünlüğü, birliği sağla-
dığımız taktirde işimiz daha da 
kolaylaşacaktır.

n  Bu bölünmeler, parçalanma-
lar dediğiniz nedir? Biraz 
açar mısınız?

Meselâ, en basitinden yağ-
lı güreşi böldüler; götürüp ge-
leneksel federasyona bağladılar. 
Güreş bir bütündür; yağlısı, ka-
rakucağı, grekoromeni, serbes-
ti yoktur. Ben, bu saydığım dört 
kategorinin dördünü de yaptım. 
Karakucakta yetiştim, grekoro-
mende Türkiye şampiyonu ol-
dum, serbest güreşte de Avrupa 
ve dünya Şampiyonluklarım var. 
Yani bu dört branş da bir şemsi-
ye altında toplanmalıdır. Zaten 
ülkemizi bölmek için bazıları 
çaba sarfediyor, televizyonda da 
bunu söyledim, biz bölmeyelim, 
biz birleştirici olalım. Birlikten 
ve beraberlikten yanayım. Bunu 
söylemek istiyorum.

n  Sayın başkan, Türk güreşinin 
kaynağı olan illerimiz, yöre-
lerimiz daha çok nerelerdir? 
Böyle öne çıkan yerler var mı-
dır? Bunu neye bağlıyorsu-
nuz?

Elbette, öyle yörelerimiz var 
ki, buralar bize göre pilot böl-
gelerdir. Başta tabii Sivas, Kah-

ramanmaraş, Tokat, Amasya, 
Samsun, Çorum, Yozgat, De-
nizli, Antalya, İstanbul, Ankara, 
Adapazarı gibi yerler var. Güreş 
sporu buralarda halk tarafından 
çok sevilir. Oralarda güreş bir 
gelenek haline gelmiştir.

Sivas'a baktığımızda Sici-
moğlular, Mustafa Çakmaklar, 
Ali Özdemir'ler, Ali Demirler, 
Mehmet Demirler... işte bizler-
den sonra da Sivas'tan iki şam-
piyonumuz yetişti; Hamza Yer-
likaya, Sebahattin Öztürk.

Maraş'a bakarsak Mehmet 
Büke'ler, Ahmet Ak'lar, Me-
tin Kaplanlar... Denizli'ye ge-
çiyorsunuz Hasan Güngör'ler, 
Bayram Şifler... Karadeniz'e gi-
diyorsunuz Müzahir Silleler, 
Kâzım Yılmazlar; Samsun'dan 
rahmetli Yaşar Doğu'lar, Musta-
fa Dağıstan'lar yetişmiş. Tokat'a 
geçiyorsunuz Hüseyin Akbaş-
lar, Yozgat'tan Nasuh Akarlar, 
Çorum'dan Tevfik Kışlar gibi… 

Daha da çoğaltabiliriz bunları. 
İlk aklıma gelenler bunlar.

n  Siz, güreşte eğitimi öne alan 
bir anlayıştasınız, sizin "gü-
reşin fabrikaları" olarak de-
ğerlendirdiğiniz Güreş Eğitim 
Merkezleri'nin (GEM) güreşi-
mizdeki yeri nedir? Uzun sü-
redir bu merkezler neden unu-
tulmuştur? Yeniden açılacak-
sa, bu merkezler nerede açıla-
caktır?

Güreşin kaynağı ve alt ya-
pısını oluşturan, şu anda kara-
kucakla, eğitim merkezlerimiz-
dir. İşte, bu kaynakları yeniden 
reorganizasyona gidip değer-
lendirmemiz ve sayılarını ço-
ğaltmamız lazım. Sayı olarak 
Türkiye'de 10-12 merkez var-
dır; bunları 20'ye çıkarmak isti-
yoruz. Erzurum, Artvin gibi yer-
lere açmak istiyoruz.

Her zaman söylüyorum, 
bana göre tükenmeyen iki tane 
enerji vardır. Bir, insan ener-
jisi; biri de güneş enerjisidir. 
Onun için biz insana yatırım ya-
pacağız. Yani, insan eğiteceğiz. 
Onun için, bu konuya çok önem 
veriyorum.

n  Bildiğimiz kadarıyla güreş 
ligleri yok. Bunu, güreşimizin 
ilerlemesi açısından bir eksik-
lik olarak görüyor musunuz? 
Sizin döneminizde güreş ligle-
ri başlayacak mı?

İlk iş olarak, bu hafta eğitim 
kurulumuzu topluyorum. Güreş 
ligini, birinci ve ikinci ligi kura-
cağız. Bunun güreşimiz için çok 
faydalı olacağına inanıyorum; 
bunu hemen başlatacağız.

n  Ülkemizde futbola verilen 
önem, diğer spor dallarına, 
tabii, ata sporumuz güreşe 
de verilmiyor. Beşiktaş kulü-
bü bir güreş şubesi kurdu; di-
ğer büyük kulüplerin de güreş 
şubeleri açması için çalışma-
larınız var mı? Bu güreşimize 
nasıl bir katkı sağlar?

Teşekkür ederim, isabet-
li noktalara temas ediyorsu-

Ata sporumuzun, bu gün 
hâlâ bir sistemi ve alt ya-
pısı yoktur. Her sözümün 
başında sistem diyorum; 
Türk güreşine önce siste-
mi yerleştirmek lâzımdır. 
Özellikle spor akademile-
rinden mezun olan genç 
güreşçi arkadaşlarımı-

zı ileriki günlerde sık sık 
eğitimden geçireceğiz.
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nuz. Evet, Beşiktaş şubeyi kur-
du; resmî açılışı yapılmadı. Şu 
anda çalışmaları devam edi-
yor. Beşiktaş alt yapıdan başla-
dı. Diğer üç büyük kulübümüz 
Fenarbahçe, Galatasaray ve 
Trabzonspor'la da temaslarımız 
sürüyor, onlar da, "Güreş ligleri-
ni kurun, şubeyi hemen açalım." 
dediler. İnşallah, Türk güreşi bu 
dört büyük kulübümüzün saye-
sinde, bir çok şeyler kazanacak.

n  Geçmişte güreş millî takımla-
rımızın başına yabancı hoca-
lar getirilmişti. Öncelikle bu 
hocalar, yerli hocalarımızdan 
daha fazla faydalı oldular mı? 
Bunun sebebi nedir? Yeni dö-
nemde de yabancı hoca geti-
rilmesini düşünüyor musunuz?

Bana göre, geçmişte takım-
larımızı çalıştıran bu iki yaban-
cı hoca, tabii faydalı oldular. Fa-
kat belki daha verimli bir sahada 
çalıştırılmamış olabilirler, bile-
miyorum. Ben mutlaka yabancı 
hoca getirmek taraftarıyım. Ge-
tireceğimiz hocanın birini fede-
rasyon da sadece eğitim amaç-
lı olarak çalıştıracağız. Şu anda 
Moskova Güreş Akademisinin 
başında bulunan Şahmuradov’u 
-Da ha önce Türkiye'de çalı-

şan hocalardan- getirmeyi düşü-
nüyorum. Şahmuradov'u plân, 
program ve eğitim amaçlı geti-
receğim. Bunun dışında bir ser-
beste, bir de grekoromene ol-
mak üzere iki uzman antrenör 
getirmeyi düşünüyorum.

n  Sayın Ayık, hep "ata sporu-
muz" şeklinde andığımız güreş 
için, biliyorsunuz Moskova'da 
bir güreş akademisi var. Ata 
sporumuz güreş, dünyaya da 
bizden yayıldığına göre, ne-
den bizde böyle müstakil bir 
güreş akademisi yok? Türkiye 
dışından insanlar, neden gü-
reşi öğrenmek için Türkiye'ye 
gelmesinler? Galiba siz, fe-
derasyon olarak bir kısım 
gençlerimizi Moskova Güreş 
Akademisi'ne gönderdiniz, ek-
siklik nedir, açıklar mısınız?

Evet, hepimiz ata sporumuz 
güreş diyoruz. Güreşimiz layık 
olduğu yeri, ülkemize madal-
ya kazandırmak açısından sıra-
lamaya baktığımızda, maale-
sef bulunduğu yer, istenilen yer 
değildir. Ata sporumuzun, bu 
gün hâlâ bir sistemi ve alt yapı-
sı yoktur. Her sözümün başın-
da sistem diyorum; Türk güre-
şine önce sistemi yerleştirmek 
lâzımdır. Özellikle spor aka-
demilerinden mezun olan genç 
güreşçi arkadaşlarımızı ileriki 
günlerde sık sık eğitimden ge-
çireceğiz. Gerek Rusya'da, ge-
rekse Amerika'da gençlerimize 
eğitim aldıracağız. Fizikî çalış-
malar için, özellikle Amerika'yı 
Ruslar bile tavsiye ediyorlar. 

Eksikliğimiz, tekrar söylüyo-
rum sistemdir; sistemimizi kur-
duğumuz zaman problem halle-
dilmiş olacaktır.

n  Sayın başkan, bu açıklama-
larınız dışında, elbette daha 
pek çok projeleriniz vardır. 
Türk güreşi için düşündüğü-
nüz, başka projeler nelerdir? 
Daha neler yapmak istiyorsu-
nuz?

Ben aynı zamanda Türk Gü-
reş Vakfı'nın da genel başka-
nıyım. Müsaade ederseniz, bi-
raz da o konuya değineyim. Gü-
reş Vakfında birçok işler yap-
tık. En önemlisi iki tanedir; bi-
risi anıt mezardır, bunu bitir-
dik. Dünya ve olimpiyat şampi-
yonlarımız -Allah geçinden ver-
sin- vefat ettiklerinde, yer bula-
mıyoruz. Karşıyaka'daki şehitli-
ğin karşısında çok güzel bir anıt 
mezar yaptırdık. Ali Yücel, Na-
suh Akar, Celal Atik gibi büyük-
lerimizin ailelerinden izin ala-
rak, vakfımıza ait olan, o anıt 
mezara defnedeceğiz.

İkinci bir projemiz, Türk gü-
reşini otel köşelerinden kur-
tarmaktır. Yıllardan beri Türk 
güreşinin kendine ait, müsta-
kil bir tesisi yok. Balkanlar-
da ve Avrupa'da dahi eşi olma-
yan bir proje yaptırdık. 120 ya-
taklı, beş yıldız lı, çim futbol sa-
hası, saunası, 200 kişilik konfe-
rans salonu, kapalı spor salonu, 
kütüphane, atış poligonu, bas-
ketbol ve voleybol sahaları vb. 
olan bir spor kompleksi. Sayın 
Cumhurbaşkanımız temelini at-
tılar. 1998'de inşallah, bu pro-
jeyi bitireceğiz. Yeri Ankara'da 
Ahlatlıbel'de, 50 dönümlük bir 
alan üzerinde.

n  Sayın Ayık siz, bizim için sa-
dece bir federasyon başkanı 
değil, aynı zamanda isminizle 
iftihar ettiğimiz bir Sivaslı bü-
yüğümüz, hemşehrimizsiniz. 
Bu sebeple, müsaade ederse-
niz, bir kaç sorum da güreş dı-
şından olacak. Efendim Sivas 
deyince aklınıza ilk gelen ne 
oluyor?

Türkiye'de birlik ve  
beraberliğin, millî ruhun, 
millî duygunun birleşmesi 
lazım. Bu hareketle yola 
çıkalım diyorum... 0 
insanların hepsi -Yaşar 
Doğu ve diğerleri- 
vatanını, milletini çok 
seven insanlardı, güreş 
sporuna bir ibadet 
aşkıyla âdeta bağlılardı.
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Bunu söylediğinizde, haki-
katen tüylerim ürperdi. Sivas 
deyince aklıma neler gelmez 
ki... İnsan, sonradan bazı yaşa-
dıklarını unutabilir, fakat çocuk-
luğunu unutamaz. Köyümdeki o 
kara bayırlar, ağaçlar, öküz güt-
meler, kağnı arabaları, tırpan-
lar, ekin ve ot biçmeler hiç bir 
zaman gözümün önünden git-
mez, unutamam. Sivas benim 
için çok şeyler ifade ediyor. Ha-
yatımın en güzel yılları vardır 
Sivas'ta. Senede en az iki-üç 
kere gider gelirim Sivas'a.

n  Bize, Sivas'ta geçen ilginç bir 
hatıranızı anlatır mısınız?

Tabii, Sivas'ta geçen pek çok 
hatıralarım var. Aklıma hemen 
geliveren bir tanesini anlatayım.

Daha askere gitmemiştim, 
18 yaşındaydım. Doğanşar'da 
bir güreş vardı, o güreşe git-
miştim. O zamanlar 73 kilo ge-
liyordum. Askerden yeni gel-
miş, 100 kiloluk biriyle güreş-
tirdiler beni. Oraların başpehli-
vanı olan bu kişiyle güreştim, 
ama ona karşı kilom da tut-
muyor, güçsüzüm de. Akşam-
dan oraya bir ateş yaktılar, ha-
lay çektiler. Sabahleyin ora-
sı donmuş, buza çekmişti. O 
buzun üzerinde güreş yapıldı; 
biz başa güreşiyoruz. Hiç unu-
tamam, 3,5 saat güreş yaptım. 
Adam beni yenemiyor, ben de 
adamı yenemiyorum. Devam-
lı ben alttayım. Bana sürek-
li, "Pes et, sen gençsin." di-
yorlar. Ben de pes etmiyorum. 
En sonunda, oradaki ihtiyarlar 
bize, daha doğrusu bana acıdı-
lar, güreşi berabere bıraktırdı-
lar. Kalktım, odaya gittiğim za-
man ellerim ne açılıyor ne de 
kapanıyordu. Tamamen can-
sız kalmış, keçeleşmişti. Bir 
su kaynattılar; çaydanlığın bu-
harına tutarak ellerime ancak 
can geldi. İki üç gün sonra da 
vücudumdaki bütün deriler ta-
mamen kavladı, kalktı. Sayı-
sız şampiyonları yendim, şam-
piyonluklar kazandım, fakat bu 
hatıramı hiç unutamam. Bu gü-
reşten bir ay sonra aynı güreş-

çiyle, tarla gibi bir yer üzerin-
de güreştim ve yendim.

Bir keresinde de köyden 
Hafik'e gidişim vardır. Köyden 
Hafik 50 km., tabiî o zaman ara-
ba yok; at arabaları var. Atımız 
da var, ama atı babam almıştı. 
Benim de Hafik'e gitmem ge-
rekiyordu. Sabah çıktım ve ak-
şam geri döndüm, yaya olarak. 
Bu da benim unutamadığım bir 
hatıramdır.

n  Sivas dışında yaşayan 
Sivaslı'ların birliği, beraber-
liği, dayanışması yönünde ku-
ruluşlarımıza ve zengin hem-
şehrilerimize düşen görevler 
nelerdir? Bunlar yeterince ya-
pılıyor mu? Daha neler yapı-
labilir?

Elbette çok şeyler yapılabi-
lir. İlk önce, birlik ve beraberlik 
sağlanmalıdır. Bizim hemşehri-
lerimiz dışarıda birbirlerini çok 
tutarlar, içeride ise fazla tutmaz-
lar. Sivas'ta zengin olup, sonra 
da dışarı gidip, bir daha Sivas'a 
bakmayanlara ben şaşıyorum. 
Üstelik parayı Sivas'ta kazan-
mışlar, gidip başka şehirler de 
yatırım yapıyorlar. Ben Sivas'ta 
para kazanmadığım halde, tu-
rizm yatırımından önce, bir Si-
vaslı olarak Sivas'a yatırım yap-
mak istiyordum; bir haddehane 
kurmak istedim. Sivas'a bir had-
dehane kurulunca vazgeçmek 
zorunda kaldım. Çünkü daha 
güçlü bir kuruluştu, ben onunla 
yarışamayacaktım. 1986'da 20 
milyar gibi bir sermayeydi.

Demek ki, kısmet değilmiş. 

Fakat, bu demek değil ki, bun-
dan sonra Sivas'a yatırım yap-
mayacağım. İnşallah, yine bir 
yatırım düşünüyorum. Artık kıs-
met, bakalım ne zaman olur.

Ben bütün hemşehrilerimin 
Sivas'a yatırım yapmalarını iste-
rim. İşte Kayseri; adamlar dışa-
rıda kazansalar bile, yatırımları-
nı götürüp Kayseri'ye yapıyor-
lar. Kayseri sanayileşmede ile-
ri gitmiş bir komşumuzdur; ora-
yı örnek almalıyız, diye düşünü-
yorum.

n  Son olarak, Sivas ve Sivaslı'lar 
için çıkardığımız ALTINCI 
ŞEHİR dergisini nasıl buldu-
ğunuzu sormak istiyorum. Bir 
Sivaslı olarak siz, ALTINCI 
ŞEHİR dergisinden neler bek-
lersiniz? Dergimizle ilgili ka-
naatlerinizi alabilir miyim?

Dergi bir kere görünüş ola-
rak, çok güzel. Bütün Sivas-
lı hemşehrilerimizin bu dergi-
ye abone olup, desteklemeleri-
ni isterim. Yaşaması için, herkes 
elinden geleni yapmalıdır. Der-
gide herhangi bir kusur görme-
dim, gayet iyi. Sivaslı'ların birli-
ği ve beraberliği noktasında AL-
TINCI ŞEHİR dergisi büyük bir 
görevi yerine getirebilir; bence 
derginiz buna adaydır. Derginin 
uzun ömürlü olmasını diler ve 
emeği geçenleri kutlarım.

n  Bize vakit ayırdığınız için çok 
teşekkür ediyoruz.

Ben de çok teşekkür ediyo-
rum.

Sivas deyince aklıma 
neler gelmez ki... 
Köyümdeki o kara 
bayırlar, ağaçlar, 
öküz gütmeler, kağnı 
arabaları, tırpanlar, ekin 
ve ot biçmeler hiç bir 
zaman gözümün önünden 
gitmez, unutamam.
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Şehirleşme Dinamiği  
ve Memleket Ahvali
Tekin Şener
2000 yılının eşiğinde Türkiye toplumu üze-
rinde kafa yoranlar, bir keşmekeşle, karma-
şayla karşı karşıya kalmakta ve bu kaotik 
manzaraya kendilerince açıklamalar getir-
mekte, çeşitli düzenlilikler tespit ederek, sis 
perdesini aralamaya çalışmaktadırlar. Esa-
sen ben de bu yazıda manzarayı kendim-
ce berraklaştırmaya çalışarak Türkiye'nin 
30-40 yıldır yaşadığı "şehirleşme" olgusu-
nun manzarada bıraktığı izleri, sosyal yapı-
ya olan etkilerini tartışacağım.
İnsanoğlunun yeni zamanlara yelken açtığı 
ve adeta tarihin ivmesinin arttığı günümüz-
de ülkemiz birçok süreci aynı anda bir arada 
yaşamaktadır. İçice geçmiş bir halde bulu-
nan ve birbirini etkileyen hem de belirleyen 
bu süreçler, farklı yaklaşım sahiplerince 
farklı şekillerde tefrik olunabilirler. Mama-
fih, bu süreçlerden tartışma götürmeyecek 
kadar aşikâr olan bir kaç tanesi şöyle sırala-
nabilir: Modernleşme (batılılaşma), Globa-
lizasyon, sanayileşme, kimliklerin yeniden 
tanımlanması, şehirleşme...vs. dir. Yukarıda 
da belirtildiği gibi bunlar, birbiriyle karşı-
lıklı ilişki içinde bulunan ve toplumumuzun 
bugünkü haline şekil veren dinamiklerdir.
Hızlı, çarpık, düzensiz gibi sıfatlarla birlik-
te zikredilen "şehirleşme" ülkemizin tarihi, 
sosyo-ekonomik şartlarının ortaya çıkardığı 
fakat daha sonra bizatihi kendisinin bir ba-
ğımsız değişken olarak diğer sosyal değiş-
kenleri etkilemeye ve dönüştürmeye başla-
dığı bir süreçtir. Kanaatimce şehirleşmenin 
iki veçhesi vardır. İlki nüfusun, kırdan şehre 
kayması yani tebdil-i mekan, ikincisi, köy-
lülükten şehirliliğe geçiş yani hayat tarzla-
rının ve telakkilerinin değişmesi.
İkisinin de aynı anda gerçekleştiğini söyle-
mek mümkün değil tabii. Şu an için daha 
çok birincisinin vaki olduğu söylenebilir.
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Şehirlerimiz
Ülkemiz şehirleri üzerinde düşünürken, evvela 
Ankara'yı diğerlerinden ayırarak kendi başına 
ele almak gerekir. Çünkü Ankara, tabii tarihî bir 
tekâmül sonucu değil, başkent yani siyasî mer-
kez olması dolayısıyla bugünkü yapısını ve bü-
yüklüğünü kazanmıştır. Saniyen İstanbul'u da 
diğerlerinden ayırma mümkün. Çünkü İstanbul, 
günümüzde ülkemizin ekonomik merkezi olma-
sından da öte 1500 yıllık başkentlik tecrübesi ve 
daha da mühimi iki büyük medeniyetin merke-
zi olmasından ötürü istisnai, hususi bir yere sa-
hiptir. Bugün, tüm zenginliğimizi, sefaletimizi, 
güzelliklerimizi ve çirkinliklerimizi, boca etti-
ğimiz İstanbul, bağrında taşıdığı kül-
tür hazineleriyle bir medeniyetler be-
şiği, etrafını kuşatan gecekondularıy-
la ayakta kalmaya çalışan, var olma 
mücadelesi veren Anadolu ve dev iş 
merkezleri, asma köprüleri, sanayi 
tesisleri ile bir 20. yy. metropolüdür. 
Velhasıl İstanbul, her yüzüyle bizim 
farklı bir tarafımıza tekabül etmekte-
dir. Mazimiz, geri kalmışlığımız, te-
rakkiperverliğimizle bir -konsantre 
Türkiye'yi- İstanbul'da yaşatıyoruz.
Ankara ve İstanbul için oluştur-
duğum kategorilerin dışında kalan 
-Anadolu Şehirleri- tarih, coğrafya ve 
sosyo-ekonomik yapılarının mümkün 
kıldığı nisbette gelişip şekillenmekte-
dirler. Bilhassa Orta ve Batı Anadolu 
şehirleri son 10-15 yıldan beri dikkat 
çekici bir dinamizm kazandılar ve bir 
hamle gerçekleştirdiler. Ziraî ve sınaî 
üretimin ve ticaretin çok önceleri ge-
liştiği, nüfusun ve zenginliğin yoğun-
laştığı İzmir, Bursa, Adana dışında 
Denizli, Eskişehir, Konya, Gazian-
tep, Kayseri... vs mühim bir ekono-
mik canlılık yakalamışlar ve buralar-
da sosyal hareketlilik artmıştır. Dev 
kamu yatırımları ve turizm gibi de-
ğişkenlerin etkisiyle büyüyen ve bel-
li bir nüfus kesafetine ulaşan Kırık-
kale, Karabük, İskenderun, Antalya ve Mersin 
gibi şehirler de bunlara ilave edilmelidir. (Bu 
şehirler arasında Sivas'ı zikretmiyorum. Çünkü 
Sivas, yukarıda bahsedilen türden bir gelişme-
yi henüz gerçekleştirememiştir. Bunun sebeple-
ri hakkındaki düşüncelerimi Altıncı Şehir'in ilk 
sayısında yayınlanan -Şehirlilik ve Sivas Şehri-
başlıklı yazıda nakletmiştim.)
Anadolu şehirlerindeki bu canlanmanın dina-

mizmin mahiyeti, gelişmenin istikameti hakkın-
da fikir sahibi olabilmek için vakit erken. Nasıl 
bir şehir dokusunun ortaya çıkacağı, şehirli kül-
türün, şehirli hayat tarzının hangi değerler etra-
fında oluşacağı, ortaya çıkmaya başlayan yeni 
şehirli sınıfların temayülleri henüz vuzuha ka-
vuşmuş değil. Buna rağmen, Anadolu'nun par-
layan şehirlerinde doğulu ile batılı, geleneksel 
ile modern, köylülük ile kentlilik arasında bir 
eklemlenmenin bir harmanlanmanın devam et-
mekte olduğunu söyleyebiliyoruz.  Eski ile yeni 
arasında ki bu buluşma şimdilik bir sentez değil, 
bir eklemlenme, üst üste gelmedir.
Zamanla farklı sentezlerin gerçekleşeceğini ve 

Anadolu’da farklı tonlara sahip 
bir şehirli kültürün yerleşeceğini 
zannediyorum.
Memleketin umumi manzarasına 
bakıp sevince veya kedere gark 
olmak pek mümkün değil. Umut-
landıran, yüzümüzü güldüren bir-
çok sürecin varlığı gibi, içimi-
zi karartan, ümitsizliğe sevk eden 
süreçler de mevcuttur. Mühim 
olan, tüm bunları kendi gerçek-
liği ve şartları içerisinde görebil-
mek manzaraya bütün olarak ba-
kabilmektedir.
Süreçlerden birisi olan, şehirleş-
me için de aynı şey söz konusudur. 
16. y.y.'dan itibaren coğrafi keşif-
lerle birlikte dünya ticaret aksının 
değişmesi, Anadolu'nun dünyanın 
merkezinden periferisine kayması 
gibi sebeplerle, üzerinde kurulduk-
ları ticaret yollarının kaybolması 
adeta kan damarlarının tıkanma-
sı neticesinde, gitgide küçülen, ca-
zibesini yitiren ve kıt kanaat geçi-
negelen şehirlerimiz, son dönemde 
hareketlenmeye, cazibe kazanma-
ya başladılar. Şehirlere göçüyoruz. 
Şehirlileşiyoruz. Şehirlerde kim-
liklerimizi yeniden tanımlıyoruz. 

Geleneksel hayat tarzlarımızı modernlikle mec-
zediyoruz. Telakkilerimiz algı dünyalarımız de-
ğişiyor. Şehir(li)leşme, tahrif eden, bozan ve ye-
niden tarif eden bir süreç. Bunu yaşamaya mec-
buruz. Tarihin zorladığı, gelişme çizgimizin bir 
parçası olarak yaşamak zorunda olduğumuz bir 
süreçtir şehirlileşme. Önemli olan kültürel şifre-
lerimizi korumamız ve mümkün olduğunca ken-
dimiz kalabilmektir. Bu şekilde yeni "medenî" 
sentezler gerçekleştirebiliriz.

Şehirlere 
göçüyoruz. 

Şehirlileşiyoruz. 
Şehirlerde 

kimliklerimizi 
yeniden 

tanımlıyoruz. 
Geleneksel hayat 

tarzlarımızı 
modernlikle 

meczediyoruz. 
Telakkilerimiz 

algı dünyalarımız 
değişiyor. 

Şehir(li)leşme, 
tahrif eden, bozan 

ve yeniden tarif 
eden bir süreç. 
Bunu yaşamaya 

mecburuz.
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Türk toplumunda çocuğa verilen de-
ğer, yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Ço-
cuk, toplumumuzda daima geleceğin temina-
tı olarak algılanmış ve çocuğu olmayan kişile-
re pek iyi gözle bakılmamıştır. Bu değer yargı-
sı Dede Korkut Hikâyesinde: "...Oğlu olanı ağ 
otağa, kızı olanı kızıl otağa, oğlu kızı olmaya-
nı kara otağa otutturun. Kara keçeyi altına dö-
şeyin, kara koyun yahnisini önüne getirin. Yer-
se yesin, yemezse kalksın gitsin. Oğlu kızı ol-
mayanı Tanrı Teala kargamıştır, biz dahi karga-
rız, böyle bilsin!..." sözleriyle ifade edilmekte-
dir. Günümüzde bu değer yargısının etkisi azal-
mış olsa da tamamen kaybolduğunu söylemek 
mümkün değildir.

Bir yandan toplumun gözünde hakir görül-
meyi kendisine yedirememe, öte yandan soyunu 
devam ettirebilme arzusu, kişilerin çocuk sahi-
bi olma isteklerini kamçılayan unsur olmuştur. 
Bu sebepten çocuğu olmayan beyler, hanlar, pa-
dişahlar, sultanlar bile ziyafetler vermiş, adak-
lar adamış, ziyaretlere gitmiş, muskalar yazdır-
mışlardır. Masallara ve hikâyelere konu olan bu 
durum, ilimizde bugün hâlâ devam etmektedir.

Ancak çocuk sahibi olmakla iş bitmiş de-
ğildir. Önemli olan çocuğa ad verilmesidir. Ger-
çi günümüzde ad vermek zor bir iş değildir. 
Anne ve baba, aileden ebediyete intikâl etmiş 
olan büyüklerinden birisinin adını veya beğen-
dikleri bir ismi çocuklarına verirler, olup biter. 
Türk toplumunun ad verme geleneğinin geçmi-
şine baktığımızda bu işin hiç de kolay bir şey ol-
madığı açıkça görülmektedir. O dönemlerde ço-
cuk, bir kahramanlık veya fazilet örneği bir ba-
şarı göstermeden ad alamaz ve başarı göstere-
ne kadar "Adsız" olarak anılmaya mahkum edi-
lirdi. Oğuz Kağan destanında ve Dede Korkut 
Hikayeleri’nde bu uygulama ile ilgili pek çok 
olay anlatılmaktadır. Türk toplumundaki bu tö-
renin gençleri başarıya zorlayan bir faktör ola-
rak kullanılması takdire şayan bir sosyal uygu-
lama biçimi olarak değerlendirilmektedir.

Günümüzde uygulanan lakap takma hadi-
sesinin de bu gelenekten kaynaklandığını söyle-

mek mümkündür. Lakap takma geleneğinin sür-
dürülmesinin diğer bir sebebi ise, çevrede aynı 
ad taşıyan birden çok kişinin bulunmasıdır, işte 
bu sebeplerden Anadolu'da kişiler hâlâ verilen 
isimlerle değil, takılan lakaplarla birlikte anıl-
mayı sürdürmektedir.

Lakap takmada belirli kriterler esas alın-
maktadır. Lakap, kişinin mesleği olabildiği gibi, 
onun fizikî durumu veya karakteri ile ilgili bir 
meziyeti de olabilmektedir. Bunların yanında, 
kişinin başından geçen bir olay da takılan lakap-
ta etkili olur: Öğrencilere az not veren bir öğ-
retmenin, öğrenciler tarafından başına telis ge-
çirilerek dövülmesi sonunda, öğretmenin "Telis 
Mehmet" diye anılması, buna bir örnek teşkil et-
mektedir.

Bu lakapların diğer bir özelliği ise, takı-

Yiğit Namıyla Anılır
Yrd. Doç. Dr. Burhan PAÇACIOĞLU 
Cum. Ünv. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
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lan lakabın kısa sürede o çevrede benimsenerek 
kullanılır hale gelmesidir. O kişi artık istese de 
istemese de takılan lakapla anılır. Kişiler bazen 
lakaplarına karşı tepki gösterseler de sonucu de-
ğiştiremeyeceklerini anladıkları için bunu be-
nimsemek durumunda kalırlar. Onların üzerin-
de artık "Yiğit nâmıyla anılır" sözünün sihirli et-
kisi hakim duruma geçmiştir. Hatta öyle ki, la-
kaplarının değişik bir şekilde söylenmesine dahi 
tahammül edemezler. Bununla ilgili olarak şu 
olayı anlatmadan geçemeyeceğim: İstanbul'dan 
Sivas'a gelen bir zat, Boynubokluların Duran'ı 
aramaktadır. Elindeki adreste yazılı mahalle-
ye gelir ve karşılaştığı ilk kişiye sorar: "Afe-
dersiniz kardeşim, Boynupisliklilerin evini bili-
yor musunuz?" der. Meğer sorduğu adam Duran 
efendinin ta kendisi imiş. Duran Efendi kaşları-
nı çatarak adama şöyle bir bakar ve: "Sen ne di-
yon gardaş, bize Boynuboklular derler, Boynu-
pislikli nerden çıktı şimdi" diye çıkışır.

Halkımızın ince hiciv ve zengin benzetme 
kabiliyetlerinin tezahürleri olan lakaplar, kimse-
yi rencide etmek veya onunla alay etmek düşün-
cesiyle takılmaz. Biz de Sivas'ta kullanılan bazı 
kalapları, sadece "Yiğit nâmıyla anılır" düşün-
cesinden hareketle ve hiçbir art niyet taşımadan 
bir tasnife tâbi tutup iyi niyetinize sığınarak bu-
rada sıralamaya çalıştık. Amacımız, sadece hal-
kımızın ince hiciv ve benzetme kabiliyetini ser-
gilemek ve bu suretle bazı değerlerimizin kay-
bolmasını önlemektir. Aşağıda zikrettiğimiz ki-
şilerden ahirete intikâl edenlere Allah'tan rah-
met niyaz ederiz.

1. Kişilerin Meslekleriyle İlgili Lakapları

Lakapların bir bölümü, o kişinin iştigal etti-
ği meslekle ilgili olarak takılmıştır. Örneklerden 
de anlaşılacağı gibi, bununla ilgili olarak takılan 
lakap sayısı çok fazladır:

Ağızlıkçı Ahmet, Amigo İhsan, Arabacı 
Koca Bekir, Asker Ali, Aşçı Hacı, Bakırcı Celâl, 
Bakkal İhsan, Balıkçı Bekir, Başçavuş Duran, 
Bıçakçı Hafız, Bıçakçı Mehmet, Biletçi Deli 
Yusuf, Boyacı Hilmi, Cambaz Mustafa, Camcı 
Necmi, Çadırcı Tahsin, Çarıkçı Hamdi, Çermik-
çi Adıgıüzel, Dövenci Nuri, Dülger Recep, Ec-
zacı Kemal, Efes Ahmet (biracı), Faytoncu Efo, 
Filimci İbo, Foto Sami, Foto Yücel, Foturafçı 
(Fotoğrafçı) Yıldız, Gardiyan Ahmet, Gazete-
ci Ahmet, Hakem Erdal, Halıcı İhsan, Höllükçü 
Duran, Kahveci Kaya, Kalece Nurettin, Kasap 
Ali, Kâtip Celâl, Keçeci Mehmet, Kilci Meh-
met, Kitapçı Kâmil, Kömürcü İhsan, Kömürcü 
Padişah, Kuşbaz Yusuf, Kuyumcu Sami, Las-

tikçi Kara Nihat, Madenci Nuri, Makinist Re-
cep, Malzemeci Bahattin, Masör Servet, Mey-
haneci Kâzım, Mezarcı Ahmet, Palas Ahmet, 
Pastırmacı Duran, Peynirci Ahmet, Purutçu 
Nuri, Reis Rahmi, Saatçi Salih, Şallak Duran, 
Sarraf Rahmi, Sınıkçı Battal, Sıvacı Yusuf, Si-
mitçi İbo, Sünnetçi İdris, Sünnetçi İhsan, Süt-
çü Ali, Şekerci Kâzım, Şekerci Kemal, Şeker-
ci Selahattin, Taksici Cumhur, Taşçı Vahap, Tef-
çi Kemal, Terzi Abdi, Tıhtıhçı Hamza (takunya-
cı), Tuzcu Hamdi, Tüfekçi Emir, Tüfekçi Mah-
mut, Udcu Zöhre, Ustura Harun, Vabis Mehmet, 
Yağlıcı Hacı, Yastıkçı Duran, Yazıcı Hilmi, Ye-
menici Deli Duran, Zabıta Ali.

2. Kişilerin Fizikî Durumlarıyla İlgili Lakapları

Lakapların ikinci bölümü, kişilerin bazı 
fizikî durumları göz önüne alınarak takılmıştır. 
Bunların bir kısmında fizikî özürler, bir kısmın-
da da fizikî özellikler ön plânda tutulmuştur:

Altın Diş Ziya, Arap İsmet, Arap Şaziye, 
Benli Fadime, Bodur Cengiz, Boynu Eğri Ham-
di, Cüce Ragıp, Çakır Nuri, Çalık Selahattin, 
Çil Mustafa, Çolak Cahit, Gödek Ali, Kambur 
Muzo, Kambur Şeref, Kara Hayri, Kara Kemâl, 
Kara Ziya, Kel Mehmet, Kıllı Bekir, Kırmızı 
Surat Şükrü, Kıvırcık Erdoğan, Kör Oğuz, Köse 
Tahsin, Küçük Fikret, Kümük Atilla, Kümük 
Cafer, Parlak Erdal, Parmaksız Şemsettin, Pepe 
Necati, Sağır İhsan, Sakallı Necdet, Sarı Hay-
ri, Topal Timur, Üç Kulak İbo, Zenci Mehmet.
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3. Kişilerin Fiziki Durumlarıyla İlgili Yakıştırma La-
kapları

Bu bölümde, yukarıdaki lakaplardan farklı 
olan yön, kişilerin bazı fizikî özelliklerinin ge-
nellikle benzetmeler yoluyla belirtilmesidir:

Altın Bekir, At Kafa Mustafa, Ayı İsmail, 
Ayı Mahmut, Boncuk Mehmet, Boynik Meh-
met (boynu eğri), Böcek Mehmet, Camuz Du-
ran, Cırt Üsüyün (Hüseyin), Çıta Muammer, 
Çöl Ayısı Zeki, Dodak Nafiye (çirkin dudak-
lı), Dom Dom Reşit, Gıli İhsan (küçük), Gobü 
Memmet, Gudi Selahattin, Güdük Ahmet (ufak 
tefek), Hım Hım Osman, Hırlak Yusuf, Horoz 
Ali, Kağıt Kemâl, Karga Kemâl, Karga Duran, 
Kerklek Hakkı (gırtlağı dışa doğru çıkık), Ker-
piç Mehmet, Kılıboz Celâl, Kinik Ekrem, Kırtik 
Nuri (küçük), Koyun Üsüyün (Hüseyin), Köf-
te Rıza (burnu küt), Kömüş Sabri, Kör Kösnü 
Şükrü (tarla faresi), Kurt Hasan, Kürün Ömer 
("kurna'dan galat: iri yarı), Lamba Şişesi Kâfiye 
(ince belli), Macar Hatun (Macar atı gibi iri ya-
pılı), Maymun Nuri, Nohut Ahmet, Pala Ahmet, 
Pala Rıfat, Pinnik Direği Nadir (kısa boylu), Pis 
Bıyık Selahattin, Potuk Yılmaz (kısa boylu, şiş-
man), Sıçan Osman, Somun Sami, Tahta Sakal 
Ali, Tek Kaş Selahattin, Tepegöz Mehmet, Te-
pir Rüştü, Toklu İbrahim, Tuluk Duran, Tülek 
Hacı Duran, Ütük Dudu (çok sarı), Yarım Dün-
ya Enver, Yırık Hamza (dudağı yarık), Zırıl Or-
han, Zom Zom Dayı (iri yarı).

4. Kişilerin Kılık Kıyafetleriyle İlgili Lakapları

Çullu Reşit, Fotör Faruk, Holivut Ali (şık 
giyinen), Kasket Hüsnü, Papyon Kemal, Pasak-
lı Hacer, Peruklu Özçoban

5. Kişilerin Oturduğu Mahalle, Köy veya Şehir Adıy-
la İlgili Lakapları

Pulurlu Hafız, Almanyacı Yılmaz, Çavuş-
başılı Ömer, Fransız Mehmet, Kakikli Halil, 
Kaleli Faruk, Kangallı Ayı Hamit, Karaçayır-
lı Süleyman, Kayadibili Celâl, Kayserili Yusuf, 
Kendallı Kemâl, Kılavuzlu Mahmut, Pirkinikli 
Hafız, Porsuklu Hamza, Zaralı Halil

6. Kişilerin Karakteriyle İlgili Lakapları

Kişilerin, toplum içindeki davranış biçim-
leri, ruhî durumları ve karakterleri aldıkları la-
kaplarda etkin bir rol oynamaktadır:

Aga Selahattin, Artis Hikmet, Baba Re-
cep, Balık Mehmet (kıvrak), Bangir Mustafa 
(Banker'den galat: gönlü zengin), Beleş Saba-
hattin (otlakçı), Beton Kemal (kuvvetli), Bitirim 

Zeki, Bitli Adile, Cabbar İsmail, Cellad Nurettin, 
Cıggır Melahat (fitneci), Cıncık Mustafa, Cırt 
Mahmut, Cin Ali, Contirik Celâl (kibar görünme-
ye çalışan), Çökelek Duran (işe yaramaz), Çöp-
lük Saadettin, Çördük Orhan, Dana Halil, Davar 
Mehmet, Dayı Nuri, Deli İbo, Deli Mesut, Demir 
Leblebi Müzeyyen, Dom Dom Ali (kaba), Don-
juan Nurettin (çapkın), Duman Osman, Emmi İl-
han, Eşşek Mehmet, Et Kafa Demir, Füze Nuri, 
Gavur Ali, Gececi Nejdet, Gulibik Ahmet, Huy-
suz Burhan, Jet Mustafa, Kaburgasız Recep, Ka-
rınca Şükrü, Katır Cemil, Kaz Mahmut, Kaz-
ma Ahmet, Kebah Soğutan Edibe, Keçi Adnan, 
Kedi Erol (çevik), Kemikkıran Bedri (güçlü), Kıl 
Kuyruk Nursan, Kırkbir Yürek Ahmet, Kız Er-
dal, Korsan Mehmet, Kölek Mustafa (saf), Köse-
le Metin (yüzsüz), Kral Eyüp, Lalık Ahmet, Mal 
Duran, Masa Biti Necati (otlakçı), Mıh Sıçtı İh-
san (cimri), Nacak Nuri, Odun Ahmet, Pıt pıt Ha-
san, Pire Mehmet, Pişik Hamdi (korkak), Pur Til-
kisi Duran, Rezil Hâlit, Röntgenci Tekin, Sadra-
zam Mustafa, Sansar Hüsnü, Sarhoş Rasim, Se-
fil Mehmet, Sinek Tahsin, Şefilli Ali, Şeytan Ha-
fız, Tarzan İbo, Tasdik Ali, Tavşan Halis, Tavuk 
Mehmet, Turist Bekir, Tuzsuz Rasim, Yalama İb-
rahim, Yedi Belâ Ahmet, Zurna Hikmet.

7. Kişilerin Soy ve Sülâle Adlarıyla İlgili Lakapları

Takılan lakapların bir bölümü ise, o kişi-
nin hangi sülâleden olduğunun belirtilmesi şek-
linde ortaya çıkmıştır. Bunda bazen anne veya 
baba adı da etkili olmaktadır. Bazılarında ise et-
nik köken lakap olarak verilmiştir:

Assüğünoğlu (asiye'nin) Ayhan, Boy-
nubokluların Turhan, Çaylağın Murtaza, Çeçen 
Yılmaz, Çerkez Hakkı, Çingen Sait, Çinilerin 
Ahmet, Çirçilerin Ahmet, Danabaşoğullarının 
Hasan, Devecilerin Hüseyin, Eşşekçilerin Ah-
met, Etlininoğlu Besim, Faizcilerin Tayyip, Ge-
diklilerin Hakkı, Göçmen Nazif, Gözüküçükle-
rin Süzi, Hastaların Sebati, Hatunoğlu Hüseyin, 
İşbilir Şaban, Keçecilerin Celâl, Kellecilerin 
Duran, Kızılbaşoğlu Yadigar, Köylüoğlu Meh-
met, Kümbetlilerin Nihat, Kürt Aziz, Kürt Ce-
mal, Kürt Hakkı, Kürt İhsan, Lalığınoğlu Sela-
hattin, Lazoğlu Muzaffer, Millilerin Abdi, Müs-
lümlerin Kemâl, Mütevellilerin Necati, Pisiği-
noğlu Avşar, Seriğinoğlu Ömer, Sürmelilerin İs-
met, Şişecilerin Muammer, Tuluğunoğlu Meh-
met, Yağlıcıların Duran, Yılankırkanların Meh-
met, Zortuğunoğlu Mehmet.

KAYNAKLAR / Derleyen, Kemâl Baydar 
Müjgân Üçer: "Kimlerdensiniz?", Kızılırmak, 
S. 12, Aralık 1992, Sivas.
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Sivas, Anadolu'nun en eski yerleşim birimlerin-
den biridir. Yazılı kaynaklara göre, sırasıyla Hi-
titler, Asurlular, Lidyalılar, Kapadokyalılar, Ro-
malılar, Bizanslılar ve XI. yüzyılın ortaların-
dan itibaren de Türklerin eline geçmiş-
tir. Coğrafi konumu gereği, ilk çağlar-
dan beri Avrupa'yı Asya'ya bağlayan 
önemli yollar kavşağında, tarihi 
İpek Yolu üzerinde önemli bir ko-
naklama merkezi olmuştur. Cum-
huriyet dönemiyle ülke genelin-
de çok sayıda alternatif yolla-
rın açılmasına kadar Anadolu'dan 
geçmesi zorunlu kervanlar, yol-
cular ve orduların izledikleri yol-
lar, sınırlı sayıda ve asırlar boyu 
aynı güzergâhlı yollardır. Karadeniz'i 
Orta Anadolu'ya bağlayan Samsun-
Tokat-Yenihan yolu, Orta Anadolu'yu 
Bağdat ve Şam'a bağlayan Deliktaş-Alacahan-
Hekimhan yolu, yine İç Anadolu'yu Doğuya bağ-
layan Koçhisar-Tödürge-Endires-Mamahatun, 
Akdeniz'e bağlayan Sultanhanı-Kayseri-
Konya yolları Sivas'tan geçmekteydi. 
Bu nedenle, Doğu seferi yapan altı 
Türk Sultanı, I. Alaaddin Keyku-
bat, Yıldırım Bayazıt, Fatih Sultan 
Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Ka-
nuni Sultan Süleyman ve IV. Mu-
rat Sivas'tan geçmiştir.
Adı geçen Türk Sultanlarının 
Sivas'tan geçmesi olağan bir ha-
dise, bir anlamda o yıllardaki yol 
güzergahlarının sınırlı sayıda ol-
masının bir sonucudur. Esas olan, 
bu geçiş sırasında izlenen güzergahlar 
üzerindeki "yerleşim birimlerinin adları 
ve yörede yaşayan bazı ‘gönül ehli’ insanlarla 
sultanlar arasında kurulan diyaloglardan kaynak-
lanan, kuşaktan kuşağa aktarılan, folklorik değe-
re haiz "menkıbelerdir.
Selçuklu sultanı I. Alaaddin Keykubat, Doğu se-
ferine giderken 1224 yılında Sivas'a uğramış, 
Koçhisar, Tödürge Köyü üzerinden Zara'ya ge-

lerek konaklamıştır. O yıllarda Zara'da Zaro Ağa 
isimli bir gayr-ı müslimin çifliği vardır. Ağa, 
Sultan'ı akşam yemeğine davet eder. Yemek son-

rası bir fırsatını bulunca, Horasan'dan gele-
rek Zara yakınlarına mesken kurup yöre 

halkını İslam'a davet eden Merzuban 
Veli isimli birini, güya avanesini 
toplayıp içki içtiğini, zaman zaman 
kendisini rahatsız ettiğinden bahis-
le Sultana şikayet eder. Sultan, ev 
sahibinin gayr-ı müslim olduğunu 
bildiğinden Ağa'nın şikâyetine ih-
tiyatla yaklaşır. Ertesi sabah, Mer-
zuban Veliye bir deve yükü şa-

rap gönderir. Şarabı götüren asker, 
Merzuban'a Sultanın kendisine içki 

gönderdiğini söyler. Merzuban aske-
re: "Sultanına selâm söyle, gönderdikle-

rinin bir tarafı yağ, bir tarafı bal olsun. As-
kerine yedirsin" der. Yükler geri götürülür. Sulta-
nın huzurunda açılır. Gerçekten gönderilenlerin 

bir tarafı yağ bir tarafı bal olmuştur. Keyku-
bat, Merzuban Velinin Allah dostu oldu-

ğunu fark eder. Gidip elini öper, savaşı 
kazanması için dua ister. 1302 (1886) 

tarihli Sivas Salnamesinde bu karşı-
laşmadan bahsedilir:
"Bizze-i Kiramdan Şeyh Merzu-
ban Veli Kudduse-i Sirruh, Bağ-
dadi Ali'nin mahdumları olup 
Devlet-i Selçukiyyenin makkarrı 
hükümet Konya'dan İran seferine 

azimette H. 621 tarihinde mezkur 
Tekke karyesine gelmiş olan Sul-

tan I. Alaaddin Keykubat'la görüş-
müş, Şeyh'in zaviyesine bir çok arazi 

vakfetmiştir."
Kadı Burhaneddin Ahmet'in Kara Yülük Os-
man tarafından öldürülmesiyle, Sivas halkı ara-
sında huzursuzluk baş gösterir. Zira halk, Akko-
yunluların Sivas'ı almasına razı değildir. Sivas-
lılar, Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayazıt'a haber-
ci göndererek gelip şehri almasını isterler. Yıldı-
rım, 1399 yılında Sivas'ı almaya oğlu Süleyman 

Sivas'a Gelen Selçuklu Sultanları 
ve Osmanlı Padişahları
Adnan Mahiroğulları 
C.Ü. Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi
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Çelebi’yi gönderir. Böylece Sivas, bu tarihte  Os-
manlı topraklarına katılmış olur.
Yıldırım Bayazıt, şehrin Osmanlı top-
raklarına katılmasından bir süre son-
ra Sivas'a gelir. Fakat bu geliş diğer 
Osmanlı sultanlarının Sivas'a ge-
lişinden farklıdır. Zira onlar Do-
ğuya sefere giderlerken zorun-
lu olarak Sivas'tan geçmişlerdir. 
Oysaki, Yıldırım, Sivas halkının 
Osmanlı'ya karşı gösterdiği alice-
naplıktan dolayı duyduğu mem-
nuniyeti arz etmek için Sivas'a 
gelmiştir. Bu nedenledir ki Yıl-
dırım, Timur'un Sivas'ı yakıp yık-
masından sonra Timurla karşılaşmak 
üzere Ankara'ya doğru gelirken, yolda 
karşılaştığı dertli dertli kaval çalan bir ço-
bana "Çal çoban çal, Sivas gibi bir ilin, Ertuğrul 
gibi oğlun mu gitti" demekten kendini ala ma-
mıştır.
Fatih Sultan Mehmet, "Otlukbeli savaşına gi-
derken 11 Nisan 1473'te Sivas'tan geçer. Savaş 
hazırlıklarını burada gözden geçirdikten sonra, 
Erzincan'a hareket eder.
Yavuz Sultan Selim Çaldıran seferine giderken 
2 Temmuz 1514'te Sivas'tan geçmiştir. Yavuz, 
Sivas'a gelmeden önce Konya'ya uğramış Mev-
lana Hazretlerinin türbesini ziyaret ederek 
himmet istemiştir. Alman tarihçi Franz 
Taeschner "Das Anatolische Wege-
netz Nach Osmanischen Quellen, 
Leipzig, 1924" (Osmanlı Kaynak-
larına göre Anadolu Güzergahları 
adlı eserinde Yavuz'un Sivas'tan 
itibaren izlediği güzergahı şöy-
le sıralamıştır: Sivas-Koçhisar 
(Hafik)-Kaz Gölü-Sahna Çimeni-
Koyulhisar-Güzeller Çayırı-
Suşehri Çayırı
Yavuz, Suşehri’nden geçerken, yö-
rede anlatılan bir menkıbeye göre; 
yolda bir çobanla karşılaşır. Çoban 
Sultana "Sulağımıza hoş geldin, bu fakire 
misafir olursan gönül alırsın." deyince, Sultan, 
"Baba benim arkamda koca bir ordum var. Bizi 
nasıl doyurabilirsin?" der. Çoban Dede "Allah-ü 
Teala kerimdir. Hele sen bir mola ver. Misafir 
kısmetiyle gelir" diyerek dört koyun keser. Bü-
tün asker yer, yine de yemek artar bile. Bunun 
üzerine Sultan, Dedenin boş bir adam olmadığını 
anlar ve yapacağı savaşta galip gelmesi için Ço-
ban Dede'den himmet ister. Yavuz'un karşılaştı-
ğı çoban, bugün hâlâ Suşehri’nde türbesi ziyaret 
edilen Çoban Dede olduğu sanılmaktadır.
Kanuni Sultan Süleyman, Sivas'a iki defa gel-
miştir. Birincisi Tebriz Seferi'ne giderken 8 

Ağustos 1534'te, ikincisi 1548'de ikinci İran 
seferi sırasındadır. Kanuni de, dedesi Yavuz 

gibi Sivas'a gelmeden önce Konya'ya  uğ-
ramış Mevlana Hazretleri'nin türbesi-

ni ziyaret etmiştir. Sultanın Sivas top-
raklarında izlediği güzergah, Franz 
Taeschner'in adı geçen eserinde Fe-
ridun Tarihi’nden istifade edilerek 
şöyle sıralanmıştır: Sivas-Sofular 
Köyü (Hafik'e bağlı)-Kuşçu Ha-
san Çayırı (Zara'ya bağlı)-Yaprak 
Köyü (Zara'ya bağlı)-Eşekçi 
Yaylası- Şahna Çimeni-Akşehir 
Sahrası-Suşehri 

IV. Murat, 1635 yılında Revan 
Seferi'ne giderken Sivas'a gelerek yak-

laşık bir hafta şehirde kalmıştır. Evliya 
Çelebi Seyahatnamesi'nde IV. Murat'ın Ab-

dulvahap Gazi'nin türbesini ziyaret ettiği, ziya-
ret sırasında "İza tahayyartüm fi'l umur festeiynu 
min ehl'il kubur" (Sıkıntıya düştüğünüzde kabir 
ehlinden-kabir ehlini vesile ederek Allah'tan- 
yardım isteyiniz hadisi üzere Abdulvahap'ın ru-
haniyetinden yardım isterken kalbine ilahi ilham 
ile "Fetahne'l-Irak" sözleri geldiği yazılıdır. Sul-
tan bu ilhamın verdiği sevinçle türbeden dışarı 
çıkıp Silahtar Melek Mehmet Ağa'dan bir mız-
rak alarak, şehre bakan kayanın üzerinden o sı-
rada uçmakta olan bir kartala ok atar. Mızrak 

kartala isabet edince "Allah'a şükürler ol-
sun. Revan'dan sonra Bağdat'ta bizim-

dir. İnşaallah İmam-ı Azam'ın kab-
rini hor kullanılmaktan kurtaraca-
ğım" der.
IV. Murat Sivas'ta kaldığı sürede, 
günümüz harp tatbikatlarına ben-
zer şekilde (Kırmızı ve Mavi kuv-
vetler) Anadolu ve Rumeli asker-
leri arasında, Revan'da düşmana 

karşı uygulanacak stratejileri belir-
lemek amacıyla bir tatbikat yaptırır.

Sultan'ın Revan'a gitmek için 
Sivas'tan itibaren izlediği güzergâh: 

Sivas-Koçhisar-Sofular Köyü-Tödürge 
Gölü-Yaprak Köyü-Koyulhisar-Ezbider-

Suşehri-Çoban Dede Tekkesi.
IV. Murat, Sivas'a ikinci kez Bağdat'ı aldık-
tan sonra İstanbul'a dönerken uğrar. Sivas'a ge-
liş güzergahı: Hekimhan-Alacahan-Deliktaş'tır. 
Bugün mevcut olan Alacahan Menzil Hanı ve 
Deliktaş Camii Sultan'ın emriyle yaptırılmıştır. 
Sivas'tan sonra Sultan, Yenihan üzerinden baş-
kente döner. Yenihan halkının ricası üzerine IV. 
Murat, veziri Kemankeş Kara Mustafa Paşa'dan 
Yenihan'a bir cami, bir han ve bir hamam yapıl-
masını ister. Bugün camii ve hamam hala hizmet 
vermektedir.
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1967 yılında, Ankara'da bir araya gelip, Sivas Kül-
türel ve Sosyal Yardımlaşma Derneğini kuran ve ilk 
olarak, o yıllarda, Ankara'da öğrenim gören, Sivaslı 
gençlerin yurt problemlerine çözüm getirmek ama-
cıyla, Sivas Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu’nun 
inşa edilmesini sağlayan hemşehrilerimizden, aziz 
insan, değerli büyüğümüz, ihsan Pulak, 15 Kasım 
1996 tarihinde Ankara'da vefat etmişti. Sivas'a hiz-
met zincirinde pırıltılı bir halka olan İhsan Pulak'ın 
biyografisini özetle şöylece kaydediyoruz:
İhsan Pulak, 1324/1908 tarihinde Pasinler'de doğ-
du. Babası, Bezzaz Tahsin Efendi, annesi ise Mâhi 
Hanım'dır. Yakup adında bir ağabeyi ve Ada-
let adında da bir kız kardeşi vardı. Ailesi, aslen, 
Ahıska Türklerinden olan ve Erzurum Pasinler'de, 
Eyüpzâdeler olarak anılan aileye mensup olan Tah-
sin Efendi, Birinci Dünya Savaşında, ailesi ile bir-
likte, batıya göçmek zorunda kalmış, o devir insa-
nının bütün çilelerini çekerek, soğuk bir kış günün-
de, bin bir zorluklarla, önce Gürüne gelmişlerdi. İl-
kokulu burada bitiren küçük İhsan çok zeki ve ça-
lışkan bir öğrenci idi ve matematik dersindeki ba-
şarısıyla öğretmenin dikkatini çekmişti. Ailesi son-
ra Sivas'a gelerek buraya yerleşti ve babası yine ti-
caret yaparak, mesleği olan bezzazlığı devam etti-
riyordu. İhsan Pulak, orta öğrenimini burada yaptı 
ve Sivas Lisesini, 1927 yılında, aliyyül-âlâ (pekiyi) 
derece ile bitirdi. Sonra, İstanbul'a giderek, İktisadi 
ve Ticari İlimler Yüksek Okulunda, 1930 tarihinde, 
yüksek öğrenimini yaptı, 1932 yılında da yedek su-
bay olarak askerlik görevini bitirdi. 
O zamanlar Sivas'ta ticaret yapan kimseler arasın-
da, Muhasebecizâdeler'in Rıza (Yurdakul), Karslı 
Şevki Efendi ve Arapkirli Zeynel Efendi gibi kim-
seler vardı. Ticaret Odasının başkanı da, Tarakçı Ali 
Efendi idi. Ali Efendi kendi dükkânında bu görevi-
ni de yapardı. İhsan Pulak, askerlikten sonra, Sivas 
Ticaret Odası Başkâtibi oldu, oda için, ayrı bir yer 
tutulmasını sağladı, burayı düzenledi ve odanın ge-
lişmesi için çalışmalarını sürdürdü. 
1934 yılında, İmamoğlu, Nalbantzâde Hacı Bekir 
Ağanın kızı Ayşe Sıdıka (Üçer) hanımla evlendi, 
sonra Ankara'dan iş teklifi alarak buraya gelen İh-
san Pulak, 1938 yılında, Çubuk Barajının inşaatı 
sırasında, barajın bütçesini yaptı, mâli işlerini üst-
lendi. 1939 da Tokat Defterdarlığına atandı ise de 
Ali Çetinkaya bu çalışkan ve değerli elemanı ora-
ya göndermemişti. İhsan Pulak devlet hizmetinde 
uzun yıllar çalıştı. 1961-63 tarihlerinde, Devlet De-
miryolları Genel Müdürlüğü, daha sonra da PTT 

Yönetim kurulu üyeliği yaptı. İdareye, daha eko-
nomik olması sebebiyle dizel lokomotiflerinin alın-
masını teklif etti, ne yazık ki o zaman bu konu an-
laşılamadı ise de sonraki yıllar, İhsan Pulak'ı hak-
lı çıkarmış ve dizel lokomotifler kullanılmaya baş-
lanmıştı. 
Çalışma hayatında, devlet malını ve parasını ko-
rumaya çok özen göstermişti. Gerçek anlamda bir 
ekonomist olduğu kadar, yardımsever bir insan, 
çevresi ve arkadaşları için, vefalı bir dost idi. İn-
şaat yüksek mühendisi olan İlkin adlı bir oğlu (ne 
yazık ki, diğer oğlu Tekin yükseköğrenimi sırasın-
da, müessif bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş-
ti.) Seçkin ve Kadriye adında da iki kızı, Ebru, İh-
san, Tolon, Tolga, Tanla ve Simla adlarında altı to-
runu vardır. 
İhsan Pulak, 1987 yılında Sivas Lisesinin kurulu-
şunun 100. yılındaki törenlere katılmış ve en yaşlı 
mezun olarak plaketini aldığı zaman yapmış olduğu 
konuşma ile hepimizi duygulandırmıştı. Temenni-
miz bu yıl yapılacak olan 110. yıl kutlama törenle-
rinde onu görmekti ama büyük yerden aldığı emre 
itaat ederek 15.11.1996 tarihinde aramızdan ayrıldı 
ve Yüce Yaradan'ına kavuştu. Ankara, Cebeci Me-
zarlığındaki ebedî istirahatgâhına tevdi edildi. 
Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma 
Derneği'ndeki hizmetleri unutulmayacak olan mer-
hum İhsan Pulak'ı hürmet ve rahmetle anıyor, aziz 
hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz.

İhsan Pulak'ın Ardından
Müjgân Üçer

İhsan Pulak (1908-1996)
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Ağıtlarda Yaşamak
Seniha Yalçın

Sonu hazin biten sevdaları anlatan ağıt-
larla, türkülerle soluk alır Anadolu'muz... 
Sevdalarını türkülerde, ağıtlarda yüceltir in-
sanımız... Yüreklere sığmayan yoğun seda-
lar iki insanın yüreğinden kopar, nota olur, 
nağme olur, bulut bulut, dalga dalga dağı-
lır zaman ve mekan ötesine... Yıllar, dağ-
lar, yollar kesemez önünü, kesemez de böy-
lece bir haykırış olur hepimizin kulakların-
da ve gönüllerinde. Öyle bir haykırış ki, is-
yan değil kadere boğun eğiş vardır, törelere, 
toplum ve tabiat kanunlarına itaat vardır, se-
vip de kavuşamamanın, isteyip de ulaşama-
manın acısını yansıtan sessiz bir çığlık var-
dır. Her bir türkü, her bir ağıt yürek dolusu 
bir sevdanın, sonu hazin biten bir sevdanın 
öyküsüdür... İşte Celal böyle hazin bir sev-
danın adıyla, sanıyla, öyküsüyle gerçek bir 
kahramanıdır.

Mekan, Anadolu'nun özeti dediğimiz 
Sivas ilinin köylerinden Deliilyas... Öykü-
nün kahramanları güzeller güzeli Döndü 
ile köyün yakışıklı delikanlısı Celal'dir. Ce-
lal, köylülerinin "bakmaya kıymadağı", "ba-
bayiğit" delikanlı, sekiz kardeşin en büyü-
ğü, "Hacıağalar" sülalesinin evlenme çağı-
na gelmiş oğlu... Döndü ile nişanlanır, evli-
lik hazırlıkları için Sivas'a gelir ve Çimen-
to Fabrikasında işe girer. 1947 yılına kadar 
çalışır. "Tabii o zaman şimdiki gibi rahatlık 
ne gezer... Otel falan yok, kuru yerlerde ya-
tarak yevmiyesi yüz elli kuruşa çalışır, dü-
ğün tedariğini görür, hazırlığını yapar, altın 
eder..." Döner Celal Şarkışla'ya ve nikahları 
kıyılır. Ocak ayının onaltısı veya onyedisi... 
Köy yolunda Celal bir derede yıkanır. "Çi-
mentoda kuru yerlerde yattığından alacağı-
nı alır ve orada da bir hastalık yakalar... O 
günkü şartlarımızda garatifo derlerdi, yani 
bu hastalık tuttuğu zaman bir iki saatte mut-
laka insanı götürür... Yani öyle bir hastalık 

ki sıtmanın, ısıtmanın daha bir değişik şek-
liydi..."

Düğün evinde hazırlıklar başlamıştır, bir 
hafta sürecek düğün geleneklerinin başlan-
gıcı olarak düğün evine bayrak asılır. Gün-
lerden Pazar'dır, akşama doğru Celal hasta-
lanır, geçer diye terletirler, ilaçlar yaparlar 
nafile... Gece yarısına doğru Celal hakkın 
rahmetine kavuşur. Bu arada gelin kız Dön-
dü, birkaç arkadaşıyla beraber düğün gez-
mesindedir. Bu da gelenek gereğidir. Nişan-
lı kız, babaevinden çıkmadan önce bir kaç 
gece değişik evlerde misafir olur, davetlere 
katılır. Arkadaşlarıyla böyle bir davette olan 
Döndü ertesi gün cenazenin başına gelir ve 
bir ağıt yakar nişanlısına. Tam altmış beyit-
lik bir ağıt...

İşte bu ağıt, Döndü kızın Celaloğlan'a 
söylediği bu içli deyiş, Anadolumuz'da ya-
şanmış daha nice büyük sevdaların, bu sev-
daların karşısına dikilen nice büyük engelle-
rin, sevdalar kadar yücelen ve ağıtlaşan bir 
güldeste gibi günümüze ulaşan sesi olmuş-
tur.

Muradına eremeden kaybettiği eşinin 
ardından altmış beyitlik ağıt dizen Döndü de 
çok yaşamaz Celal'dan sonra. Evlendirirler 
bir başkasıyla ve dört beş sene sonra üzün-
tüden verem olup ölür. Elli senelik bu öykü 
yörede kulaktan kulağa, dilden dile yaşatılır 
ve her anıldığında Döndü ile Celal gözyaşla-
rı içinde yadedilir.

Ağıt ise malum... "Anadolu'nun bağ-
rından kopmuş bir ezgi" olarak çalınmaya, 
söylenmeye devam ediyor. Sivas'ın klasik-
leşen türküleri arasında yerini alan Celaloğ-
lan ağıtının hafızalarda yerleşen ve günümü-
ze ulaşan beyitlerini sunarak öykümüze son 
verelim. Dileriz bu ağıt Döndü ile Celal'in 
onların nihayetsiz sevdalarını, muratlarına 
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eremeden ayrılıp gidişlerini ölümsüzleştiren 
bir belge olarak bundan sonra da daha nice 
yıllar yaşayacaktır.

CELALOĞLAN AĞITI
Kapınızın önü yonca  
Yonca kalkmış dam boyunca  
Bu yoncayı kim biçecek  
Celaloğlan gelmeyince Celal oy, oy  
Eşim oy, oy.
Adım batsın adım Döndü  
Namım gökten yere indi  
Duymadın mı kız Nafiye  
Gelin Hacağlara indi Eşim oy oy 
Duymadın mı kız Nafiye  
Gelin Hacağlara indi Celal oy, oy.
Bağdat diye, Bağdat diye  
Ne ağlıyon bağırarak  
Ala çeyiz mi mi yazdırdın  
Tütün kahve dağıtarak Celal oy, oy.  
Sanki çeyiz mi yazdırdın Celal oy, oy.
Biz de Şarkışla'ya gittik  
Çamurlara bata bata  
Eşim bana altın etmiş  
Kuru yerde yata yata  
Celal oy, oy, Eşim bana altın etmiş  
Çimentoda yata yata Celal oy, oy.
Sivasdaki büyük ordu  
Babam talimine durdu 
Kalkın nolur Sivas'a gidek  
Çimento Celal'in yurdu Celal oy, oy  
Yaz gelsin Sivas'a gidek  
Çimento Celal'in yurdu Celal oy, oy,
Aşağıdan gelen deve  
Gevişini geve geve  
Sanki ben de gelin oldum  
Yukardaki büyük eve Celal oy, oy 
Sanki ben de gelin oldum  
Yukardaki büyük eve Eşim oy oy
Sekiz giyim çorap ördüm  
Sekiz kaynım giysin diye  
Sandık açtım poşu verdim  
Celal güzel olsun diye Celal oy, oy 
Sandık açtım poşu verdim  

Celal güzel olsun diye Celal oy, oy.
Ne inişin dibindeyim  
Ne yokuşun başındayım  
Bana dulluk yakışır mı  
Daha onbeş yaşındayım Celal oy oy
Kapınızın önü bostan  
Bostan görünmüyor pustan 
Kızlar bütün donanıyor  
Gönlümüz kalkmıyor yastan Celal oy, oy
Bir Şarkışla'ya giderken  
Bizler de bindik trene  
Bize nazar değer diye 
Kaynımız dedim sorana Celal oy, oy  
Bize nazar değer diye  
Kaynımız dedim sorana Celal oy. oy.

Anadolulu Gelin
-Bilge Ercilasun'a derin saygılarımla-

Ben, Sivaslı gelinim,  
Arkamda bölük bölük saçlarım.  
Palandöken dağlarına karşı oturup,  
Yanık türküler çağıracağım.

Ben, Toros Dağları’nın süsü,  
Yeşil umutlarla kaynıyor içim.  
Ben, Adana’nın beyaz örtüsü,  
Duman duman olup savrulacağım.

Ben Kars yaylasının zümrüt yeşili,  
Ben, Ağrı Dağı’ndaki kar.  
Ben, Isparta'nın halısı, Eğridir'in gülü,  
İçimden Murat'lar, Dicle'ler akar.

Garipsi garipsi tütse de ocağım,  
Nasırlı ellerime kınalar yakacağım.  
Ben, Anadolu'nun yanık gelini,  
Bağrıma taş basıp kavrulacağım.

Göktürk Mehmet UYTUN
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Şehirde İnsan ve Otomobil
Cengizhan Orakçı

Küçükken bir oyun oynardık: Caddenin ke-
narına oturur ve rengine göre bir araba tutardık. 
Sonra, geçen arabalar içinde tutmuş olduğumuz 
renktekileri sayardık. Belli bir süre sonra kimin 
tuttuğu renk otomobil fazla geçmişse, oyunu o ka-
zanmış olurdu. Fakat öyle seyrek otomobil geçer-
di ki... Henüz 70'lerin başıydı ve otomobil, şehri 
böylesine istilâ etmemişti.

Şimdi, bu oyunu oynamanın -herhalde- 
imkânı kalmamıştır.

Yüzyılın başında insan hayatına otomobil, ta-
biri caizse, bir Truva atı gibi girer. Teknolojinin 
belki de en harika icadı, hayatımızı kolaylaştır-
mak üzere gelmiştir; kim ne diyebilir bu gelişe? 
Elbette, hemen buyur edilmiştir otomobil hazret-
leri.

Şehrin mekânları, otomobilin cazibesine 
daha ilk hamlede râm olmuştur. Esasen otomobil 
öylesine dizayn edilmiş bir Truva atıdır ki, insa-
noğlu "hayatının oyuncağı'nı bulmuştur ve bütün 
mekânlarda onunla dilediğince oynamaya giriş-
miştir. Bir anlamda bu doğrudur, insanla otomo-
bil arasındaki ilişkinin bir yönü de budur: Olduk-
ça pahalı bir oyuncaktır otomobil.

Farkına -asla!- varılmamış bir savaş içinde-
yiz. Teknolojinin en mükemmel zırhıyla zırhlanan 
otomobiller, zırhtan mahrum insanlar/yayalar kar-
şısında çok sinsi bir savaş yapmakta ve adım adım 
da hedefine doğru ulaşmaktadır. İnsana ait hiç bir 
mekânın kalmaması, bundan başka nedir?

Otomobil Uçar Gider
Çağın, bir hız çağı olmasında otomobillerin 

(otomobil derken motorlu kara vasıtalarının cüm-
lesi) yeri tartışılmaz bile. Şarkıda dile getirildiği 
gibi, "otomobil uçar gider." Demek ki, uçma kabi-
liyetinden mahrum insan için, otomobilin fonksi-
yonu bir çift kanat takması psikolojisidir. Otomo-
bili içinde insan, dilediği yere istediği hızda (ger-
çi hız tahdidi elbette var!) gidebilir.

Otomobillerin yaygınlaşması, şehirler ve ül-
keler arasındaki ulaşımı kolaylaştırınca, "göç ol-
gusu" da eski zorluğunu yitirmiştir. Şimdiden 

gerü, göçmekten kim korkar? Yükleri denk ey-
leyip, şehirlere bir kamyon sırtında kim uçmaz? 
Uçulmuştur şehirlere, bir yabani kuş misali. Ve 
konulmuştur, şehrin civarlarındaki yamaçlara. 
Bu konulan yerlerin adı, biraz sonra "gecekondu" 
şeklinde isimlendirilmiş ve ora sakinlerine hep bi-
raz şüpheli gözlerle bakılmıştır. Otomobil, şehir-
lerdeki nüfus yoğunluğuna pozitif yönde bir kat-
kı yapmıştır. Otomobiller olmasaydı, belki de ko-
layca bu göçme cesareti bulunamayacaktı. Ve bü-
yük şehirlerdeki bu nüfus yoğunluğu hiç olmaya-
bilirdi.

Şehre Kurt Düşmüştür

Bir ağaca bakarsınız; kocamandır, duruşu ka-
vidir, sağlığı yerindedir. Lâkin, olur ya o ağaca 
kurtlar musallat olmuştur ve yıllardan beri kemi-
riyordur; dıştan hiçbir şey belli değildir. Bir gün o 
ağaç, dizleri üstüne devriliverir. Yapılacak hiçbir 
şey kalmamıştır.

Otomobil de şehre düşen kurtlardır! Hızla 
üreyen/üretilen ve şehrin bütün dokularına giren 
otomobiller, şehri kemirmeye ilk andan itibaren 
başlamıştır ve büyük bir mesafe de almıştır. Şehir 
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Şehirde İnsan ve Otomobil
Cengizhan Orakçı

neredeyse dizleri üstüne devrilme noktasına gel-
miştir yahut az bir zaman kalmıştır buna. 

1960'lı yıllarda Fransa Cumhurbaşkanı Pom-
pidu, "Paris'in otomobile ayak uydurması lazım." 
dediğinde, entelektüeller karşı çıkmışlar ve "oto-
mobilin Paris'e ayak uydurması lazım" diye tavır 
koymuşlardı. Bizde ise, ne başlangıçta ne de daha 
sonra böyle bir karşı çıkış falan da olmadı. Ente-
lektüelimiz var mıydı ki bu olsundu...

Batılı şehirlerin başına gelen, bizim şehirleri-
mizin de başına geldi; şehirler otomobile ayak uy-
durdu. Şehirler otomobile göre yapılandı. Kışkır-
tılmış şehir insanı, otomobil edinmek için seferber 
edildi; o da bu kumandaya uydu ve hızla otomobil 
edinmeye başladı. Otomobil üreticileri, zaferlerin-

den mest, habire üretimi hızlandırırken, tüketici-
si olan insan da içine kurulduğunda bir çeşit "sa-
nal zaferler" yaşıyordu. Oysa şehir bu kadar arzı 
kaldıramıyordu ve hiçbir zaman da kaldıramaya-
caktı. Bu asla "nihai çözüm”e kavuşamayacak bir 
kompleksti.

Artık otomobiller yayaların yürümesi için 
bahşedilmiş dar alanları da -yaya kaldırımı- istilâ 
etti. Her gün, her birimizin yaşadığı dram, yaya 
kaldırımlarına kibirle kurulmuş otomobiller ara-
sından uygun valsler eşliğinde geçme temrinle-
ri yapmak değil mi? Aslında "yayalık ritüelleri" 
oluştu; dışarıda yürürken yapmak zorunda kaldı-
ğımız, insiyaki geçiş hamleleri...

Sadece yaya kaldırımları mı? Evlerin önle-
ri, bahçeler, sokaklar, parklar lebâleb otomobiller-
le dolu. Jetgiller isimli çizgi filmi seyredenler bi-
lecekler, uçan otomobillerle evine ya da işine gi-
denler, otomobilinden inince otomobil katlanıp 
bir çantaya dönüşüyor. Bu harika icat, eğer bu çiz-
gi filimdeki gibi bir dönüştürmeye kavuşamaya-
caksa, otomobillerin mekanlarımızı istilası önle-
nemeyecektir. Ne yazık ki, ufukta böyle bir işa-
ret görünmüyor.

Metalik renkli kurtlar, şehri hızla kemiriyor 
ve şehri devirmeye doğru ilerliyorlar.

Otomobil üreticileri, zaferlerinden 
mest, habire üretimi  

hızlandırırken, tüketicisi olan  
insan da içine kurulduğunda bir 
çeşit "sanal zaferler" yaşıyordu.
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Otomobil Statü Sembolü
Otomobil, asla sadece bir otomobil değildir. 

Sadece bir ulaşım vasıtası da değildir; başlı başı-
na bir hayat tarzıdır. Nasıl ki otomobillerden önce 
atlar, at arabaları vardı ve bunların oluşturduğu bir 
hayat tarzı söz konusu idiyse, şimdi de otomobil-
lerin oluşturduğu ve şehre, şehir ahalisine dayattı-
ğı bir hayat tarzı vardır. Daha başta söylemek gere-
kirse, bu hayat tarzı hiç bir şekilde "insanî" değildir.

Otomobilli bir insan, o zırhın içine girdiğin-
de artık yalıtılmış bir ortamdadır ve dışarıdan ken-
disini tecrit etmiştir. Dış dünyaya bakışı da, hızın 
verdiği imkân nispetinde tabiî, otomobille bütün-
leşmiş "mekanik bir bakış"tır. Mekanik bir bakışta 
insanîlik olur mu hiç? Dolayısıyla otomobilli insa-
nın "yabancılaşma”sından söz edilebilir burada. Ki-
şinin kendisine, çevreye ve yaya durumundaki insa-
na yabancılaşması söz konusudur. Otomobil içinde 
giden insan için, karşısına çıkan yaya onun gözün-
de belki de bir kaplumbağadan veya inekten fark-
sızdır. Kendisini/otomobilini engellediğinden, doğ-
rusu "sanal zaferi”ni yaşamasını kesintiye uğrattı-
ğından, o yayayı ezip geçme güdüleri taşıyordur.

Yağmurlu günlerde bir takım otomobil sürü-
cüleri, yol kenarlarındaki biçare yayalara zifoslu 
bir banyo yaptırırken, acaba hangi eksik tarafları-
nı tamamlamaya yahut hangi kompleksini gider-
meye çalışıyordur?

Bir ihtiyaç olduğu vehmine kapıldığımız/
kaptırıldığımız otomobil, şehirde statüleri de be-
lirlemektedir. Çeşidine göre, kalitesine göre, para-
sına göre otomobiller birer statü sembolü olmuş-
tur. Hatta bazı markalar kendi içinde bile, böyle 
bir evrimleşmeye gitmiştir ve aynı markanın bir 
serisi daha imtiyazlılar için üst-statü fonksiyonu-
nu icra eden fenomenler olmuştur. Meselâ Merse-
des otomobilleri için bu varittir.

Bu arada Volswagen sahibi otomobilliler de 
kendi içinde bir sınıf şeklinde teşkilatlanmalarını 
tamamlamaya ve sosyal hayatta böyle bir Volswa-
genlilik şuurunu oluşturmaya çalışıyorlar. Zaman 

zaman şehir içinde uzun konvoylar oluşturup, salı-
narak dolaşmaları naif bir sosyolojik vakıa mıdır?

Otomobilliler ve otomobilsizler arasındaki 
ayrışmada kaybedenler, sürekli ikinci zümreden 
olacaktır. Çünkü bu zümrenin biçareleri, çareyi 
hızla ve ne pahasına olursa olsun otomobillenip, o 
zümreye dahil olmakta buluyorlar. Sonuna kadar 
otomobilsiz kalmayı ve bunu da bir hayat tarzı an-
layışı şeklinde ideolojileştirmeyi başaran/düşünen 
ne yazık yoktur. Otomobillenme vehmi, insandaki 
sağlıklı düşünmeyi de engelliyor.

Haydi hayalleriniz gerçekleşsin; kendinize 
uygun bir otomobil kampanyası bulun ve otomo-
billenin. Bu iş için, modernizmin babaları düşü-
nüp krediler dahi açmışlardır: Beni otomobillen-
dir Macit. 

Otomobilsiz kalmak, yaya kalmaktır. Bu ise 
çağın katipleri tarafından üzeri keskin bir kalemle 
çizilmiş çok fena, geri bir hâldir.

Yaya Olmak
Kendi hesabıma yaya olmayı seçiyorum. Şe-

hirde yaya olmanın imkânsız hale gelmiş olması-
na rağmen.

Yaya olursanız gökyüzüne bakabilir, güneşi 
görebilirsiniz.

Yaya olursanız bir ağacı, bir kuşu, bir çiçe-
ği, bir mekânı temaşa edebilirsiniz. Bunlara vak-
tiniz olur.

Yaya olursanız şehrin aslî dokularını görüp, 
benimsersiniz; dolayısıyla korunması yönünde 
duygular geliştirirsiniz. Şehirle aranızda bir alış-
veriş olur. Şehrin herhangi bir "ayrıntısını" sevebi-
lirsiniz; şehrin asıl sahiplerinden olma şansını ya-
kalarsınız.

Bir sevdiğinizle, bir arkadaşınızla bir banka 
oturup, konuşabilirsiniz, bir dostunuzla karşılaşıp 
hal-hatır sorabilirsiniz. Şehir size gelir, siz şehre 
gidersiniz; yaya olursanız.

Hele şairseniz, güneş yalımının bir taze sür-
günü alev gibi yalayıp geçtiğini sadece siz görebi-
lir, oturur şiir yazarsınız.

Yaya olmak zorsa da, bütün bunlar olur. Üs-
telik yayalar birbirini omuzlayarak geçse de, size 
de bir omuz vuran olsa da yayalıkta bir insanîlik 
elbette vardır.

Şehri sadece otomobillere göre dizayn et-
mekten, en geniş ve görkemli yolları, köprüleri, 
geçitleri onlar için yapmaktan vazgeçelim.

Ey şehirleri kuranlar/kurgulayanlar artık bi-
raz da yaya alanlarını genişletmek için birşeyler 
yapın. Yayalara alan açmak, otomobillere yol aç-
maktan daha büyük bir önem arzediyor.

Ey şehrin yayaları, biraz da siz konuşun.
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Kusura Bakmayın
Çocuklar
Ahmet Turan Alkan

Türkiye'nin son otuz-kırk yılı, Avrupa'nın 
geçirdiği son iki asrın sıkıştırılmış haline benzi-
yor; halbuki bizim son iki asrımız daima Avru-
pa gibi olmak hülyasıyla geçti. Avrupa medeni-
yetinin şeklî unsurlarına mıhlanan nazarlarımız, 
"orda ne varsa bizde de öyle olmalı" anlamını ta-
şıdı. Her yeniliğin "tarihi zaman" cinsinden bir 
bedeli olduğunu yeni yeni öğrenmeye başladık.

Bir mukayese unsuru olsun diye Anadolu 
şehirlerinde yaşanan mahalle hayatının ayrıntı-
ları üzerinde dikkatinizi çekmek istiyorum. Kırk 
yıl önce bizim şehirlerimizdeki gündelik hayat, 
maddi unsurları itibariyle Ortaçağ Avrupası'nın 
şehirlerinden hiç de farklı değildi; şehirler göz-
le kavranabilir kadar büyük veya küçüktü; göz 
mesafesi, şehrin bütün sakinlerini, yöneticilerini, 
mâruf isimlerini ve gözle görülemeyen esaslarını 
kaplardı; modern zaman icatlarından olan "tem-
sil" fikri ne kadar da yabancı bir kavramdı. "Ma-
halle", şehri tarif eden gözle görülür ve manidar 
bir bütünlüktü; mahallenin nevi şahsına münha-
sır bir şahsiyeti, yani hudutları, namusu, şöhre-
ti, kontrol ve denetim cihazları vardı. Sokak, şe-
hir trafiğinin devamı olarak tanıdık-tanımadık 
herkese açık bir seyrüsefer sahası değil, mahal-
le mahremiyetine dair yarı kapalı bir alandı ve 
bu yarı kapalı alanda çocuklar, gençler, kadın-
lar, yaşlılar, maluller ve hatta evcil hayvanlar ko-
runması gereken varlıklar zümresindendi. Şehrin 
uzvi bütünlüğü, masa başında düşünmeye alışkın 
modern mimarların cetvelleriyle değil, uzviyetin 
ihtiyaçlarıyla belirlenmişti. Ortaçağ şehirleri ta-
biatla mücadele eden değil, onunla birlikte yaşa-
yan bir zihnin eseriydi. Şehrin yeşil dokusundan 
hırsızlayarak arsa üretmek gibi akıllara ziyan bir 
icat henüz bulunmamıştı. Plastiğin, alüminyu-
mun, petrol türevlerinin ve emsali kalleşliklerin 
gündelik hayatı henüz tahrib edemediği bir sahi-
cilik hâkimdi atmosfere; hava egzos gazı ve ma-
zot yanığı yerine -siz bilemediniz- hayvan gübre-
si, toprak ve meşe kömürü kokar, şehrin üstünden 
geçen rüzgâr kafileleri çirkin apartman blokları 
arasına sıkışarak başdönmesine uğramak yerine, 
kırmızı kiremitli bacalardan selam alarak, yeşil 
kavakların uç dallarına nermin buseler bırakarak 
efilder dururdu.

Anadolu şehirleri, bu "kurûn-ı vustâ" ahen-
gini, neredeyse yetmişli yılların başına kadar 
aheste aheste işletip, kalbinde beşerî ölçünün al-
tın nisbetlerini yaşatan bir gündelik hayatı diri 
tutmayı başardı. Kasaba ve köylerimizi idare 
eden ahenk, ortaçağlardan bile kadîm zamanları 
terennüm ediyordu. Bugünlerde ancak müzelerin 
bahçesinde ve bilmem kaç yıldızlı turistik tesisle-
rin avlularında rastladığımız kağnılar, dile kolay, 
tam beş bin seneden beri Anadolu sakinlerinin ta-
şıt aracı olarak tozlu yayla yollarında gıcırdayıp 
durdular. Köylerimizde yakın zamanlara kadar 
imece usulüyle inşa edilen toprak bacalı damlar, 
Hitit devrindeki köy evlerinden neredeyse fark-
sız gibiydi. Koşum hayvanlarının ardında sürük-
lediği karasaban -mübalağa değil- on bin yıldan 
beri insanlığın itibar ettiği bir ziraat aracı olarak 
toprağın bağrına ince çizikler şerhetti.

Ve her şey son otuz-kırk yıl içinde değişiver-
di; şimdi kerpiç nedir görmemiş çocukların zama-
nında yaşıyoruz. Kireç badanasının en ücra gece-
kondu inşaatlarında bile rağbet görmediği, ak top-
rağın sıva malzemesi olarak kullanılmadığı, tezek 
kokusunun unutulmaya yüz tuttuğu, arnavut kal-
dırımlı sokak döşemelerinin turistik zenginlik-
ten sayıldığı bir eyyama geldik. Sabandan traktö-
re terfi edildiği, ardıç kolluklu tavandan betonar-
me kalıp tekniğine geçildiği, rüya gibi bostanla-
rın cetvelle çizilmiş düz caddelere yem edildiği o 
büyük değişimi bizzat yaşadık ve yaşıyoruz. Şim-
diki nesil tahta kaşığı belki sadece bir duvar veya 
vitrin süsü olarak tanırken bizler, minicik ağızları-
mıza bir türlü sığmayan o tahta kaşıklarla bakır si-
ninin üstüne kondurulan sahandaki bulgur pilavı-
nın etrafında halka olduğumuz günlerin hâtırasını 
unutmuş bile değiliz. Son otuz-kırk yılımız, şöyle 
tadını bile çıkaramadan daha üst teknolojiye ter-
fi ettiğimiz bir sürü terkedilmiş "medenî nimet'in 
artıklarıyla dolu; artık hiçbir evde gazocağı yan-
mıyor, lambalı radyo, manyetolu telefon kullanıl-
mıyor, gemici fenerleri belki ebediyyen söndü ve 

Fotoğraf: Aynur Karataş, Çift Süren Adam, Zara,  
HAGEM Arşivi
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tahta kaşıkların iktidarını tuzla buz eden pirinç ka-
şıkların bile yüzüne bakan kalmadı.

Kıymet hükümlerimizdeki tutarsızlık biraz 
da aşırı derecede yoğunlaştırılmış zamanları çok 
kısa bir zaman içinde hazmetmeye mecbur kalışı-
mızdan kaynaklanıyor. Bizzat üreticisi olmadığı-
mız, kendi ihtiyaçlarımızdan yola çıkarak biçim-
lendiremediğimiz binlerce teknolojik mahsûlü, 
gündelik hayat içinde mânâlandırmaya çalışmak-
tan usandık ve işi oluruna bıraktık. Köyden şehre 
doğru değişen oranlarda binlerce, yüzlerce yıllık 
tarihi zaman açığını yarım asır içinde kapatmak 
zorunda kaldık. Monarşiden çoğulcu demokrasi-
ye geçerken karşılaştığımız zorluklar, idare lam-
basından kristal cinstendi. Kağnıdan binek oto-
mobiline terfi etmenin bir maliyeti olmalıydı ve 
biz bu maliyeti bugün her neviden "kriz" muka-
bilinde ödemekteyiz.

Biz, tarihin ender kaydettiği bir geçiş devri-
nin nesliyiz; bizden sonrakiler kendi içinde bel-
ki daha tutarlı görünen bir kültür iklimi içinde 
kendilerini rahat hissedecekler; ama yağma yok: 
Ödemeye bir ömür içinde fırsat ve imkân bula-
madığımız bütün bedeli, onlara miras bırakmak 
zorundayız ve onlar, sebebini bile doğru-dürüst 
kavrayamadıkları krizlerle boğuşarak aslında ha-
ketmedikleri bir cezanın bedeline katlanacaklar.

Zamanı yoğunlaşmış haliyle daha kısa bir 
sürede idrak etmek mümkün; bu gerçeği yaşıyo-
ruz. Ne var ki yoğunlaştırılmış zamanları bir ba-
tında hazmetmek mümkün değil; onun bedeli an-
cak kriz cinsinden ödenebiliyor.

Kusura bakmayın çocuklar, her şey bizim 
irademizin dışında oldu.

Sivas’a Özlem
Özkan Yalçın

-Ahmet Turan Alkan’a-

Bir bardak kırık leblebi 
bir kutu pertev krem 
ilkine yüz-para sayardık 
öteki iki misli 
kuş lastiği ilk yasak 
camlar elmas mübarek 
gazozun kapağı şişesinden kıymetli 
ve biz, 
alaman kazmasıyla sökülmüş arsalara  
betonlar ekilmeden, asfaltlar dökülmeden  
ayağı çıplak büyüdük

Şehrin göbeğinde 'Cıbırlar Parkı'  
dibine yamanmış 'Tan Sineması'  
cumbanın ardından tülbentli bir baş  
'hû' der, 'komşu, gördün mü kız  
geçti mi Kireççi Mistili'  
bitirim satıcılar dökülür ardı sıra  
'mantis toprağı var, baş kili var'  
üç paralık ekmek kavgası adına  
onsekize-yirmidört çekilir de yüzler  
sabrımız taşardı suratımızdan

Postanenin önünde ‘İstidâcı Râgıp'  
baston kıvrımı boyu/ herif mi herif  
lâyihat döktürür köylü dilinden  
derken, -rivayet muhtelif-  
üç numara makinayla saçları traşlanmış  

sarı bir gençlik 
seyyar bir fotoğrafçının şapkası içinde  
kurutulmuş dört vesikalık gibi ivedi  
yapıştı üstümüze

Taşhan'ın köşede 'Kâmil'in çırakları'  
gazete peynir ekmek  
havadis dehşet beyim  
-'Menderes'in asıldığı gündü o- 
bıyıklarım henüz terlemişti  
üç metresi yirmibeşe çamaşır lastiği  
dördü yirmibeşe lüküs iğnesi  
devşirip bir üzüm kutusuna  
'Mahkeme Çarşısı'nın ucunda  
avazım çıktığı kadar bağırdım ben de

Faytoncunun yamçısı kulağına yapışık  
oturuşu külhan/gözleri kızıl  
belli ki iki tek vurmuş zuladan  
'Nalbantlarbaşı'nı öte geçende  
sokakları yalnızlıklar emzirir  
öpünce geceyi yüz mumluk kandil  
'Lalığın oğlu' dökülür 'Afyon Sokağı'na  
bir carcur mermi gibi

İmdi, bir çömlek 'Tokuş yoğurdu'  
üç kulaç 'Mısmılırmak'  
girmesin düşüme  
'Kör Teyfik'in tezgâhında bilenmiş  
bir Sivas bıçağı kesilir ömrüm  
üstüne 'Kepenek suyu' dökülmüş  
çelik misâli

"Gül Yorgunu" adlı kitabından
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Sivaslı Şair-Mutasavvıf 
Abdulehad Nûri ve Bir Şiiri
Bilal Kemikli

Halvetiyye'nin Sivasiyye kolu-
nun mürşitlerinden olan Abdu-
lehad Nuri, şair kişiliği ile Nûrî-i 
Sivasî olarak tanınır. Nûrî-i 
Sivasî, Ahmet Yesevî yolunun 
Anadolu'daki takipçilerinden 
Ebu's-Sena Şemseddin Ahmet'in 
ailesinden gelen kültür tarihimi-
zin önemli simalarından ve ede-
biyat tarihimizin mutasavvıf şa-
irlerinden biridir. Bu ailenin öte-
ki önemli üyeleri arasında saya-
bildiğimiz şahıslar: Abdulme-
cid Sivasî, Ahmet Suzi ve Recep 
Kâmil'dir.(1)
Burada Abdulehad Nuri'nin ha-
yatını ayrıntısıyla ele alacak de-
ğiliz. Onun burada yazı konusu 
edilmesi bir şiiri dolayısıyladır. 
Ancak kısaca hakkında bilgi ver-
mek, okuyucularımız için fayda-
lı olur kanaatindeyiz. Abdulehad 
Nuri, Sivas'ta 1594 yılında doğ-
muştur. Şemseddin Sivasî (Ebu's-Sena Şem-
seddin Ahmet)'in kardeşlerinin torunudur; ba-
bası Muslihiddin Mustafa Sefayi Efendi, Şem-
seddin Sivasî'nin kardeşi İsmail Efendinin oğlu-
dur. Keza annesi de Sivasî'nin öteki kardeşi Mu-
harrem Efendinin kızıdır. Meşhur Halvetî şey-
hi Abdulmecid Sivasî, Abdulehad Nuri'nin da-
yısıdır.
Abdulmecid Sivasî III. Mehmet tarafından 
İstanbul'a davet edildiğinde, Abdulehad Nuri'yi 
de beraberinde Dersa'adet'e götürmüş ve eğiti-
miyle yakından ilgilenmiştir. Abdulehad Nuri 
zamanının önemli âlimlerinden ders okuduğu 
gibi dayısının manevî rihlesinde seyr-i sülükü-
nü tamamlamıştır.
Bir ara Midilli'de irşad hizmetlerinde bulun-
muş, İstanbul'da Mehmet Ağa Tekkesi şeyhliği 

ve Beyazıt ve Ayasofya Camii vaizliklerini de-
ruhte etmiştir. Bunlardan başka dini, tasavvufi 
ve edebi eserler telif etmiştir. 1650 yılında vefat 
etmiştir. Kabri Eyüp Nişancı Mustafa Paşa Kül-
liyesi civarında Abdulmecid Sivasî'nin türbesi-
nin karşısındadır.
Abdulehad Nuri'nin yaşadığı dönem, kültür ta-
rihimiz içerisinde Kadızade-Sivasî çatışmala-
rı diye geçen tekke ve medrese müntesiplerinin 
birer taraf oldukları münakaşaların cereyan etti-
ği bir dönemdir. Abdulehad Nuri Sivasî kolunun 
başkanı olarak bu tartışmalarda önemli bir taraf-
tır. Kadızade olarak bilinen grup daha çok vaiz-
lerden oluşmuştur. Bu kesim sufîlerin bazı uy-
gulamalarını bidat olarak telakki ederek, devlet 
ricali ve halk üzerinde önemli etkisi olan ehl-i 
tarike karşı cephe almışlardır. Bu tartışmala-
rın en önemli maddelerinden biri sufilerin dev-
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ran ve sema'ıdır. Devran, kelime olarak dönmek 
demektir. Bir sohbetin, Kuran tilavetinin veya 
musikinin etkisiyle gayri ihtiyarı olarak sufînin 
dönmesine devran dendiği gibi, bir ayin niteli-
ğinde olmak üzere, bazı tarikatlarda dervişlerin 
halka teşkil ederek dönmek suretiyle yaptıkları 
zikir hali de devrandır. 
Abdulehad Nuri, devrana karşı Kadızade ce-
nahının getirdiği eleştirilere ilmi cevaplar ver-
mek için Risale fi cevâzi devrâni's-Sufiyye isim-
li eserini kaleme almıştır. Bizim burada verece-
ğimiz şiiri de yine bu konuyla alakalıdır. Sü-
leymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmut Efen-
di Bölümü 2673 numarada kayıtlı yazma mec-
muanın 273b-274a varaklan arasında bulduğu-
muz bu şiir, tasavvuf edebiyatımızın devran ve 
semaya ilişkin önemli manzumelerinden biri-
dir. Şiir iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım-
da Abdulehad Nuri'nin öğrencileri manzum ola-
rak devran'ın etrafında oluşturulan şüphe ve tar-
tışmadan bahsederek hocalarının bu konudaki 
fikrini sormaktadırlar. İkinci kısım ise Abdule-
had Nuri'nin cevabını içermektedir. Görüleceği 
gibi Nûrî-i Sivasî bu şiirinde devran hakkında-
ki tartışmalara tarihî ve fıkhî bakış açısıyla ce-
vap vermektedir.

Su'âl-i Tâlibân
Ey mürşidi halk-ı cihan  
Müşkilimiz eyle beyân  
Matlubumuz budur hemân  
Göster bize râh-ı sevâb
Zikreylemek devrân ile  
Tevhîd idüp i'lân ile  
Lâ-yüsemmâ elhân ile  
Caiz midür ver gel cevâb
İstanbul’ın vâ'izleri  
Sarf babının âlimleri  
Devrân ile zâkirleri  
Teşni' iderler nâ-sevâb

Cevâb-ı Abdu'l-Ehad Efendi
Aşk-ı ilâhîden duyan  
Zikrinde bir halet bulan  
Devrân ile hayran olan  
Âşıklara yokdur hesap
Fetva virenler gördiler 
Tarîme nâs bulmadılar  
Ehline caiz didiler  
Ey isteyen şâfi cevâb

Beş altı yüz yıldan beri  
İtmiş meşâyih pirleri  
Bulmuş delilin herbiri  
Yazmışlar anda çok cevâb
Bu yolda ehl-i i'tizâl  
Evvel gelüp itmiş cidal  
Anların yolun tutan rical  
Bulmadılar râh-ı sevâb
Fâkılara tağlîz içün  
Evvel semti tutdı müfti çün  
Ayb olmıya anın içün  
Kim oldur ehl-i ihtisâb
Mahsûs olanları koyan  
Râh-ı ta'assubda olan  
Nefsî hevâsına uyan  
Cahillere vardır ikâb
Bizi bunda gör kim neyleriz  
Ne ît diyü emir eyleriz  
Ne îtmiye deyü söyleriz  
İnsâf-ı ensâbdır bu bâb
Tafsîlini istersen eğer  
Nûrî'ye gel sen al haber  
Akvâl-ı cem'ı îtmiş ol er  
Vallahu âlem bi's-sevâb

---------------------------------------------------------
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Sivas, sevgili Anadolu'muzun güzel 
bir şehridir. İstiklâl tarihimizin şerefli bir 
bayrağı olan Sivas kongresinin havasını te-
neffüs etmek bizim için en büyük bir zevk-
tir. Cumhuriyet devrinde Sivas iktisaden de 
büyük bir ehemmiyet kazanmıştır. Sivas, 
şimalden cenuba ve garptan şarka doğru 
birbirini kateden büyük, ana hatlarımızın 
kavuştuğu yerdir. Bütün havali mühim bir 
ziraat mıntıkasıdır. Hububatı bilhassa ko-
yunculuğu meşhurdur.

Şehir etrafını çeviren tepelerin arasında ve 
Kızılırmak’ın süzülüp aktığı vadiye açılan hafif me-
yilli bir arazi üzerinde ve bir küçük toprak tepenin 
etrafında kurulmuştur. Bugünkü yeni çarşı eskiden 
"32" esnafın yerleştiği, sayısız dükkânların bulundu-
ğu yerdir. Pazar yerlerinde geniş mikyasta hububat 
ve hayvan mübadelesi vardır.

Şehir güneşle beraber uyanır. Şehrin etrafından 
geçen ırmakların davet ettiği bahar, ince uzun ka-
vakların narin endamiyle sallanır. 1200 metre irtifa-
ındadır.

Kış daima berrak bir sema altında, bütün renk-
leri gelecek bahara tazeliğiyle nakletmek için sak-
layan, örten beyaz örtüler. Soğuk sıfırın alında 25 
fakat şehir ve bilhassa sakin mahalleler arasındaki 
altı asırlık muhteşem Selçuk abidelerini gezmekten, 
görmekten bizi alıkoyacak bir haşin kış günü değil, 
bir bahar mevsiminde Sivas'tayız.

Sabahleyin erkenden kalktık. Bezirci veya Ben-
giler veya Kaleardı mahallesindeki ahşap ve kerpiç 
malzeme ile inşa edilmiş bir asırlık evimizden çıkı-
yoruz. Sokaklarda tek tük adımlar. Oldukça erken 
bir saatte uyanmamıza rağmen açılıp örtülen kapı-
lardan pek az erkek çıktığını görüyoruz. Çünkü on-
lar daha evvelden işlerinin başına gitmek için evle-
rinden çıkmışlardır.

Duyuyor musunuz? Tiz bir ses işitiliyor. Bu 
Sivas'ı Ankara'ya ve bütün Türk illerine bağlayan 
trenlerin düdüğüdür.

Dikkat ederseniz evlerin yapılış tarzına göre dı-
şarıdan bakıldığı halde taksimatını anlamak kabil. 
İkinci üçüncü katta geniş ferahlar var. Bunlar misa-
fir odası ve yatak odalarıdır. Sokak kapılarının açıl-
dığı katta da mutfak, kiler, gündelik oturma oda-

sı, Sokak kapısı, hemen ekseriyetle bir küçük avlu 
veya bir bahçeye açılmaktadır. Durunuz işte ihtiyar 
bir kadın köşeyi dönmek üzere. Yetmiş beşlik buru-
şuk bir yüz. İlkbahar havasının kokladığı ışıklı siyah 
gözler. Şakaklarından kınalı saçlarının ucu görünü-
yor. Arkasında alaca dedikleri siyah satrançlı, beyaz 
dokumadan bir örtü, yürüyün ona yetişelim. İşte bizi 
görünce ırsî bir hareketle yüzünü örtüyor. Sol gözü-
nün üzerinde küçük bir müsellesin kadrosundan yo-
lunu ve etrafını görmeğe çalışıyor.

Gelin onları takip edelim. Bu aziz annenin tin 
tin, öyle hoş bir yürüyüşü var ki. İşte alçak bir evin 
önünde durdu. Sokak kapısını itiyor. Avluda yere 
atılmış bir hasır üzerine seccade ve minderler kon-
muş. İhtiyar bir kadın şalvarını toplayarak rahatça 
oturmuş. Önünde bir çıkrık yün eğiriyor. Örülmüş 
saçlarını bir tülbentle sarmış, yüzünde senelerin kat 
kat izleri.

Kapıdan giren kadın, Hatice Hatun, komşusunu 
bu vaziyette görünce hayretle:

- Ne iş görüyon? kolay gele, diye söze başlıyor. 
Ev sahibi İmmahan Eme:

- Hatuç hatun, guşluh vahti bahçamız pek güzel 
oluyor. Ecük oturdum da çıyrıh eğiriyorum.

- Vah, o ne ki İmmahan Eme, sen atalarımızın 
sözünü unuttun mu? Boon iş görülmez.

- Niye ki? Hayır ola?
- Boon eğrilce olduğunu unuttun mu?
- Vah anam boon olduğu temelli ahlımdan çık-

mış. Çığırığı galdırayım da ecük seninle iki dertle-
şek.

Bunun üzerine İmmahan Eme, ayağa kalka-
rak ve Hatice Hatunun ellerini avuçlarının içine ala-
rak "Allahümme salli" diye selamlaşırlar. İmmahan 

Halay, Sivas Yöresi Oyunları, A. Yaşar Serin



36Altıncı Şehir

Eme misafirlerine:
-  Bürüğünü aç.
Dile örtüsünü çıkarır.
Şimdi biz biraz bu işittiklerimiz üzerinde du-

ralım.
Asırlık iki ihtiyar kadının şu konuşmalarında 

bizim için öğrenilecek çok şeyler var.
İlk önce seyahatimize tesadüf eden bu günün 

"Eğrilce" olduğunu öğreniyoruz. Eğrilce İlkbahar-
da bir günün ismidir. Atalardan kalma bir töreye 
göre bugün hiçbir iş işlenmez. Uğur değildir. Hatta 
aksi halde doğan çocuklar eğri doğarlar. Bugün bü-
tün kadınlar, hele genç kızlar, çocuklar giyinip ku-
şanıp, süslerini takıp kırlara dökülürler. Baharda ilk 
açan taze çiçeklerden toplamak için yeşil çimenler 
üzerinde koşuşurlar. Başlarına çelenk örer, avuçları-
nı demetlerle doldururlar. Güzel sesli kızlar, kadınlar 
karşıdan karşıya türküler söylerler. Bütün yüzlerden 
neş'e, sevinç taşar. Hatice Hatunun, İmmahan Eme-
nin kızları, torunları da şimdi bu saatte kırlardadır-
lar. Bugün tesadüfen sokakların niçin tenha olduğu-
nu şimdi anlıyoruz. Çünkü mahallenin bütün evle-
rinde yalnız ihtiyarlar ve hastalar kalmıştır.

Şimdi kızlar saçları bölük bölük örülmüş, par-
makları kınalı küçük kızlar bir çiçekten bir çiçeğe 
koşarken karşıdan karşıya türkü sesleri geliyor.

Karşıda gördüm seni  
Güliken derdim seni  
Öpmeğe kıymaz iken  
Yâd ele verdim seni

Kaşları ok sevdiğim  
Kirpiğin çok sevdiğim  
Eller seyrana çıkmış  
İçinde yok sevdiğim

Kaşların enni enni  
Ne bahan kenni kenni  
Yatsam yârin dizine  
Yar dese nenni, nenni.
Şimdi biz çiçek toplayanları bırakalım da tekrar 

sevgili ihtiyarları dinliyelim: Hatice Hatun:
- Eşo, Zebo nere gittiler? İmmahan Eme:
- Ciyişimgile gönderdim. Keziban sizi gezdir-

sin diye haber saldım. Anam! Onların yanında bir 
has yeşillikler var ki, güfür güfür rüzgâr esiyor. Baba 
deviresiceler, varsın o güzelim havayı yutsunlar.

Hatice Hatun:
- Vah, anam! Has etmişsin. Emme ceplerine çe-

rez de goysaydın daha iyi olurdu. 
İmmahan Eme:
- Pirinç gibi gözel tahılımız vardı. Çedenelice 

bir kavurga kavurdum. Fındığ içi gibi gevrek oldu.
Hatice Hatun:
- Ellerine sağlık, bek güzel etmişsin. 

Şimdi yine durup düşünelim. Bu samimi hasbı-
hal ninelerin torunlarına karşı olan muhabbetlerini 
ne güzel ifade ediyor. Ayni zamanda "kavurga" de-
nilen ve buğdayın kavrulmasından yapılan çerezin, 
yani eğlencelik yemişin ne kadar umumi olduğunu 
ve ne kadar sevildiğini anlıyoruz.

Yukarıda Sivas'ın belli başlı bir çiftçilik mem-
leketi olduğunu söylemiştim. Kavurgaya gelince bu 
da aile yuvası içinde onun neticesine ait bir nevi te-
zahür değil midir?

Şimdi ihtiyarlar sohbeti iyice ilerlettiler. Bakı-
nız şimdi bir mevzudan bir mevzua geçerek neler 
konuşuyorlar.

İmmahan Eme:
- Vah! Essah mı? Hayır ola. İlle temelli gıyamet 

alâmeti. İrahmetlik abam düşünde dolu görünce "gı-
yamet kopacak" derdi.

İmmahan Eme:
- Zaten gopmuş. Hani dünyamızın eski hali? 

Vah anam! ne günlere kaldıh. Görmiyon mu bir ay-
dan beri mübarek yağmur yağmaz oldu. Ekinler te-
melli kökünden gurumuş. Bu yıl gıtlıh gopacak.

Onlar konuşa dursun. Biz yine düşünelim.
Yüksek yayla memleketi olan Sivas ve hava-

lisinin çiftçilik karakterini bu gündelik hayat için-
de ve ihtiyarlar arasında geçen muhaverede ne gü-
zel görüyoruz. Bolluk, kıtlık, yağmur, kurak. İşte 
umumî hayatın etrafında döndüğü iki mihver topra-
ğa bağlılık. Ezeli, ebedî savaş. Rüyalara kadar sinen 
bir haleti ruhiye. Rüya...rüya ve tabir.

İmmahan Eme, böylece derdini dökünce Hatice 
hatunun da derdi deşiliyor.

- Bire bacım, diyor, Derdimi söylesem gözle-
rinden yaşlar akar. Bizim Fadik ohusun diye mek-
tebe verdük. Öğün mübarek ramazan diye oruç tut-
turdum. Eline de gına yahdım. Mektepte hocaları bi-
riyce zorlamış, orucu yedirmiş. Fadime bana söyle-
yince yürek kahrına uğradım. Babasına ahşam söy-
ledim de: "Eğsüetek ne iş görüyon, sen deli mi ol-
dun, kızı mektepten soğutacağın" dedi.

Şimdi yine duralım:
Fadik, henüz on yaşlarındadır. Mektebinde de 

çalışkan bir yavru. Ninesi orucunu bozduğu için 
üzülüyor. Fakat bu muhavereyi dinleyen bizler, se-
viniyoruz. Çünkü mektepte öğretmenin bütün tale-
beleriyle teker teker uğraştığını, meşgul olduğunu 
anlıyoruz. Halbuki Fadime'nin babası Ali Çavuş da 
kızının mektebe gitmesinden, okumasından ayrıca 
haz ve gurur duymaktadır. Kendi vaktiyle okuyama-
mış, fakat çocuklarını okutmak için hiçbir şey esir-
gemiyor.

İşte şimdi üç nesil var: Nine, Ali Çavuş, Fadik.
Fadime'nin babası ispaha pazarında küçük bir 

dükkân sahibidir. Av malzemesi, tüfek ve saire ile 
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beraber bazı eski eşya alım, satımı ile meşguldür. 
Ata, biniciliğe çok meraklı olduğu için pazar gün-
leri Kabakyazısı'nda "bir mevki ismi" yapılan cirit 
oyunlarına iştirak edemese bile "çünkü bir kolu eski 
bir harp yadigârı olarak çolak kalmıştır" seyrine git-
mek üzere kırda veya bir evimde toplantı yaparlar. 
Bugün onlar da bir kır âlemi duyamaz.

Fakat bugün onun da fevkalâde bir hali var. Ali 
Çavuş, şen ve tatlı sözlü bir adamdır. Birkaç gün ev-
vel dükkân komşuları olan esnaf arkadaşlarıyla bu-
gün "Herfene" yapmağa kararlaştırmış. Bu işin ter-
tiplenmesini de ona yüklemişlerdir. Herfene birçok 
ahbapların birlikte masraf ederek yemeklerini hazır-
layıp eğlenmek üzere kırda veya bir evde toplantı 
yapmalarıdır. 15 kişi yiyeceklerini alarak kıra çık-
mışlardı.

İşte bir tarafta bütün kır gezmelerinin hiç eksik 
olmayan eşyası semaver tütüyor. Bir yanda kuzuyu 
pişirmek için hazırlanan büyük bir ateş. 15 kişi hep-
sinin yüzünde neşe parıltısı. Bir ikisi çalgı çalıyor. 
Türküler, şarkılar söylüyor, oyunlar oynayanlar. Bil-
hassa Ali Çavuş o yanık sesiyle şu türküyü söylüyor.

Kayalardan kayarım  
Bulamadım ayarım  
Ben bu dertten ölürsem  
Kaderime yanarım

İşte bir başka türkü daha:

Yüce dağlar başı meskenim, yurdum,  
Kadir Mevla’m etsin bizlere yardım  
Bir değil, beş değil, şu benim derdim,  
Derdime bir çare bulan olmadı

Yüce dağ başında yattım, oturdum,  
Derdim elli iken yüze yetirdim.  
Lokman hekim gibi cerrah getirdim  
Şu benim derdimi bilen olmadı
Sonra dördü, beşi bir araya gelerek halaya dur-

dular. Halay Sivas'ın tipik oyunlarıdır.
Eğer biraz da süratle genç kadınların, kızların 

topluluğuna dönecek olursak şimdi onların kucak 
kucak çiçekleriyle gurup gurup koştuklarını, türkü-
ler, şarkılarla beraber onların da el ele halay çektik-
lerini göreceğiz.

Ama biz sevgili ihtiyarımızı unutmayalım. 
Çünkü bu güzel bahar gününde onların gönlünde de 
hevesler uyanıyor. Bakınız hâlâ baş başa konuşuyor-
lar. Fakat dışarıda güneş, hava insanı öyle çekiyor 
ki. Nihayet asırlık ihtiyarların göğsünde de bir kuv-
vet canlanıyor. Hatice Hatun dayanamıyor ve İmma-
han Emeye:

- Haydi bürüklerimizi bürünek de ecük ırmak 
gıyısına gidek. Gözümüz, gönümüz açılsın.

Diyor ve iki ihtiyar tin tin kapıdan çıkıyorlar.
(Kalem Mecmuası 9. Sayı)

Sivas'a Mektup
Mehmet Talat Göze

Doğuştan gurbetteyim uzaktayım mem-
leketimden. Bir kaç bayram, askerlik ve 
cenaze buluşturdu bizi o kadar... 

Sadece nüfus kağıdımda değil hep ak-
lımda ve gönlümdesin Sivas. Ama ney-
leyim ki yolum sana düşmüyor şu gün-
lerde. 

Annem hep şaşardı, küçüklüğümden 
beri pencerede kar bekleyişime. Şimdi 
daha iyi anlıyorum ki senin o uzun ve 
sert geçen kışlarını özleyişimdendir bu 
huyum. 

Sende ziyaret edilecek iki emmoğlu, 
birkaç yeğen ve bolca kabir var. Halife-
lik ve Yukarı Tekke'ye uzayan yolların-
da. Bir de hatıralar Kabakyazı’sında, 
acemi birliğinde tuttuğum yarım saat'e 
inen bir-üç, üç-beş nöbetlerinde dona-
yazışım. Memleket toprağında evi özle-
yişim. 

Mahcubum; oğlum yedi yaşına geldi 
ve nüfus kağıdında, memleket hanesin-
de senin adın yazılı ama o yollarına ya-
bancı. 

Kararlıyım; eğer büyük şehir olmaya 
özenmemişsen, insan sellerine garkol-
mamışsan, dolar, mark borsa gibi mev-
zular konuşulmuyorsa kahvelerinde, 
hâlâ kapılar açılıyorsa tanrı misafirle-
rine, âşıklar vuruyorsa muhabbetin tel-
lerine, söz sana âhir ömrümde de olsa 
geleceğim.

Selâm olsun baba toprağına, âşıklar di-
yarına, yiğitlerin harman olduğu yere. 

Dağlarındaki kara, ovalarındaki ayaza 
selâm. Selâm olsun Yukarı tekkeye, Ha-
lifeliğe...



Sivas'ta Kurban Bayramı
Kimi sevincini yaşar, kimi derin bir yası  
Her bayramı böyledir, bilirim ben Sivas'ı  
Silindikçe yavaş yavaş, geçmişe ait izler  
Sığınacak tek yer kalır. Ana-Baba duası

Bir daha görebilmek, onların düşüncesi  
"Kim öle kim kala"nın yaşanır endişesi  
Sanki dünya küçüldükçe, mesafeler de uzar  
Yalnızca bir ALO'dur, koca bayram müjdesi

Bulmak ümidi yok, ne kadar arasak da  
O güzelim günler, şimdi ömrün mazisi  
Bilmem ki farklı mıdır? Bayram YARGIÇ sokakta  
Gönlüme çöken hüzün, bunların düşüncesi.

Bayram Dönüşü
Memleket özlemi bu, alır götürür  
Gidemezsen eğer, gidende gözün kalır.  
Her kavuşma, peşinden ayrılıklar getirir.  
Sonrasında göz yaşı, bir avuç hüzün kalır.

Muvaffak ÖZMEN

Canım Sivas'a
Anadolu'nun ortasında gerdanlık  
Sivas Tarihinden İnsanına mertliği miras  
Medeniyet geçmişiyle oldukça hassas  
Gardaşlar diyarı canım Sivas'ım ...

Semânda yankılanır ezan sesleri  
Yanık ses verir bağlamanın telleri  
Candandır, özdür tatlı dilleri  
İnsanına kurban, canım Sivas'ım...

Cumhuriyet meyvesi olgunlaştı seninle  
Bütün yurda yaydın, fazileti elinle  
Coştun Kızılırmak gibi, azgın selinle  
Toprağına kurban, canım Sivas'ım...

Çifte minaren, medresen tarihin âbidesi  
Afyon sokakta fokurdar, tiryaki nargilesi 

Paşa fabrikanda olur, pikniğin en alası  
Kepenek suyundan ayranını içem Sivas'ım.

Örflere sadakat, folklorunde gizlidir  
Ağırlaman gurur verir, halaycılar özlüdür  
Zurnalar davullar sazlar ezgidir  
Kültürüne canlar fedâ Sivas'ım...

Esmer insanında lisan öztürkçe  
Şiir gibi konuşulur, her söz, her hece  
Maniler atılır ovada, ekin biçtikçe  
Harmanına bereket, canım Sivas'ım...

Tarım hayvancılıktır, temel uğraşı  
Mutlaka yenilir, madımak aşı  
Kelle, etli ekmek, ikramın başı  
Cömert insanına kurban Sivas'ım...

El sanatlarına inanki, paha biçilmez  
Halı, kilim bakılmadan geçilmez  
Ağaç oyması, dantel gibi seçilmez  
Sanatkarı bol canım Sivas'ım...

İller içinde tarihi en eskisin  
Ozanlar diyarı, medeniyete beşiksin  
Şehitler verdin, sen Türklüğe aşıksın  
Gaziler diyarı canım Sivas'ım...

Yaylaları var, görmeli Koyulhisar'ı  
Şarkışla'sı şairlerin diyarı  
Suşehri'nde çağlar, pınarların pınarı  
Havana suyuna kurban Sivas'ım...

Kangal'da kaplıca, santral termik  
Doğuda İmranlı, Zara ve Hafik  
Divriği tarihtir, şirin Gemerek  
Sana bin can feda canım Sivas'ım...

Doğanşar, Gökova ve Akıncılar  
Yıldızeli'nden geçer bütün yolcular  
Ulaş çiftliğie hayran, tüm yabancılar  
Nazarlar Değmesin Sana Sivas'ım...

Tazecik İlçedir, Altınyayla'sı  
Dolup taşar, şu Gürün'ün meyvası  
Sayısızdır nahiyesi, köyü obası  
Milyona varan nüfusuna bereket...

Namık YILDIRIM
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Bir ülkede bir padişah yaşarmış. Bu padişa-
hın üç tane de kızı varmış.

Evvel zamanda kızları evlendirirken ok atar-
larmış. ok nereye, kimin kapısına düşerse, kızı 
muhakkak ona verirlermiş. O zaman gelenekler 
böyleymiş.

Padişahın kızları büyümüş, yetişmiş, evlen-
me zamanları gelmiş. Padişah emir vermiş, bü-
yük kızın okunu attırmış. Ok gitmiş, bir vezirin 
kapısına düşmüş. Büyük kızı vezirin oğlu ile ev-
lendirmişler. Padişah ortanca kızın okunu da attır-
mış. Ok gitmiş bir kapıya düşmüş. Bu kızı da ora-
dakiyle evlendirmişler. Önceleri vezirlerin kizirle-
ri olurmuş. O da kizir imiş. Sıra gelmiş küçük kı-
zın okuna. Onun okunu da atmışlar. Ok, gidip bir 
kayanın dibine düşmüş. Şans bu...Gelenekler böy-
le ya...Kızı götürüp o kayanın dibine bırakmışlar. 
Kız orada ağlamış ağlamış bir yanda da bacıları-
nın ne kadar şanslı olduğunu düşünüyormuş. Eli-
ne bir çöp almış, yeri kurdalamaya başlamış. Kur-
dalarken kurdalarken orada bir delik açılmış. Me-
rak etmiş, toprağı eliyle temizlemiş, karşısına bir 
kapı çıkmış. Masal bu ya... Kız kapıdan içeri gir-
miş. Bir de bakmış ki, dayalı döşeli ev. "Allah, Al-
lah! Bu evin kapısını toprak kapatmış." diye dü-
şünüyor. Eşyalar, her şey tamammış, kız, evin o 
yanını, bu yanını gezmiş. Kendi kendine; "Ney-
diyim? Herhalde bu kapıyı Allah bana açtı." de-
miş. Akşam olunca kız orada yatmış, uyumuş. Bu 
kız yattıktan sonra, koskoca bir yılan kıvrıla kıv-
rıla gelmiş, kızın yatağının ayakucuna yatmış. Kız 
yılanı görünce korkmuş. Korksa ne... Ölse bile bir 
daha babası evine gidemezmiş. Sabah olmuş. Kız, 

"Bu yılan bana bir şey yapmadı." demiş.
Ertesi gün olmuş, kız kapısını bacasını kit-

lemiş, yatmış. O yılan yine gelmiş, yatağın aya-
kucuna kıvrılmış, yatmış. Bir gün böyle, beş gün 
böyle, on gün böyle... Bu kız, bu yılanı aile gibi 
biliyormuş. Artık hiç korkmuyormuş. Her gün ak-
şam olunca yılanı bekliyormuş.

Günün birinde, yılan bir uzanmış, bir kısal-
mış, bir uzamış, bir kısalmış. Kabuğundan çıkmış, 
bir delikanlı olmuş…  Adam görmeye bakmaya 
kıyamıyormuş. Kız, şaşırıp kendini kaybetmiş. O 
zamana kadar oğlan;

-Ben tılsımlıyım. Seninle evlenelim ama ben 
yine yılan şeklinde geleceğim. Sakın kimseye söy-
leme! Söylersen beni ebedî bulamazsın, demiş.

Kız da;
-Ben kimseye söyler miyim? Bugünleri ne 

için bekledim, demiş.
Oğlan her gün yılan kılığına girip, gidiyor, 

akşam olunca yılan kılığında geliyormuş.
Böylece bir müddet kimseye bildirmeden ya-

şamışlar. Bir süre sonra, kızın akrabalarının biri-
nin düğünü olacakmış. Bu kızı da düğüne çağır-
mışlar. Kız oğlana demiş ki;

-Akrabalarımın düğünü oluyor. Beni de dü-
ğüne çağırıyorlar. Gideyim mi, gitmeyeyim mi?

Oğlan da;
-Git de, beni kimseye söyleme. Ben de dü-

ğüne kılığımı değiştirip geleceğim. Orda cirit oy-
nayacağım. Beni kimselere gösterme. Eğer gös-
terirsen, ayağına demir çarık, başına demir külah 
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giy. Eline de demir baston al. Onlar yırtılana kadar 
beni bulamazsın, demiş.

Kız da;
-Tamam, yemin ederim kimseye söylemem, 

demiş.
Kız düğüne gelmiş. Bacıları, konu-komşu; 
-Nerdesin? Nerde kalıyorsun, diye sorup dur-

muşlar. Kız da;
-Beni bir kayanın dibine bıraktılar. Allah'tan 

bir kapı açıldı. Ben de içeri girdim. Orda bir de yı-
lan var. Her akşam geliyor, her sabah gidiyor. O 
yılanla beraber duruyoruz, demiş.

Bacıları kendi kocalarını göstermişler. Kıza 
gıcık yapmışlar. Durmadan laf vurmuşlar. Kızın 
sabrı tükenmiş, canı azalmış. O sırada oğlan da 
oraya gelmiş. Atın üzerine binmiş. Bir güzel, bir 
güzelmiş ki, adam bakmaya kıyamıyormuş. Kız 
dayanamamış;

- Niye benim kocam yılan olsun? Daha ya be-
nim kocam, demiş.

Tılısımlı olan oğlan, o zamana kadar cama 
gelmiş;

-Tamam! Daha beni ebedi bulmazsın, ben 
Barrava'ya gidiyorum, demiş, kaybolmuş gitmiş.

Kızın düğünde, müğünde gözü kalmamış. 
Doğru evine gitmiş. Bir gün beklemiş, beş gün 
beklemiş, on gün beklemiş, bir ay beklemiş, yı-
lanın geldiği yok. Kız, "Niye söyledim?" demiş. 
Kafasını duvarlara vurmuş, kendini taşlara çalmış 
ama çare yok.

Gidip ayağına demir çarık yaptırmış. Eline 
demir baston almış. Başına da demir külah bürün-
müş, yola düşmüş. "Ben Berri Halayı arayıp, bu-
lacağım." diyerek, yola düşmüş.

Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, 
altı ay bir güz gitmiş. Bir de bakmış ki, karşıda 
bir ev var. Evden bir tütün tütüyor, bir tütün tütü-
yor ki, tütünü göklere çıkıyormuş. "Aman!" de-
miş, sevinerek eve gitmiş. Eve girmiş bakmış ki; 
ne in var, ne de cin. Kimsecikler yokmuş. Hemen 
bacaya çıkmış, Bacadan içeri bakmış ki, bir dev 
karısı oturuyor. Bir dev, bir dev ki, adam heybe-
tinden korkar. Bir dudağı yerde, bir dudağı gökte. 
Ağzında bir sakız varmış ki, kırk batman. Hem sa-
kız çiğniyor, hem de eline bir çıyrık almış, ip eği-
riyormuş. Birer memeleri var, birer memeleri var-
mış ki, bir memesi adam gövdesi kadarmış. Sağ 
memesini sol omuzuna atmış, sol memesini sağ 
omuzuna atmış, hiçbir tarafa bakmadan hay ha-
şen ip eğiriyormuş. Kız korkudan tir tir titreyerek 
aşağı inmiş. İçeri girmiş. Usulca devin arkasından 
dolanmış, "Anaaaa!" diye memesini emmeye baş-
lamış. O zamana kadar devkarısı;

-İnsanoğlu, sen mememi emmeseydin, seni 
çoktan yerdim. Seni yemeyeceğimi nerden bildin 
de mememi emdin, demiş.

Kızın karnını burnunu doyurmuş. Kıza;

- Buralara hiç insanoğlu gelmez. Sen buralar-
da ne arıyorsun, demiş.

Kız da;
- Böyle, böyle...Ben Berri Halanın yolunu 

arıyorum. Bana yardım et, demiş. O da;
- Ben bilmem yavrum. Benim yedi tane oğ-

lum var. Onlar gelince soralım, demiş.
Akşam olmuş, uşaklarının gelme vakti olun-

ca, kıza tükürmüş. Onu lenger etmiş, rafa koymuş, 
uşakları gelmiş.

- Ana! Buralarda insanoğlu kokuyor, demiş-
ler.

Anaları da;
- Buralarda insanoğlu ne arar yavrum? Kuş 

uçmaz, kervan geçmez. Dişlerinizin dibinde insa-
noğlu eti kaldıysa, o kokar. Dişlerinizi kurdalayın, 
demiş.

Çocukları dişlerini kurdalamışlar. Kiminin 
dişinin dibinden insanoğlu ayağı, kiminden de, in-
san kolu çıkmış. Bunlar yiyip, içip istirahata çe-
kilmişler.

Devkarısı demişki;
- Yavrum, Berri Halanın yolu nere? Siz bili-

yor musunuz?
- Ana, durup dururken Berri Halayı nerden 

çıkarttın?
- Bilmem yavrum. Evvelce baban Berri Ha-

layı anlatırdı da, benim de aklımda kalmış. Şimdi 
aklıma geldi, demiş anaları.

- Ana biz orayı bilmiyoruz. Bilse bilse ortan-
ca halamın oğullan bilir, demişler.

Bu dev karısı üç kardeşin en küçüğü imiş. 
Dev karısı;

-Halanın oraya nasıl gidilecek, diye sormuş.
- Az gideceksin, uz gideceksin. Dere, tepe 

düz gideceksin. Önüne bir nehir çıkar. Kanla ka-
rışık, köpüklü su akar. O su imkân yok geçit ver-
mez, demişler.

- Yavrum, oraya gideceğimizi bir düşün! Na-
sıl geçilir, diye sormuş.

- O nehire yedimizin suyunun artığından atar-
san, az bir geçit verir. İşte o zaman karşıya geçer-
sin, diye cevap vermişler.

Dev karısı hiç belli etmeden, çocukların iç-
tikleri suyun artığını bir kaba biriktirmiş.

Sabah olmuş. Oğulları avlanmaya çıkmışlar. 
Dev karısı kızı doyurmuş, artık suları da vermiş. 
Kız da, demir çarık, demir bastonunu almış, küla-
hını da giyip yola düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş. 
Dere tepe düz gitmiş. Dev karısının oğullarının 
dediği nehire rastlamış. Nehir öyle bir nehir ki, 
durmadan kan ile su karışık köpük atıyormuş. Kız 
elindeki artık suya bakarak; "Bu bir yudum suy-
la nehir bana geçit vermez. İmkân var mı? İmkân 
yok!" diye söylenmiş. Bir yandan da iki gözü iki 
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çeşme ağlıyormuş. "Her neyse, suyu gene de atı-
yım." demiş. Suyu atar atmaz, nehir geçit vermiş. 
Kız da hemen karşı tarafa geçmiş.

Bir hayli yol gitmiş. Epey gittikten sonra 
uzakta yine bir ev görmüş. Evin bacasından bir tü-
tün tütüyor, bir tütün tutuyormuş ki, göklere set 
çekiyormuş. Etrafa bakmış, durmuş. Kimsecikler 
görememiş. Doğruca evin damına çıkmış. Baca-
dan aşağı bakmış ki, ne görsün? Bir dev karısı otu-
ruyor, öncekinden daha heybetliymiş. Bir meme-
leri varmış ki, öbür dev karısının memelerinden 
daha iriymiş. Sağ memesini sol omuzuna, sol me-
mesini sağ omuzuna atmış, hayhaşem ip eğiriyor-
muş. Hemen usulca aşağı inmiş. Devanasının ar-
kasından dolanıp, memelerini emmeye başlamış. 
Devanası, "Amaaan! Bir insanoğlu kokuyor ki," 
demiş. Arkasını dönmüş, bakmış ki, kız; "Anaa! 
diye memesini emiyor.

- İnsanoğlu, sen bana ana demiyeydin, şimdi-
ye seni çoktan yerdim, Buralarda kuş uçmaz, ker-
van geçmez. İn misin, cin misin, neysin sen? Bu-
ralarda ne arıyorsun? Buralara neye geldin, demiş.

Kız da başından geçenleri; "Böyle oldu, böy-
le oldu." diye bir güzel anlatmış.

-Beni buraya öbür bacın gönderdi, ben Ber-
ri Halaya gidiyorum. O sana yolu gösterir dedi, 
demiş.

Devkarısı;
-Yavrum, ben Berri Halayı ne bileyim. Bunu 

bilse bilse uşaklarım bilir, akşam onlar gelince so-
ralım, bakalım, demiş.

Akşam olmuş. Oğullan geleceği zaman kıza 
bir tükürmüş, onu kütük etmiş, üstüne oturmuş. 
Oğulları eve gelir gelmez;

- Anaaa... Burda insanoğlu kokuyor, demiş-
ler.

- Burda insanoğlu ne gezer yavrum. Buralar-
da kuş uçmaz, kervan geçmez. Siz dişlerinizin di-
bini kurdalayın. Oralarda insan etleri kalmıştır, 
onlar kokar, demiş.

Uşaklar dişlerinin dibini kurdalamışlar ki, her 
birinden dolu et çıkmış. Anaları bunların karnını, 
burnunu doyurmuş. İstirahata çekilmişler. Dev ka-
rısı yalandan Berri Hala'dan laf açmış.

- Yavrum, Berri Halanın yolu ne taraf ki, diye 
sormuş.

- Ne edeceksin Berri Halayı ana?. Nerden ak-
lına geldi, demişler.

- Hiç aklıma geldi, babanız evvelce anlatır-
dı da...

-B erri Halanın yolunu bilse bilse büyük hala-
mın uşakları bilir, demişler.

- Halanlara nerden gidilir oğlum?
- Oraya gitmenin imkânı yoktur ana.
- Niye?
- Az gidersin, uz gidersin. Dere tepe düz gi-

dersin. Önüne bir çipil çıkar, bir çipil çıkar ki, gö-
rülmemiş. Yol ağaçlık, hem de çipille örülmüş. 
İmkân yok öbür tarafa geçemezsin.

- Ya nasıl geçilir? Siz gitseniz nasıl geçersi-
niz, diye sormuş anaları.

- Bizim yedimizin değneğini yonar, yedisini 
karıştırır, oraya atarız. Az bir yol açılır, az bir ge-
çit verir, ordan geçeriz, demişler.

Oğlanlar yatıp uyuyunca, devanası hepsinin 
değneğinden yontmuş, karıştırıp kıza vermiş.

Sabah olmuş. Oğlanlar dağlara, bayırlara av-
lanmaya gitmişler. Dev karısı kızın karnını, bur-
nunu doyurmuş. Yongaları da eline vermiş, yola 
yollamış.

Kız, az gitmiş uz gitmiş. Dere tepe düz git-
miş. Aman Allah'ım bir sık ağaçlık yere gelmiş. 
Ağaçlar öyle sıkmış ki, sanki duvar örülmüş gi-
biymiş. Üzüntüsünden ağlamaya başlamış. Hem 
ağlıyor, hem de "Bu iki yongayla yol açılır mı ki? 
İmkanı yok." diyormuş. Neyse o iki yongayı çıka-
rıp, oraya atar atmaz, azıcık bir yol açılmış. Kız 
oradan hemen karşıya geçmiş. Gitmiş, gitmiş, git-
miş... Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. 
Aynı öbür evler gibi bir ev daha görmüş. Yine ba-
caya çıkmış, bakmış ki, daha önce gördüğü dev-
lerden daha heybetli... Bir dudağı yerde bir du-
dağı gökte... Baktıkça adamın tüyleri ürperiyor-
muş. Ağzında kırk batman sakız, elinde iğ, ip eği-
riyormuş. Hemen aşağı inmiş. Usulca, korka kor-
ka devkarısının arkasına dolanmış. Memesine sa-
rılmış, emmeye başlamış. "Aman! Burda insanoğ-
lu kokuyor." diye bakınırken, "Anaaa..." diye me-
mesinden emen kızı görmüş. Devkarısı;

-Sen bana ana demeseydin, ben seni yerdim, 
demiş.

- Emdiği için evladı olur yiyemezmiş. Kıza; 
- Sen bu kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde 

ne arıyorsun, demiş. Kız her şeyi anlatmış;
- Kocamı arıyorum. Bana Berri Halanın yolu-

nu söyler misin, demiş.
Dev karısı Berri Halanın yolunu biliyormuş.
- Filan yerden, filan yerden gideceksin. Filan 

yerde oturacaksın. Berri Halayı bulursun, demiş.
Akşam olmuş. Oğullarının gelme zamanı 

olmuş. Kıza bir tükürmüş, minder etmiş, üstüne 
oturmuş. Uşakları gelmişler;

- Ana...Burada insanoğlu kokuyor, demişler.
- Buralarda insanoğlu ne gezsin. Kuş uçmaz, 

kervan geçmez, demiş.
Sabah olmuş, herkes gitmiş. Devanası kızı 

doyurmuş. Sonra da ona;
- Filan yerden, filan yere git. Filan yerde çeş-

menin başına otur, diye tembih etmiş.
Kız, çarığını giymiş, değneğini almış, külahı-

nı bürünmüş, yola düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş, 
epey bir yol gitmiş, dev karısının tarif ettiği yere 
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gelip oturmuş. Birde bakmış ki, demir çarık delin-
miş, demir değnek aşınmış, demir külah da delin-
miş. İçinden; "Yıllarca yol gittim. Bunlar da yırtıl-
mış. Acaba kocamı bulabilir miyim?" demiş. Böy-
le düşünürken bakmış ki, havada bir bulut ağmış, 
simsiyah olmuş. Koskoca bir gölgelik meydana 
gelmiş. O anda kocaman bir kuş gelmiş, usulca kı-
zın önüne konmuş. Bir çırpınmış, güzel bir oğlan 
olmuş. Bu kuş meğerse kızın kocasıymış. Kıza;

- Niye geldin buraya? Ben sana gelme deme-
dim mi, demiş. Kız;

- Ben seni kaç senedir arıyorum, diye cevap 
vermiş.

Meğer oğlan büyülü periymiş. Kıza;
- Yakında düğünüm olacak. Ben seni anamın 

yanına nasıl götüreyim? Şimdi seni götürürsem, 
anam ikimizi de öldürür. Ancak anama; "Sana hiz-
metçi getirdim." diye seni götürebilirim, demiş.

Oğlan yeniden kuş olmuş, kızı sırtına bindi-
rip, doğru anasının yanına götürmüş.

- Ana sana bir hizmetçi getirdim, demiş.
Anası oğlanın yanında kızı görünce, sevdiği ol-

duğunu anlamış, kızmış. Bu kıza neler etmiş neler? 
Bir yandan da oğlunun düğününe hazırlık yapıyor-
muş, kıza da olmadık zor işleri yaptırıyormuş. Kıza;

- Çabuk! Ne kadar kuş tüyü varsa hepsini top-
layıp getireceksin. Oğluma yatak yapacağım. Beş 
dakika içinde kuş tüyünü getirmezsen, sonunu sen 
düşün, demiş. Kızın eline bir de çuval vermiş;

- Bunu beş dakikaya kadar dolduracaksın. 
Düğüne gelenlerin altına minder yapacağım de-
miş.

Kız, çuvalı eline almış, düşünü düşüne yola 
düşmüş. Bir yerde oturup ağlamış, ağlamış, 
ağlamış..."Benim kaderim niye böyle?"demiş

Havaya yine bir bulut gelmiş. Başını kaldırıp 
bir bakmış ki, kocası kuş kılığında geliyor. Gel-
miş, inmiş;

- Niye ağlıyorsun, demiş.
- Anan bana bu çuvalı verdi. Senin düğünü-

ne gelen milletin altına minder yapacakmış. Bunu 
kuş tüyü ile dolduracakmışım. Ben bu kadar kuş 
tüyünü nereden bulurum demiş.

Oğlan ne kadar kuş varsa, hepsini çağırmış, 
hepsini silkelemiş. Kız çuvalı ağzına kadar, tıka 
basa doldurmuş, alıp, götürmüş.

-Aha getirdim, demiş. Oğlanın anası;
- Bu senin işin değil, bu benim oğlanın işi. 

İmkân yok, sen bu işi yapamazsın, demiş. O arada 
düğün de başlamış.

 Ertesi gün kızı yine çağırmış; "Bir iş daha 
vereceğim." demiş. Maksat kızı canından bezdir-
mek, oğluyla evlenmesini engellemekmiş. Bu se-
fer kızın eline iki tane post vermiş. Postun biri si-
yah, biri beyazmış. siyah postu kıza uzatarak;

-Bunu pınara götüreceksin. Tokaçlaya tokaç-

laya öbürü gibi bembeyaz edeceksin, demiş.
Kız postu pınara götürmüş, tokaçlamış, to-

kaçlamış yıkamış. Hiç siyah post beyazlanır mı? 
İki gözü iki çeşme ağlamaya başlamış. Yine bir 
bulut gelmiş. Kocası kuş kılığında gelmiş, yanı-
na inmiş.

- Ne oldu, niye ağlıyorsun, demiş.
Kız ağlayarak;
- Annen iki tane post verdi. Biri siyah, biri 

beyaz. Bunu da öbürü gibi bembeyaz edecekmi-
şim, demiş.

Kocası o postu elinden alıyor, yerine beyaz 
bir post getiriyor. Kız bu iki postu alıp, götürüyor.

- Aha bak! Yuya yuya beyazlandırdım, demiş.
- Ah seni, seni! Hiç siyah post beyazlanır mı? 

Beni mi kandırıyorsun? O benim oğlumun işi, de-
miş.

Ertesi gün, bir yandan düğün olurken, bir 
yandan da kıza;

- Bütün sokakları sulayacaksın! Ne kadar so-
kak varsa, sulayacak, süpüreceksin. Tertemiz ede-
ceksin. Oğluma gelen gelincilerin ayağına toz, 
toprak bulaşmayacak, demiş.

Bu kız sabah kalkmış; "Sokakları nasıl sula-
rım? Nasıl süpürürüm?" diye ağlamaya başlamış. 
Hem ağlıyor, hem de kadının verdiği süpürgeyi 
eline almış, sokakları süpürmeye başlamış. Daha 
bir sokak... O kadar sokak süpürülür mü? Bir de 
bakmış ki, yine bir bulut geliyor. Kız kocası oldu-
ğunu anlamış. Kocası oraya kuş şeklinde inmiş;

- Ne oldu? Niye ağlıyorsun, demiş.
- Anan söyledi. Bütün sokakları sulayıp, sü-

pürecekmişim. Ben bunu nasıl edeyim?
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Oğlan hemen havaya bir bulut getirmiş, yağ-
mur yağdırmış. Arkasından bir rüzgâr estirmiş. 
Her taraf silip süpürülmüş. Kıza da:

- Hadi! Sen git! demiş. Kız gelmiş;
- Süpürdüm demiş.
Karı çıkmış, bakmış ki, her taraf pırıl pırıl...
- Bu oğlumun işi, senin işin değil. Seni bun-

dan da kurtardı, demiş.
Ertesi gün gelin gelecekmiş. Gelinle damat 

gerdeğe gireceği için, kızı oradan uzaklaştırma 
planları yapmaya başlamış. Karı düşünmüş, dü-
şünmüş aklına bir şey gelmiş. Bir beşik bulmuş, 
içine de bir çocuk yatırmış;

- Bu beşiği hiç durmadan sallayacaksın, de-
miş.

Kız hem beşik sallıyor, hem de ağlıyormuş.
Akşam olmuş. Gelin ve damat gerdeğe gir-

miş. Damat gelini kesip, öldürmüş. Doğruca be-
şik sallayan karısının yanına gitmiş. Kendi kuş kı-
lığına girmiş, kızı da sırtına almış, memleketleri-
ne doğru uçmuşlar.

Birde bakıyorlar ki, gelin orda al kanların 
içinde yatıyor. Anası babasına;

- Yürü! Yürü! Hemen arkalarından yürü! de-
miş.

Babası da bir kuş olmuş, arkalarından uçma-
ya başlamış. Onlar gidiyor, o gidiyor. Onlar gidi-
yor, o gidiyor. Oğlan devamlı karısına;

- Arkana bak kim geliyor, diye soruyormuş.
Kız, arkasından gelen bu kuşu görmüş. Oğlan 

bir daha sorunca;
- Bir kuş geliyor, demiş.
Oğlan;
- Rengi nasıl? diye sormuş. 
- Siyah demiş.
-Tamam o babamdır, demiş.
Hemen oraya inmişler. Oğlan orda çeşme ol-

muş, kızı da tas etmiş, çeşmenin üstüne asmış. Ba-
bası da oraya inmiş. Çeşmeden bir su içmiş. Etra-
fa bakmış kimse yok... Ne kuş var, ne de oğlu var-
mış. Geçip geri gitmiş. Karısı;

- Onları gördün mü, diye sormuş.
- Yok. Gittim, gittim, gittim, yoruldum. İn-

dim, bir çeşmenin başından bir tas su içtim, demiş.
- Ah! Ah! O çeşme oğlum idi, tas da karısıy-

dı. Niye tası alıp da bana getirmedin, demiş.
- Ben ne bileyim?
Karı hemen öbür oğlunu göndermiş. Bu ara-

da oğlanla karısı tekrar yola devam etmişler. Oğ-
lan yine karısına;

- Arkana bak! Arkana bak! diyormuş.
Kız bir kuş görmüş. Oğlana;
- Aman alıcı bir kuş geliyor ki, deminkinden 

daha heybetli, demiş. Oğlan;
-Rengi nasıl, diye sormuş. Kız;
- Beyaz, demiş.
- Bu benim büyük kardaşım, demiş.
Hemen oraya inmişler. Oğlan, kızı bostan et-

miş. Kendi de bostancı kılığına girmiş. Eline bel 
almış, bostanı bellemeye başlamış. Abisi de oraya 
inmiş. Oğlana;

- Sen hiç burda iri bir kuş ile üstünde de bir 
kızın geçtiğini gördün mü, diye sormuş.

- Yok! Kaç gündür bostan da bellerim ama 
hiç kimseyi görmedim, demiş.

Abisi de biraz oyalanıp, geri dönmüş, gitmiş.
Anası;
- Kimi gördün, demiş.
- Hiç... Bir adam gördüm, bahçe belliyordu. 

Ona sordum, o da; "Hiç kimseyi görmedim." dedi. 
Ben de geri döndüm, demiş.

- Ah, akılsız oğlum! O bostan, kız idi. O adam 
da kardaşındı. Niye bilmedin, demiş.

Bu sefer karı sinirlenmiş.
-Siz bu işi halledemeyeceksiniz. Bari ben gi-

deyim, demiş.
Hazırlanıp onların arkasından uçmuş. Kız-

man oğlan da yoluna devam etmişler. Bunlar az 
gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Oğlan dur-
madan kıza;

- Arkana bak, kim geliyor diyormuş. O da de-
vamlı arkasına bakıyormuş, Bir ara; 

- Bir kuş geliyor ki, Allah korusun. Heybetin-
den yer gök titriyor, demiş. Oğlan;

- Bu anamdır, demiş.
Hemen oraya inmişler. Kız bir çalı olmuş, oğ-

lan da yılan olmuş, çalının dört bir tarafına sarıl-
mış. Ana hemen çalının yanına konuyor. O bilmiş, 
anlamış;

- Oğlum, o gelini niye öyle ettin? Ben sana 
ne güzel gelin getirdim. Niye onu kestin de, bu 
karının arkasına düştün geldin? Sen bir peri pa-
dişahısın. Bunu ne edeceksin? Bu bizden mi? Ar-
kasına düşüp gelecek ne vardı? Bunu bırak gide-
lim, demiş.

- Ana gitmeye giderim de, şu dilini ver! Bir 
kere öpeyim, ondan sonra gidelim, demiş.

Anası dilini çıkarmış. Oğlan anasının dilini 
"Hartt!" diye ısırmış. Karının dili kökünden kop-
muş. Öyle bir canı yanmış ki, yıldırım gibi geri 
dönmüş gitmiş. Bir daha arkasına bile dönüp bak-
mamış.

Bunlar az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz 
gitmişler. Altı ay, bir güz gitmişler. Kendi evlerine 
gelmişler, yiyip, içip muratlarına geçmişler.

Kaynak Şahıs: 
Sivas'ın Koyuncu köyünden 1947 doğumlu Ayşe CAN.
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Orta Asya Mektupları
Bizim daha çocukluğumuzdan 

başlayan ve gençlik yılları boyunca 
içimizde derin kökler salan bir sev-
damız vardır: Bu sevdanın adı Orta 
Asya'dır.

Tarih sahnesine çıktığımız, ata 
toprakları Orta Asya. Bizim ve tabii 
bizden önceki pek çok neslin, derdiy-
le dertlendiği Orta Asya. Çünkü ora-
da kardeşlerimiz vardı ve onlar tut-
saktı. Duvarlarımızda, o kardeşleri-
mizin ellerine bağlı zincirleri kopar-
tan posterleri asılıydı. Biz, o poster-
lere bakar içlenirdik. Orayla ilgili ya-
zıları okur, ağlardık. Marşlar söyler-
dik, Tanrı Dağları’ndan derlenmiş. 
Şeyh Şamil oyunlarını seyrederken, Kafkaslara uçar-
dı yüreğimiz. Hoca Ahmet Yesevî Ocağından biz de 
nasiplenirdik; onu pirimiz bilirdik. Taşkent, Buhara, 
Semerkant, Bişkek, Kaşgar, Bakü rüyalarımıza ası-
lan haritalarda bizlere el sallardı.

Ve oralara gidemezdik; oradaki kardeşlerimiz ge-
lemezdi. Bu, bir hayaldi belki, fakat bir gün hakikat 
olacağına iman etmiştik. Demir perdenin yıkılacağı-
na ve Orta Asya'yla kucaklaşacağımıza inanmıştık. 
Doğrusu, bunun -belki- bu kadar çabuk olabileceğini 
düşünmemiştik. 1991 yılında Orta Asya Türk Cum-
huriyetleri hürriyetlerine kavuştular. Kardeşlerin ku-
caklaşması gerçekleşti.

Oralara giden pek çok insan oldu. Kimi dev-
let göreviyle, kimi ticaret, kimi eğitim sebebiyle 
Türkiye'den Türk Cumhuriyetlerine akın akın insa-
nımız gitti. İşte bunlardan birisi de Orta Asya sevda-
lısı sayın Feyzullah BUDAK. Gitti, gördü ve yazdı; 
yazdıkları, Orta Asya Mektupları isimli güzel bir ki-
tap olarak elimizdedir. Üçüncü baskısını yapan Orta 
Asya Mektupları, bu alanda önemli bir eksikliği dol-
duruyor. Muhtemelen Amerika'da, Orta Asya üzerine 
bizdekinden fazla kitap çıkmıştır çünkü... Türkiye'de 
ise büyük bir boşluk var.

Sayın Feyzullah BUDAK, 1993 Ocak ayında Kır-
gızistan Cumhurbaşkanına ekonomi müşaviri ola-
rak atanmış ve bir yıl bu görevi ifa emiştir. Yazarın, 
hürriyetten önce ve hürriyetten sonra Azerbaycan'a 
muhtelif gezileri olmuştur. Orta Asya Mektupları, 
işte bu süreçte ortaya çıkmıştır. Yazar, Kırgızistan'da 
görevliyken, oradan mektuplar adı altına yazdıkla-
rını Türkiye'ye göndererek, vatandaşlarıyla paylaş-
mak istemiştir. Bu isteği de kendi doğduğu şehir olan 
Sivas'taki HÜRDOĞAN Gazetesi’nde yayınlayarak, 

önce hemşehrilerine sunmuştur. Daha 
sonra bu yazılar, gördüğü büyük ilgi 
üzerine kitap halinde yayınlanmıştır.

Kitap üç bölümden oluşuyor. Bi-
rinci bölüm Orta Asya Mektupla-
rı; bu bölümdeki yazıların tamamı 
Kırgızistan'da kaleme alınmış. Yazarı-
mız orada görev yaptığı süre içinde, ya-
şadıklarını, gözlemlerini, düşüncelerini 
ve tespitlerini aktarıyor. Bütün yazdık-
ları gönlünün içinden süzülüp gelen bir 
ırmak gibi; siz de okurken, o ırmağın 
içine dalıveriyorsunuz. Sayfalar arasın-
da kimi zaman hüzünleniyor, kimi za-
man seviniyorsunuz, kızdığınız da olu-
yor. Yazarın örnek olaylarla anlattı-
ğı, Türkiye'den gönderilen bazı "yan-

lış adamların" davranışları sizi hem üzüyor, hem de öf-
kelendiriyor. Birinci bölümde yazar, Kırgızistan'ın her 
yönden bir panoramasını çizer. Bu panorama aynı za-
manda, bütün Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin de bir 
profilidir, çünkü şartlar, aynı şartlardır.

İkinci bölüm, Azerbaycan Notları; yazar, Şubat 
1991'de Azerbaycan'a henüz istiklâlini kazanma-
dığı fakat bu yolda büyük bir hazırlık ve mücade-
lenin de yapıldığı bir zamanda gitmiştir. Ruslar 19 
Ocak 1990 günü Bakü'de yüz binlerce Türk'ün üze-
rine ateş açmış ve yüzlerce Türk ölmüştü. Yazar tam 
bu sıcak günlerde oradadır. Böylesi bir atmosferde 
yazılan notlarda, Azerbaycan'ın yaşadığı acılar var-
dır. Acı vardır, lâkin ümitler de vardır; yazar bu ümi-
di notlarında tespit eder. Kitabın birinci bölümünde 
Azerbaycan üzerine yazdığı satırlarda sayın Budak, 
Türkiye'nin yanlış politikalarını, Azerbaycan'daki 
hatalarını çekinmeden söyler. Söyledikleri, tarihin 
de yazacağı "acı gerçekler"dir...

Üçüncü bölüm, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 
hakkında yazılmış tarihî bilgiler, sosyal ve ekonomik 
durumları, Türkiye ile ithalat-ihracat ilişkileri, yatı-
rım alanları, gerekli telefonlar gibi konuları ihtiva et-
mektedir. Bu bölüm, önemli bir başvuru kaynağı ni-
teliğindedir.

Orta Asya Mektupları, hangi sebeple olursa ol-
sun, Türk Cumhuriyetleri’yle ilgilenen herkes için 
bir el kitabıdır. Bu haliyle, Türk Cumhuriyetleri ko-
nusunda temel kitaplarımızdan biri de Orta Asya 
Mektupları olmuştur.

Güzel Türkçesi, duru anlatımıyla rahat okunan 
bir eser olan Orta Asya Mektupları’nı bütün okuyu-
cularımıza hararetle tavsiye ediyor ve sayın yazarı, 
böyle bir eseri bizlere kazandırdığı için kutluyorum.

Kitap Divanı
Cengizhan Orakçı
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O R T A  A S Y A  M E K T U P L A R I ' N D A N

Sivasıma Neler Oluyor?
Kırgızistan'da Sivas ile ilgili en taze haber kaynağımız zaman za-
man yakınlarıma akrabalarıma açtığım telefonlar ve onlardan 
gelen telefonlar ile buna ilave olarak bazen bir kaç hafta gibi 
uzun sürelerde elime geçen HÜRDOĞAN gazetesinin haberlerin-
den ibaret.

Bu arada Türkiye'ye dönme fırsatı bulduğum her seferde bir kaç 
günlüğüne bile olsa Sivas'a gitmeye gayret ediyorum. Ancak 
üzülerek itiraf etmeliyim ki, son yıllarda Sivas'tan aldığım haber-
ler veya Sivas'a her gelişimde tanık olduğum görüntü ve izlenim-
ler maalesef bir öncekine göre daha iyi bir seyir izlemiyor.

Sivas'ımızın çevresindeki illere kıyasla giderek iktisaden geri kal-
dığı, büyük bir işsizlik ile üzücü bir göçün birbiriyle yarıştığı ger-
çeği günden güne daha çarpıcı bir şekilde kendini hissettiriyor. 
1970'li yıllarda Kayseri ili Sivas'a rağmen iktisadi gelişmesini 
çok ileri noktalara taşıdı. Bu durum Gemerek-Yeniçubuk yöresi-
ni Kayserinin iktisadî hinterlandına soktu. 1980'li yıllarda gelişen 
Malatya ise daha önceleri kısmen Kayseri ile ticarî ilişkiler içerisi-
ne girmiş bulunan Gürün ve havalisini iktisadî hinterlandına aldı. 
Bu arada özellikle son bir kaç yılda hızlı bir gelişme içerisine giren 
Yozgat, Tokat ve Çorum ile etrafımızdaki çember tamamlanınca, 
Sivas'ımız günden güne gelişen vilâyetler arsında âdeta günden 
güne kasabalaşan bir görünüm sergilemeye başladı.

Sivas'ımızın bu iktisadî gerileyişi son yıllarda giderek hızlanan ve 
maalesef iyiye doğru olduğu söylenemeyecek bir sosyal yapı de-
ğişimi ile birleşince, karşımıza bugünkü, sürekli göç veren ve buna 
rağmen gençleri işsizlikten kıvranan, sosyo-ekonomik hayat stan-
dardı günden güne geri giden ve insanlarının geleceğe ait ümitle-
rini gittikçe karamsarlığa dönüştüren bir Sivas çıkıverdi.

Bu tablo Sivas için asla bir nihai kader olarak kabul edilmeme-
li. Bu meselelerin çözüme kavuşturulmasında çok büyük zor-
luklar olduğu da düşünülmemeli. Çünkü ne bu tablo Sivas'ın ni-
hai kaderidir ve ne de bu meselelerin çözümlenmesi zannedil-
diği kadar zordur. Sivas'ın bu konudaki yegâne talihsizliği, şeh-
rin iktisadî, siyasî ve idarî bir takım müesseselerinin başında ve 
yönetiminde bulunan ekiplerin, bugüne kadar arzu edilen sevi-
yede bir organizasyon ve uyum içerisinde bulunamamalarından 
ibarettir.

İşte, Sivas'ın yukarıda zikredilen belli başlı siyasî, idarî ve iktisadî 
müesseselerinin yönetimine gelecek kadrolar, belli bir dönem 
itibariyle arzu edilen uyumu tesis ettiği ve bu yönetim kadrola-
rında genel olarak vasatın üzerinde bir kalifikasyon yakalandı-
ğı takdirde, bu dönem Sivas'ın kaderinin iyiye döndüğü bir dö-
nem olarak Sivas tarihine geçecektir. Bundan hiç kimsenin, hiç 
bir Sivaslı'nın kuşkusu olmasın.

Ben şahsen bu konuda asla umutsuz değilim. Çünkü bu proble-
min mutlaka halledileceğine inancım tamdır.

Sivas ile ilgili olarak beni daha fazla üzen ve düşündüren husus 
başka bir noktada yoğunlaşıyor. Son yıllarda maalesef Sivas'ın 
insan ilişkilerinde eski güzelliklerden uzaklaşıldığını görüyorum. 

Eski dostluklar, eski muhabbetler yerini bir takım kısır çekişme-
lere bırakıyor. Eskilerde birbirini incitmeme felsefesi üzerine ku-
rulu insan ilişkileri, gittikçe birbirini kırıp dökme ve bir diğerine 
hayat alanı bırakmama eğilimine dönüşüyor.

Yılların dostluklarının, çoğunluğu siyasî muhtevalı gereksiz çe-
kişmeler yüzünden husumetlere dönüştüğünü ve bu husumet-
lerin bir diğerine selâm vermeye bile engel tatsızlıklara ulaştı-
ğını görüyorum. Derli toplu bir şehirde geniş bir aile saadeti içe-
risinde yaşanan dostlukların gereksiz düşmanlıklara dönüşmesi 
sonucunda, ailenin diğer üyelerinin de husumet odakları arasın-
da iki arada bir derede kalıp, hiç müstahak olmadıkları bir ıstırap 
çektiklerine tanık oluyorum.

Sivas'a her gidişimde en büyük korkum, bu defa acaba kimin kim 
ile bir sürtüşmeye düştüğü ve hangi eski dostlukların bu arada 
kopmuş olduğu noktasında yoğunlaşıyor. Çünkü müşterek dost-
larımızın artık ayrılan yolları, bizi eski muhabbetlerin yol ayrı-
mında mütereddit bırakıyor. Böylece birçoğumuz hiç hak etme-
diğimiz bir acıyı yaşıyoruz.

Tabii ki bundan en büyük zararı da Sivas görüyor. Sivas için bir 
şeyler yapması bir şeyler üretmesi gereken insanların bu hede-
fi bir kenara koyup birbirleriyle uğraşması Sivas'ın en büyük kay-
bı oluyor.

Sivas için ne yarattık da, neyi bölüşemiyoruz. Yokluk zemininde, 
yokluk üzerine verilen bu kavga niçin? Bebekliklerinde kucak ku-
cağa uyuyan, haftada bir kaç kere aynı masa etrafında ayran çor-
basını kaşıklayan çocuklarımızın, gençliklerinde birbirlerini tanı-
mamasından daha büyük bir ayıp olabilir mi bizim için?

Evlenme çağına gelmiş çocuklarımızın, yirmi yıl önce öz amca-
sından ayrı tutmadığı baba dostları ile yirmi yıl sonra bir tesadüf 
eseri yeniden tanışması bir sosyal kopukluk olarak bizi ürpertmi-
yor mu? Çocuklarımız bize yirmi yıl sonra yeniden tanıştığı am-
calarını anlatırken başımız yere eğilmiyor mu?

Değerli Hemşehrilerim,

Geliniz, yüreklerimizi tekrar birbirinin üzerine koyalım. Ellerimizi 
tekrar birbirine kenetleyelim.

Geliniz, yeniden kuracağımız dostluklar üzerine Sivas'ımızı yeni 
baştan inşa edelim.

Geliniz, bizim kopukluğumuzdan istifade eden karanlık güç 
odaklarının Sivas'ımız üzerinde kara oyunlar sahnelemesine izin 
vermeyelim.

Geliniz, şu andan itibaren el ele, gönül gönüle vererek bir birbiri-
mizi kucaklayalım. Müşterek hedefimiz Sivas'ımız için bir şeyler 
yapmak ve onu günden güne kalkınan şehirler ortasında gittikçe 
eriyip küçülmekten kurtarmak olsun.

Geliniz, çocuklarımıza daha mutlu, daha huzurlu, daha mamur, 
daha müreffeh, daha zengin ve daha kalkınmış bir Sivas bıraka-
lım.

(Orta Asyı Mektupları, s. 67-69)
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AMBAR KIRK AMBAR

Türkçenin Kanunu
Dil, kültürün en önemli taşıyıcısı; dil vasıtasıyla kültürler 

gelecek nesillere aktarılır. Bu sebeple, dilin bünyesinde, o mil-
letin inançları, değerleri idealleri, ahlak yapısı, felsefesi, güzel-
lik anlayışı kısaca bütün hayatı saklıdır.

Dildeki kelimelerin her biri, bize, o milletin bütün bir ha-
yatını aksettiren aynalar konumundadır. Her bir kelime içi çağ-
rışımlarla anlamlarla yüklü bir vasıtadır ve bizi kültürümüze 
götürecek kayıklardır.

Orhun Abideleri’nde yazıya geçirilen Türkçe’nin çok daha 
derinlere giden, uzun bir geçmişi olduğu âlimlerce ifade edili-
yor. Çünkü Orhun Abideleri’ndeki dile ulaşmak için, Türkçe'nin 
en az 1000 yıllık bir sözlü edebiyat dönemini geçirmiş olması 
gerektiği belirtiliyor.

Dilimiz, bu uzun süreç içinde, zaman zaman ihanetlere, 
ihmallere uğramıştır. Selçuklu yöneticilerinin ve aydınlarının 
Türk dilinden uzaklaşıp İran kültürü ve Farsça tesirine kapıldık-
larını biliyoruz. Kendi milletinin dilinden dolayısıyla kültürün-
den kopmak ancak bir "aşağılık kompleksiyle" ya da "yaban-
cı hayranlığı"yla açıklanabilir. Her dönemde olduğu gibi, Türk 
kültür ve dilinin "sevdalı idealistleri" gerekli çıkış ve müdahale-
leri, bu yabancılaşma akımlarına karşı yapmışlardır.

İşte 13. yüzyılın sonlarında bir Âşık Paşa, bu dildeki ya-
bancılaşma akımından üzüntüye kapılarak, biraz da sitemle, 
unutulmayacak ünlü sözlerini şiire dökmüştür: 

Türk diline kimseler bakmaz idi 
Türklere her-giz gönül akmaz idi 
Türk dahî bilmez idi bu dilleri 
İnce yollu ol ulu menzilleri
Yaşadığımız dönemde de, böyle içler acısı bir durumla 

karşı karşıya değil miyiz? Sizler kendinizi Türk dilinin konuşul-
duğu ve yazıldığı bir ülkede hissediyor musunuz?

Türkiye'nin büyük şehirlerinde, caddelerde dolaşırken 
sağlı-sollu dükkân ve işyeri isimlerinin olduğu tabelalara bak-
tığınızda ne görüyorsunuz? Neredeyse Türkçe tek bir isim yok! 
Hep yabancı dillerden devşirilmiş isimler... Burası gerçekten 
Türkiye mi, dediğiniz olmuyor mu? Çünkü her kendini bilen in-
san, anadilini sever, ona sahip çıkar ve elbette hayatının her 
safhasında da onu kullanır. Bizler biraz vurdum duymaz mı ol-
duk yoksa?

En ücra bir semtte bile, artık "pastane" ibaresine rastla-
yamıyoruz. Sahibi, büyük ihtimalle ancak ilkokul tahsilli olan, 
kenar semtlerdeki pastaneler nasıl birdenbire "patisserie" olu-
veriyor?

DİLİMİZ TÜRKÇE

Domuz eti ve mamullerinin satıldığı yer olan "şarküteri" 
kelimesi, nasıl oluyor da küçücük mahalle bakkallarının tabe-
lalarına oturuveriyor?

Anlaşılan, kültürümüz başıboş bırakılmıştır, insanımız 
kendi haline terk edilmiştir ve işte dilimizde bu hale düşmüş-
tür.

Şimdi bir kanun tasarısı hazırlanmış ve meclise sunula-
cak; Türk dilinin kullanımına yönelik bir kanun tasarısı. Dükkân 
isimlerinin ve üretilen malların Türkçe olması şartı getirilecek. 
Basında geniş yankı bulan bu kanun tasarısına genelde karşı 
çıkıldı; "Bu iş kanunla olmaz!" dendi... İyi hoş, kanunla olmaz 
da, başka neyle olur bu iş? Efendim, dili yazar ve şairlere bırak-
malıymış... Sanki millet, yazar ve şairlerin yazdıklarını okuyor-
muş gibi; şiir kitapları, romanlar yüz binlerce basılıp, satılıyor-
muş gibi...

Kanunla olmazsa, başka neyle olur bu iş? Milleti şarküte-
ri, patisserie demekten şairler mi vazgeçirecek?

Cem KONURALP

Yahya Kemal'den
Yahya Kemal'e Madrid (veya Varşova) büyükelçisi iken, 

bir davette Türkiye'nin nüfusunun kaç olduğunu sormuşlar. Üs-
tad hiç düşünmeden hemen:

- 80 milyon demiş.
Davetlilerden biri: 
- Efendim, bu günlerde bir gazetenin verdiği bilgiye göre 

memleketinizde yeni nüfus sayımı yapılmış. On beş milyon ka-
darmışsınız deyince; Yahya Kemal yine düşünmeden şu ceva-
bı vermiş:

- Ben ölenlerimizi de saydım. Cevabım doğrudur. Zira biz 
onlarla bir arada yaşarız.
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Şarkta Kitap Sevgisi
Yazma kitaplarımızın baş, orta ve sonlarında boş yerlerde 

kitap sevgisi hakkında manzum ve mensur güzel sözler vardır. 
Merhum Süheyl Ünver Hocanın bunlardan derlediği bazıları:

- Kitabımın kağıdının bir köşesini her kim nişan için bü-
kerse, bana hançer çekmiş, kanımı dökmüş bir katil olur.

- İade etmek için kitap verdiklerimin gadr elinden ziya-
nım o kadar hesapsızdır ki geçici bile olsa kimseye kitap ver-
memeye ahdettim.

- Bu kitap benim ruhum ve ömrümün mahsulü gibidir. 
Ben ölünce nadan bir cahile kalacak diye korkarım.

- Efendi, sana nasihatim olsun, evine nadan bir insanı ge-
tirmekten çekin. Senin ruh arkadaşın kitap olsun. Sakın yanı-
na gönlünü eğlendirmek isteyen ehli-hevâ arkadaşlar getirme.

- Kitabın yüzüne baktıkça gönlüm eğlenir, emdiğim şeker 
kamışının sütü gibidir. Sakın kitabımı benden isteme. Çünkü bu 
elimden güzel sevgilimi almak gibidir.

- Eğer okuduklarını hafızanda saklayamazsan kitap top-
lamaktan hiç bir fayda yoktur. İlmin evde olduğu halde bir 
mecliste hazır olmayı arzu eder misin?

- Bu benim malımdır diye öğündüğün bir şey hakkında 
herkesin, bu vaktiyle filan kimsenin elinde idi, demesi onun, 
senin de elinde kalmayacağını göstermek için kâfidir.

- Dostların kitabına tama' etmek kötü huyluluktur. Oku-
yup geri vermemekse civanmertliğe muhaliftir, namertliktir.

İlginç Vakıflara Dair
Memleketimizde pek çok ve çeşitli vakıflar yapılmıştır. 

Bulundukları yerlerin ihtiyacı ölçüsünde cami, mescit, medre-
se, hamam, mektep inşa edip, idareleri için gelir temin edecek 
yer ve bina vakfedenler sayısızdır. Bunlar arasında kadınlar da 
önemli bir yer tutar.

Bundan başka bugün için ilgi çekici sayısız derecede, çok 
ufak olmakla beraber önemli ve daha çok sosyal yardım için va-
kıflar kurmuşlardır. İşte bazıları:

- Çanak, çömlek, testi, bardak vb. gibi şeyleri kırıp da us-
talarından ve efendilerinden dayak yiyecekleri bilerek ağlayan 
çırakları, köleleri dayaktan kurtarmak için kırılan şeyin mislini 
almak üzere akar vakfı.

- Şuradan buradan atılan kedilere ciğer vakfı.
- Sivas'ta kışın kar ve buzdan yerlerde yiyeceklerini bu-

lamayacak kuşların ölmemesi için buz ve kar üstüne darı serp-
me vakfı.

- İlk mekteplere devam eden fakir çocuklara harçlık ve el-
bise parası temin etme vakfı.

- Kütüphanelerde araştırmalarda bulunanlara kalem ve 
kağıt temini vakfı.

- Yolda tükürenlerin balgamlarının üstüne kül dökme 
vakfı.

- Haftada bir gün Beyazıt'ta vakıf odası altında hokkala-
rını getirenlere siyah mürekkep dağıtma vakfı.

- Borcundan dolayı tutuklananların borçları ödenerek 
hapisten kurtarılmaları vakfı.

- Evlenemeyecek derecede fakir olanlara çeyiz vakfı.
- Ödünç gelin takımları verme vakfı.
- Kır gezintilerine gideceklere ödünç mutfak ve yemek 

takımları temini vakfı.
- Fakir esnafın yıllık eğlence ve gezinti masrafları vakfı.

Sivas'ta Kurt Ağzı Bağlamak
Sürüden ayrı düşen, yolunu şaşıran ya da herhangi bir se-

beple dağ başında kalan bir hayvanı kurtların parçalamasın-
dan kurtarmanın yolu, ancak kurdun ağzını bağlamakla müm-
kündür. Bazı yerlerde sadece kurdun ağzının bağlanabileceği-
ne (Avşar, Esenyurt, Kâhkik), bazı yerlerdeyse kurttan başka kö-
peğin (Kurtlukaya), yılanın (İşhan), domuzun, ayının, kartalın 
da (Büyükköy) ağzının bağlanacağına inanılır.

Bağlama işlemi hocalar tarafından yapılır. Bu işlemler-
de söz (dua) ve hareket, birbirlerini tamamlayan, yapılan işle-
mi etkili hale getiren iki önemli unsurdur.

1. Bir bıçak alınır. Bıçağın ağzı açılır; sonra bu bıçağın 
ağzı yavaş yavaş kapatılırken üç Kulhüvallahü bir Elham oku-
nur. (Beypınar, Acıpınar, Esenyurt, Gümüşpınar, Karalı)

2. Bir iplik alınır. İplik üstüne her dua okuyuşla, bir dü-
ğüm atılır. (Avşar, Hafik, İmranlı, Küllük, Ulaş, Üçtepe)

3. Bir kilit alınır. Hoca, gerekli duayı okuyarak kilidi kapar. 
(Apa, Akkuzulu, Baharözü, Büyükköy, Esenyurt, Gümüşdere)

4. Bu iş için kullanılan kilit kapatılırken, şu sözler söylenir: 
Karşıda gördüm geldim  
Kalbine girdim geldim  
Muhammed Mustafa'nın kilidini  
Ağzına vurdum geldim. (Menşurlu)
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Sayın Doğan Ürgüp
Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaşma Derneği 

Başkanı
Sivas M.Ö. 2600 yıllarına uzanan yazılı tarihi 

ile Hititlere, Frigyalılara, Lidyalılara, Romalılara, Bi-
zanslara, Selçuklu ve Osmanlılara yurt olan; Modern 
Türkiye Cumhuriyetinin de temelinin atıldığı devlet-
eyalet-vilayet merkezliği yapan bir Sultan Şehridir. Bir 
tarih şehridir.

Her yöresinde ayrı bir güzellik bulabileceğiniz 
üç coğrafi bölgeye yayılan 2016 yerleşim birimi ile 
Türkiye'nin en çok yerleşim birimine sahip, 28.480 
km² alanı ile de ülkemizin toprak bakımından 2. bü-
yük kentidir.

Türk Edebiyatı’nın, Türk Halk ve Sanat Müziği-
nin en büyük ustalarının yetiştiği, Dünyaca ünlü halı 
ve kilimlerin kanaviçe gibi işlendiği, ağaç ve gümü-
şe can veren zanaatçıların yetiştiği bir sanat ve edebi-
yat kentidir.

Eşsiz mimarisi ve tarihi dokusu ile doğal çekici-
likleri, şifalı kaplıcaları, türbeleri ve zengin mutfağı ile 
bir turizm kentidir.

Türk Spor tarihine de altın sayfalar açtıran bir 
şampiyonlar diyarıdır.

Bu kadar çeşitli zenginliği sinesinde barındıran il 
sayısı ülkemizde pek fazla değil. Bu nedenle, dergini-
zin konu ve malzeme sıkıntısı çekmeyeceğine inanıyo-
rum. Valiliğimizce hazırlanan "Sivas 96" kitabından ge-
niş bir biçimde yararlandığınızı memnuniyetle gördüm. 
Vilayet olarak her türlü kültürel çalışmaya katkılar sağ-
lamak arzusundayız. İl Turizm Müdürlüğümüzde ili-
mizle ilgili kitaplar, çalışmalar ve zengin fotoğraf ar-
şivleri mevcut. Bunlardan da yararlanmanızı öneririm.

Derginizin, topluma mal olmuş şair ve yazarların 
eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırılmasını, edebiya-
tımıza yeni kalemler kazandırmasını, zengin sözlü ge-
leneğimizi yazı ile kalıcı hale getirilmesini, Sivas'ın 
kültürel hayatına yeni bir soluk olmasını ve daha nice 
sayılara ulaşmasını diliyorum.

Ulaşılan her güzelliğin arkasında büyük bir emek 
ve fedakârlık vardır. Emeği geçen ve fedakârlıkta bu-
lunan herkesi tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

Aydın Güçlü 
Sivas Valisi

Sayın Doğan Bey,
İlk defa kültür kervanına katılan "Al-

tıncı Şehir" dergisinin, nitelikli yazarları 
ve doyurucu içeriği ile Sivas'ımızın kül-
türel ve tarihi dokusunu yaşatmaya yöne-
lik önemli bir çalışma olduğu düşünce-
sindeyim.

Böyle bir çalışmanın fark-
lı mekânlarda yaşayan hemşehrilerimiz 
arasında faydalı bir diyalog sağlayacağı 
inancı ile derginin çıkarılmasında eme-
ği geçen tüm hemşehrilerimi tebrik eder, 
başarı dileklerimle, selam ve saygılar su-
narım.

Temel KARAMOLLAOĞLU  
R.P. Grup Başkanvekili  

Sivas Milletvekili

Bölgemizin müstesna kalemleri-
nin bir araya gelerek; onurlu, ses getiren 
ve tamamen hizmet amaçlı olduğu açık-
ça belli olan, objektif çizgisi ile bölge ve 
Sivas'ın zengin kültürünü nakış nakış iş-
leyen, tarafsız, ancak hizmet çabasında 
taraf olan basın zenginliği, Altıncı Şehir 
dergisini çıkarmalarından dolayı büyük 
gurur duydum.

Böyle bir oluşuma öncülük etme-
lerinden ötürü Sivas Kültürel ve Sosyal 
Yardımlaşma Derneği'ni gönülden kutlu-
yorum. Ayrıca üstat A. Turan Alkan'dan 
esinlenerek dergiye konulan ismin de son 
derece isabetli olduğunu düşünüyorum.

Birinci sayılarında göstermiş olduk-
ları ve devam edeceğine inandığım üstün 
başarılarının devamını diler; tüm emek 
verenlerini, camiamızı ve sizlerin şah-
sında saygıdeğer hemşehrilerimi muhab-
betle kucaklar, sevgi ve selamlarımı su-
narım.

Tahsin IRMAK 
Sivas Milletvekili

m e s a j l a rm e s a j l a r
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Sivas, bizi bize ileten yol; rüyaları 
hakikat yapan şehir, şehrimiz...

Gözümüzde ve gönlümüzde SUL-
TAN ŞEHİR. Geçmişinden tevarüs ettiği 
vekârla Sivas, "Anadolunun özü ve özeti-
dir". Bu tespit bir hakkın tescilidir kana-
atimce.

Tarihi içerisinde bazı dönemler siyasî 
başkentlik yapmış, kültür ve ilim merke-
zi olmuş, her devirde kilit noktalarda bu-
lunmuştur. Selçuklular döneminde ticaret, 
ilim ve siyasî güç açısından Konya'dan 
sonra ikinci sıradadır.

Yine bilindiği üzere Cumhuriyetimi-
zin temelleri Sivas'ta atılmıştır; karanlık 
günlerin müjdeli şafağı olmuştur Sivas.

Sivas doğduğumuz ve sevdalandığı-
mız toprak... Toprağı sevmeyi Veysel'le 
öğrendik. Sevince, "bizi gülle karşılaya-
cağını" yine o büyük insandan öğrendik.

Oğuz boylarının aydınlığı ve gü-
zelliği Sultan Sivas'ta âşıklarımın dilin-
den sevgi yağmurları gibi yağar da cümle 
canlı bundan nasibini alır. Boşuna âşıklar 
diyarı denmemiş Sivas'ıma. Biz ki sevgi-
yi, insanlığı, kardeşliği, birliği... âşıkların 
telinde duyduk önce. Onların ezgilerinde 
eridik ve şekil aldık.

Sivas, derinden akan ırmaktır; içinde-
ki güzellikleri görmek için, içine dalmak 
gerekir. Bu güzellikleri yaşamaktan bah-
tiyarım.

Şairin bağlama üzerine söylemiş ol-
duğu şu dörtlük âdeta Sivaslı için de söy-
lenmiş gibidir:

 
Her sevgi bir düğüm atmış koluna 
Dokundukça inler, yarası vardır, 
Irak gönüllerin uçurumuna  
Ezgiden bir köprü kurası vardır.

Uzak gönüller arasına köprüler kur-
masını öyle bir bilir ki şehrimin insanları...

Sivas Kültürel ve Sosyal Yardımlaş-
ma Derneği'nin çıkarmış olduğu Altıncı 
Şehir dergisi işte bende böylesi çağrışım-
lar ve duygular uyandırdı.

Türkiye'mizin tam ortasında bir ays-
berg gibi duran Sivas için başlatılan bu 
kültür harekâtını en kalbî duygularım-
la selamlıyorum. Bir aysberg dedim, bu 
doğrudur. Çünkü Sivas tam anlamıyla 
kendini göstermiş değildir. Görünenin al-
tında daha zengin bir dünya vardır. Bu 
dünya ise bizim kültür ve medeniyetimi-
zin bütün kökleridir. Yeni bir çağın eşi-
ğinde, medeniyetimiz dirilip ayağa kal-
karken Altıncı Şehir dergimize de büyük 
bir misyon düşüyor. Sivas'ın dirilip aya-
ğa kalkması, Türkiye'nin ve medeniyeti-
mizin de dirilip ayağa kalkması anlamı-
nı taşıyor.

Bu hamlenin Sivaslı öncüleri ve Al-
tıncı Şehir dergisine katkıda bulunan bü-
tün hemşehrilerime minnet ve şükran 
duygularımı sunuyorum. Bütün hemşeh-
rilerimin Altıncı Şehre sahip çıkıp destek-
lemelerini temenni ediyorum.

Cenâb-ı Allah'tan Altıncı Şehir'e ya-
yın hayatında üstün başarılar diliyorum.

m e s a j l a rm e s a j l a r

Muhsin YAZICIOĞLU 
Sivas Milletvekili  

BBP Genel Başkanı
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Benim Biricük Bacım,
Evvela mahsusen selam edüp ol mübarek hali-
tür şeriflerinizi sual ederim. Çağaların cümlesinin 
gözlerinden lirede lirede pus ederim. Gözden irağ 
olan gönülden irağ olur derler. Bi cizim mektubu 
değmedik. Kagiz sen bu işde cığızlık ettin. Yassır 
olam, gine mektup yazasın. Yara çıha buranın işi-
ne iki sadır mektup yazmağa möhlet bulamayım.
Yaz gelince damın dabanı, armunun çamuru, aya-
zın cilovu, ahurun ahbunu. Tezek, bazlama ama-
nım iş bıyıl hızmekarmız var amma tatabamız yoh 
hizmekar ayı gibi bir herif. Evin eşiğini, beşiğini 
sökdü. Damı loğlayım derken, loğdur ağacını kır-
dı. Ona göre var hesab et.
Bizim iki mağ yapı yamağa gahdı. Divanhanesiz, 
örtmesiz aralıhsuz mim seküsün ev olmaz. Hatun-
cuğum eltim, görümüm. Hatunağam gaynatamı bir 
türlü söze yatıramadı. Bir hulük yapacah sanki on-
calayın bir hüg yapan yoh. Ölbe gaf alı hatunaga-
mı bilirsin hanı gelin geddiğim gün tahdıravan'dan 
endimde golumda cebem ve sutaram olduğu halde 
bir çimdik bastı ki daha ortağam başımda duvağım 
omuzumdan düşmemişdi. Hametcük gibi, nola ta-
taba çağası. Hatunanasına ağababasına mı oğlan, 
gelin getürmedi mi? Supam günü zilif gırhmam 
kesilirken, gaynanam ohlovuyu başımda girdi. Ne 
demedi ki demeye Gasılı'yüz, bezermiş göz, mah-
ledür oyluğu gözlü çesi çekilmiş göksüne yapışık 
kız demesin mi. Ben bunları unuttum mu sanıy-
sın. Ben ne çektim ne çekdim. Gelin hatun ne di-
yem ne söyleyem. Almalı semah bile yapmadılar. 
Köle olam. Bacım bu mektubu gişimgil duyma-
ya Elimi çalı saçımı süpürge ettim. Yaha iki gö-
zün dizin gide.
İlahi gine de yaranamadım. Bu evi bu hale getirin-
ceye gadar ne emek çekdim. Gaynatam ahur dik-
mesi gibi daha şeyler duruyu. Bir marhaması var 
Allah vermeye gendi gözünü siliyi. Hem de ahurda 
yaşarın gözünü siliyi. Ben bu evde zırzıngilin zır-
zıngi dış gapının mırzıngi. Ya gaynım olacah bir-
de danzım var. Oda bir hayaleli. Dün ocahlığa bir 
manca bişirmeye girdim. Bir de ne görem pişik se-
leyi açmış, gulahlı lengerin içinde ki tırhıdı yemiş. 
Tahnik dolu sahani ve umaç, tutmaç koyduğum ka-
musu ta sahan daşına yuvralamış. Gugumda su yoh 
ki yıkayam. Bu günlerde acuğumun bir halı var ki 
de gitsin sesi him mıhı gibi kulağımı deliyi. Amma 

bir gıymetli gizi var ki boy bos sülün, saçı sırmanın 
teli sanarsın bir giz ki evi ev yapar finimi fini. Hele 
evcümanlığı bir kırtik sabunla koca bir giyesiyi yı-
har ki gar gibi. Bembeyaz. Bir de bir pırtik çırtik 
çaput da bulsa ya yüz yastuğu ya da bir köşe min-
deri yapıyı. Doğrusu eyle bir giz ki helebir görsen.
Daha benimde çağam olmıyı. Oğlanda cirasun 
gibi delikanlı. Bu gizi kimseye vermem amma ho-
tik çıha edesine. Bizim edemde bir nügü. Çökeligi 
aldimi mansupmuş gibi çapa çapa amengile bül-
meyim ki ne var.
Aman sende her şeyden göynüm geçdi, neydecem 
har havuç Allah'ın keremine şükür zebil gibi. Tar-
ladan çeçin tumsusuna varmadan oğlan galdurdu 
yaha Tanrım tumbun dövüre. Zenatı var elinin ser-
mayesi var her engezi tamam. Bir mesneti ne ya-
pacah. Maşaraları yapduh bu sene baduç bol. Ga-
ruhda Rabbim hıyar dolmuş daşıyı. Bir derdim 
var, oda çağalar. Çağalayı cıgıynan gırıyı. Çağala-
nan çirimi olur. Bergeler oluyu gevardan bir su ge-
liy ki hakukaları cahınınan doluy. Yara çıha.
Gazyağı yoh şamdanda iç yağı yoh bu çok kötü. 
Yoh yohsul adam gegülük buğdaylar çövgenle-
re doldurduh. Biroğlanı eversem ne olacah. Abrul 
ayı, gücük ayı geçti derken gış geldi. Can sağ olu-
şun acuğumun çağası ayahcahdan pat edene düştü. 
Kürsüyü gurduhmu, ağa babam ağa gözüne, Ha-
tun anam yan göze, gelin hatun da dana gözüne 
hırtligine gadar gömülüyü. Çemiş gelsin, govur-
ma gelsin çerez iki guruhlu yallah deyinci polat-
han geliyi.
Birde filcan türküsü söyleyecem amma mektup-
ta ayıp olur. Ha şunu unuttum bizim gelin hatun 
bir hangılama abir cangılama bir kişneme helbet-
te debdebe yağ çok Allah'ı seversen bir gonak gel 
bizde eltimgile, gonuhluğa gidecük. Gelürsen bize 
gelesin, doğru bize enesin. Küserim sora.
Gavurun çağası aş bişdi sovuyu edem evde ga-
vur oluyu. Ünü avazı çıkdığı kadar çığrıyı. Bizim-
kinin sesi çıktı gidem görem bir asi kesilmiş. Bu 
mektubum bir latife olmak üzere yazılmıştır. He-
pimiz iyi rahattayız. Selamlar ederiz. Çağalı ço-
cuklu hergiz dert görme hamese hame bu günlere 
hep birlikte çıhah. Bu mektubu aman kehan edip-
de gücenmeyesin.

Derleyen: Mustafa ARSLAN

m e k t u p l a rm e k t u p l a r
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51Altıncı Şehir

Sayın Sivas Altın Şehir Dergisine emeği  
geçenler, 

Ükemizde Sivas ve Sivaslı'yı tanıtımını üst-
lendiğiniz bu güzel çalışmalarınız için şahsım 
ve Adana'daki Sivaslı'lar adına sizleri kutluyor, 
tebrik ediyorum.

Beni derginizin ilk sayısını göndermekle 
onurlandırdınız. Bundan böyle dergimize abone 
olmak istiyorum gereğinin yapılmasını arz eder 
saygı ve selamlarımı sunarım.

Osman DALGIÇ/ADANA
 
Sayın Altıncı Şehir dergisi yöneticileri, 
Böyle bir dergi çıkardığınız için, bir Sivas-

lı olarak teşekkür eder, yayın hayatında başa-
rılar dilerim. Derginin ilk sayısı elime geçip 
okuduğumda, Sivas'ın dertlerini, problemlerini 
dile getirenler var diye çok mutlu oldum. Ben 
Almanya'da işçi olarak çalışmaktayım, sizden 
isteğim sırasıyla ilçelerimizi ele almanızdır. Bir 
de okuyucu köşesi olursa memnun oluruz. Say-
gılarımla.

Fatih YÜKSEL /Almanya

Kıymetli Hocalarım,
Bayram tatili için gittiğim Sivasımızda der-

ginizle tanıştım. Yıllardan beri başka örnekleri-
ne bakıp, "Ah, keşke bizim de olsa" dediğimiz 
dergimize nihayet bizleri kavuşturdunuz. Altın-
cı Şehir tıpkı o şehrin insanları gibi mükemmel, 
o şehirliler gibi duygulu. Sizleri en derin say-
gı ve hürmetlerimle tebrik ediyor, Anadolumu-
zun göbeğinden başlatmış olduğunuz bu kültür 
ve dayanışma hareketine elimizden gelecek her 
türlü yardımı yapmaya söz veriyorum.

Kemalettin KUZUCU
Atatürk Üniversitesi Fen-Edeb. Fak.  

Tarih Bölümü Araş. Gör. / ERZURUM

Candan Aziz Altıncı Şehir Yayın Ekibi,
Bu güzel derginin çıkmasında kanaatimce, 

en çok katkısı olan Sivas Kültürel ve Sosyal 

Yardımlaşma Derneği yöneticileri ve üyeleri...
Öncelikle hepinizi tebrik ediyor, muvaffaki-

yetler diliyorum. Ömrünü Sivas dışında geçiren 
bir hemşehriniz olarak dergiyi ilk okuduğum-
da tarifi mümkün olmayan bir heyecan duydum. 
Ellerinize sağlık.

Eminim gayretleriniz zayii olmayacaktır. Sa-
yenizde dualarımız için bir yol daha açıldı.

Sadi DEMİRCİ/ANKARA

Muhterem Altıncı Şehir Dergisi İdarecileri,
Derginizi okudum inceledim. Dergiyi çok be-
ğendim Allah’ın rahmeti, selamların en güzeli, 
Yüce Mevla’nın selamı sizin ve sizi sevenlerin 
üzerine olsun inşallah.

Şirin Sivas'a
Yaşadın mı içinde folkloruyla Sivas'ın  
Duydun mu türküsünü Kızılırmak'ta yasın  
Çülkümüsın içtin mi kalaylı bakır tasın  
Vuruldun mu güzele, kan içinde yattın mı  
Abdurrahman adından sevda nedir tattın mı
Suşehri'nde kayısı elma mısın Gürün'de  
Harmanla dövüldün mü Kangal'da ilk üründe  
Görsün öğünsün herkes tarihine bürün de  
Her bahar dere dere gürce akan sel misin  
Toprak toprak diyecek bir koca Veysel misin
Köroğlu narasını attın mı Çamlıbel'de  
Soğuğunu yedin mi her bahar esen yelde  
Güzel bir kız mısın sen dolandın mı hiç dilde  
Yoksa sevdin sevdin de yiğide doymadın mı  
Kara saplı bıçakla bir kalbi soymadın mı
Hiç madımak oldun mu düzüldün mü halaya  
Garip misin gurbette hasret misin sılaya  
Sivas'ı sevmek zordur gelmez dile kolaya  
Emdin mi ağızlıkla tününün nefesini  
Dinledin mi şafakta yüce Hakk'ın sesini
Bin türküye bedeldir, bir tek uzun havası  
Gözlerinden yaş akmazsa, kabul olmaz duası  
Ciğerinden ayrılmış, viran kalmış yuvası  
Garipler yola düşmüş, parası dönmüş pula  
Yolculuk nere gardaş; mutlaka İstanbul'a

Turgut YALÇIN Gürün-Sivas

m e k t u p l a rm e k t u p l a r



1. Lerzan Yağcı 
Madımak Toplayan Kadın 
Zara-Karacahisar 
HAGEM Arşivi

2. Faruk Aburşu 
Eğriçimen Yaylası'ndan



3. Eğriçimen Yaylası 
Koyulhisan

2. Dipsizgöl Şelalesi



5. Kılıçkaya Gölü 
Akıncılar

6. Balıklı Kaplıca ve  
şifalı suları



7. Lerzan Yağcı 
Halı Dokuyan Kadınlar 
Sivas Merkez Tatlıca Köyü 
HAGEM Arşivi

8. Divriği'de bir köy evi








