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Bir Tutam Geçmiş

Melisa Koçak



1989 yılında Anadolu’nun kadim şehri olan Sivas’ta doğdu. Çocuk-
luğu dedesinin yanında Sivas’ın Ulaş ilçesinde geçti. Çocukluğu, 
ona yazmak için ışık tutan en güzel hazineydi. Çocuk diyip geçme-
mek gerekir. Yaşanılanlar siz hangi yaşa erişirseniz, erişin her dem 
aklınızda; unutamayacağınız sahneler ile ve hep hasretiniz olarak 
sizinle birlikte olacaktır. Eğitimini Sivas’ta tamamladı. Çocukları 
ve çocukluğunu çok sevdiğinden olacak ki, çocuk gelişimi ve eği-
timi dalında eğitim aldı. Şimdi ise eğitimini Radyo ve Televizyon 
Programcılığı bölümü ile sürdürmektedir. Anadolu insanı zinhar 
geçmişini unutmayan, kalbi iyilik dolu, paylaşmayı ilke edinmiş, din, 
dil ve ırk ayrımı yapmadan bu topraklarda insan olan herkesi kucak-
lamıştır ve kucaklamaya da devam edecektir. Böylesi zenginlikler 
içerisinde yazmamak elde değildir. Yolu Anadolu’dan ve bilhassa 
Sivas’tan geçenlere ne mutlu. Tarih kokan bu şehrin her bir taşı altın 
değerinde ve görülmeye değer kıymetinde... 

MELİSA
KOÇAK
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TAKDİM
Anadolu’nun en kadim şehirlerinden birisi olan Sivas, yüzyılların 

birikimiyle oluşan tarihî ve kültürel zenginliğe sahiptir. Selçukludan 
Osmanlıya ve Cumhuriyet’e uzanan medeniyet yolculuğunda, Sivas 
hem ülkemizin en önemli şehirlerinden birisi hem de bu topraklarda 
yaşayan insanlarımızın müreffeh ve huzurlu bir hayat sürmelerinin 
mekânı olmuştur hep. 

İnanıyoruz ki; çağdaş kent yönetimlerinin fonksiyonel amaçları 
arasında şehirleri fiziksel çehreleri ve altyapılarıyla yaşanabilir mekân-
lar yapmaya uğraşmaları kadar, üzerinde yaşayan insanları, kültürel 
damarlarından besleyecek kanalları destekleyerek, çağın gelişen im-
kânlarıyla buluşturan ortam ve imkânı sağlamaya yönelik görevleri de 
bulunmaktadır. 

Bu çerçevede belediyecilik anlayışımız içerisinde, tarihten gelen 
kültürel mirasımızı yeni kuşaklarla buluşturmak ve özellikle bugünün 
ve geleceğin daha yaşanılabilir bir şehrine hizmet etmek gayesindeyiz. 
Güzel şehrimizin tarihî dokusunu korumaya ve ön plana çıkarmaya 
yönelik projelerimizle birlikte, insanımızın yaşadığı coğrafya ile barışık 
olması için nezih ve estetik iskân mekânları ve sosyal donatılar, ulaşım 
imkânları ve yeşil alanlar oluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Bunlara 
yönelik geniş kapsamlı projelerimizi uygulamaya koymaktayız.



Yine bu şehrin insanlarının kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını gider-
mek amacıyla konserler, şiir dinletileri düzenlemekte,  panel ve sem-
pozyumlar yapmaktayız. Ayrıca bu şehrin geçmişteki değerli ve yol 
gösterici şahsiyetlerinin eserlerini günümüze aktarmanın çabası içeri-
sindeyiz.

İşte bu kitapla kültürel çalışmalarımızın bir örneğini daha sizlere 
sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Sultanşehrimizi çeşitli yönleriyle tanıtmak amacıyla hazırladığı-
mız, bundan sonra da yeni kitaplarla devam edecek olan Sivas Şehren-
gizleri dizisi, şehrimizin usta kalemleri tarafından ele alınmıştır. Büyük 
bir beğeni ile okuyacağınızı umduğum bu dizinin içinde yer alan Bir 
Tutam Geçmiş adlı eserimizin yazarı Melisa KOÇAK’ı kutluyor,  Sivas 
Şehrengizleri dizisi fikrini ortaya atan ve yayın editörlüğünü yapan çok 
değerli hocamız Prof. Dr. Recep TOPARLI’ya, kitabın basımında ve 
yayımlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Sultanşehrimiz için daha nice eserler yayımlamak dileğiyle…

Sami Aydın
Sivas Belediye Başkanı



ÖN SÖZ
Kimine göre bir hiç, kimine göre eh işte, bana göre ise bir dünya 

değerinde…

Geçmişin tozlu raflarını üfleyerek, o raflara rengârenk çiçekler 
koymak amacıyla yazmış olduğum bu kitapta öncelikle her zaman ya-
nımda olup desteklerini benden esirgemeyen AİLEME, 

Bu kitabı yazmaya beni teşvik eden ilk isim; Sivas âşığı, mütevazı 
duruşu ile gönül adamı, saygıdeğer, değerli insan Osman ADA’ ya 

Yine her zaman olduğu gibi yanımda olan, zor zamanlarımda bana 
destek veren ve yeni bir ben olmamda en önemli rol oynayan, memle-
ketim insanı sevgili Ahat TÜRKMENOĞLU’na

Dedemin esnaflık belgelerini almamda bana yardımcı olan yürekli 
adam Beşir KÖKSAL’a

Payel GÜLLÜDERE hikâyesini kitabıma eklemem hususunda 
bana izin veren sevgili Şuşanik YENİCE’ye katkılarından dolayı teşek-
kür ediyorum.

 Hepimizin sürekli dile getirdiği ‘ah o eski zamanlar, ah o eski 
insanlar’… 



Özlem dolu bu cümleleri şu an çoğu insanlardan duyuyorum. 
Peki ya, ah o eski zamanların insanlarını söylediğimiz kadar unutmayıp, 
geçmişimizi yaşatıp, yansıtsak nasıl olurdu? Sanırım uygulamaya alın-
ması çok zor görünüyor, söylemekle davranış anlamında maalesef ki 
büyük ölçüde bir zıtlık söz konusu. Gelecek, geçmişin izini taşır. Her ne 
yaşarsa yaşasın, geçmişinden utanmamalı insan, çünkü; geçmişimizdir 
bizi biz yapan. İnsan, geçmişini bilerek geleceğine aydınlık bakandır.

Herkesin geride bırakıp bir daha bakmamak veya bazılarımızın ge-
ride bırakmayıp hâlâ yaşatmak istediğimiz bir geçmişimiz var. 

Bu kitap, sizlere geçmişinizle geleceğiniz arasında var olan görün-
mez bağı anlatmak amacı ile tasarlanmıştır. 

Geçmişimden yola çıkarak geleceğime emin adımlarla yürümeyi 
istediğim bu eserde birtakım yanlışlıklar olabilir veya beğenmediğiniz 
yönleri muhakkak ki olacaktır. Hatalarımla, doğrularımla yazmış oldu-
ğum ilk eserim, benim gelecekteki kılavuzum olacaktır.

Bendeki geçmişin bu sayfalarda yoğunluğunu okurken; teşekkürü 
en çok hak eden, yaşanmışlıkları, eski gelenek görenekleri, kültürümü-
zü, aslımızı unutmayıp gelecek nesle aşıladıkları ve geçmişte var olan 
insanlarımızı unutmayıp manevi değerlerin nasıl korunduğunu bizlere 
sergiledikleri için; ismini en güzel taşıyan Sivas Şehir Kültürünü Yayma 
ve Yaşatma Derneği’ne şükranlarımı sunuyorum. 

 Geçmişinizle yüzleşmeye veya unutmayıp tekrar yaşatmaya 
var mısınız? 

             Sevgilerimle ...
                          Melisa KOÇAK
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Hayatta duyunca en mutlu olduğum an; ismimi bana babamın koyma-
sından ziyade dedemin babaannesinin adına olan yakınlığıydı… 

Dede! Allah bana senin torunun olmayı nasip eylemiş ise ben bu şerefli 
ismi taşıyacağıma, ömrümün sonuna kadar atacağım adımlarımı sana 
hediye olarak sunacağıma söz veriyorum. 

Marissa Yaya’nın1   adına en yakın isimde olan torunun Melissa!

‘Aldığımız nefes dahi sayılı iken biz, unutup günleri sayıyoruz bilme-
den…’

‘Bazen bir cümleden milyon anlamlar çıkarmak, bazense uzun bir pa-
ragraftan hiçbir şey anlamamaktı yaşamak. Bir tutam geçmiştir belki de 
geleceğini sana sunan, belki de bir gelecektir sana geçmişini unutturan’ 

Bazılarımızın kaçmaya, unutmaya çalıştığı, yaşanmamış gibi davrandığı 
aslında tam aksine susturulmaya, unutulmaya çalışılsa da tüm yürek-
lerde sessiz bir çığlıktır geçmiş. Suskun yüreklerin feryadı, konuşkan 
dudakların yüreklerindeki en derin sessizliğidir. 

Tüm susmalara inat, yüreğindeki çığlıktı geçmiş… 

1  Yaya, babaanne demektir.
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Yaşadığımız her yeni gün bizlere geçmişten gelen en güzel mirastır. 

Aslında hayattan pek bir beklentisi olmadan mütevazi yaşamına devam 
eden, her daim ailesi ile birlikte olan ve bunun için çok mutlu olarak ha-
yatını sürdüren biriydi. Onun için her şeyin başında şükür kelimesinin 
büyüklüğü vardı, yüreğinde olana da olmayana da şükredip, “Vardır her 
işte bir hayır.” diyerek yoluna devam ediyordu. En olumsuz bir olayda 
dahi kendisini teselli etmesini en iyi şekilde bilerek kimi zaman aile bi-
reylerini dahi çokça teselli edici konuşmalarda bulunup çözüm odaklı 
davranan küçük bir kızdı. Belki işsiz olmasının verdiği üzüntü ile ken-
disini önemsiz hissetse de biliyordu ki Rabbi her zaman yanında idi. İş 
değildi belki de isteği ama birçok şeyi başarma arzusuydu. Yüreğinden 
gelen sesi hep dinledi, bugün değilse yarın ama muhakkak başaracak, 
en güzel adımları atacaktı çünkü dedesinden böyle görmüş ve bu şekil-
de yetiştirilmişti. Dedesinden kalan en büyük mirası geçmişiydi. 

O yürekli adamın ismini yaşatmaya kararlıydı, her ne kadar umut olma-
sa da bir gün bir ışığın belireceğini biliyordu.

En büyük mutluluğu da buydu, inancını elden hiçbir zaman bırakma-
yarak umuda yürüyordu. Gönlünden geçenleri yaşamaya başladığında 
bunu daha da iyi anlamıştı. 

Geçmiş aslında geleceğin aynasıydı. Elde olanlar ve olmayanlar ile ne 
şekilde yetindiğimizdi veya sabır ile yoğrularak attığımız adımlardı. 
Bunu en iyi yaşayanlardan biri olarak atmıştı ilk adımını ve görüyordu 
ki sabır ile şükrün sonucunda Allah kalbinden geçen imkânsızlıkları bir 
bir nasip ediyordu.

Bu nedenle aldı eline kalemi, yıllar süren suskunluğunu satırlara dök-
meye kararlıydı, evet yıllar süren o yorgun yüreğin suskunluğuydu bu 
satırlara nakış nakış işlenen. Yorgun yüreğinde yitirilen canlar, sevdik-
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leri, geçmişinin getirisi, yaşadığı iyi kötü anıları, öğrendikleri, yaptıkları, 
yapamadıkları, hataları, haksızlığı, haklılığı aslında hepsi vardı belki de 
bu denli doğru olma yolunda kendisini sorgulaması yormuştu küçü-
cük yüreğini, oysa daha yaşı kaçtı ki hayatın baharı denen yaşta yüreği 
erkenden ağırlaşmıştı bilmeden. 

Var iken yok olurken yeniden bir ışık belirdi gökten gelen.

6 Ocak 2015 Salı gününün sabahında bir bayram gününde yine bizim 
evde telaş, heyecan had safhada, evde 4 kişiyiz ama bizde misafir ge-
lecekse, hazırlıklar için büyükten küçüğe herkes seferber olur, “misafir 
kutsaldır” görüşümüzde evimizin en büyük nimetidir misafir kelimesi, 
bu nedenle biz yine telaş içerisindeydik, her şey tamam ama yine de 
kusursuz olması için gayret gösteriyorduk.

Bir de bunun bir ay öncesi var tabii, unutmadan ufak çapta değinmek 
istiyorum. Bir akşam yine babam işten geldi. Hoşbeş on beş dedikten 
sonra;

“Kızım Orhan Abim bugün dükkâna geldi. Sivas’ta kendisinin 
de üyesi olduğu bir dernekten söz etti ve dernek içerisinde 
olan faaliyetlerde bulunmamızı önerdi, bir bakar mısın sosyal 
medyadan? Derneğin ismi ‘Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve 
Yaşatma Derneği’ dedi. Aslında pek önemsemedim, tamam 
baba deyip geçiştirmiştim. Eski resimlerin dernek sayfasında 
paylaşıldığını duyunca dikkatimi çekti ve sosyal medyadan 
derneği takip ederek iletişime geçince dedemin ve annesinin 
olduğu bir fotoğrafı göndermemi istediler ve paylaşımda bu-
lundular, o kadar çok beğeni gelmişti ki o fotoğraf, hiç bilme-
diğim, tanımadığım insanlar beğenip yorum atıyor ve hatta 
dedemin 1965 yılları arasında Sivas Kepçeli mevkiinde kıra-
athane çalıştırdığından söz ediyorlardı. Çok duygulanmıştım, 
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sayfa yönetimi ile direk görüşmek istedim. Sayfa ile ilgilenen 
Ahat TÜRKMENOĞLU aynı zamanda ise Dernek Başkanı 
olan kişiyle tanışmıştım. Birkaç muhabbetten sonra eve davet 
etmek istedik dernek yönetimini, sağ olsunlar davetimize ica-
bet ettiler. 

Evet, nerde kalmıştık?

Bizde misafir nimettir. Her şey tamam ama yine de kusursuz olması 
için gayretler gösteriyorduk. Sıra, gelecek olan misafirleri beklemeye 
gelmişti. Telefonum çaldı ve arayan Değerli Dernek Başkanımız Ahat 
TÜRKMENOĞLU idi. eve yaklaştıklarını söyledi, kapattık telefonu. 
İlk kez tanışacağım bu insanları gerçekten merak ediyordum, merak 
etmemdeki en büyük neden ise; içerisinde bulunduğumuz zamanda 
unutulan manevi değerlerimizi, eski yaşanmışlıkları, geçmişi, kültürü, 
gelenek ve görenekleri her daim dernek içerisinde yayma girişimlerin-
den kaynaklanıyordu. Geçmiş denildiğinde yüreğimde kopan fırtınala-
rı tahmin edemezsiniz. 
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BİR İNSAN ÖZÜNÜ YAŞADIKÇA
SÖZÜNÜ BULUR

Özünü unutmayıp geçmişe önem veren insanlardı bu kişiler belli, bu 
nedenle merak içerisindeydim. Yüreğim konuşuyor beynim dinliyor-
du acaba gelen kişiler nasıl insanlardı? Ne konuşacaktım? Gözlerinden 
görebilecek miydim güzel yüreklerini? Yine bu zamana değiniyorum, 
şu anda çok nadir gözlerinden yüreğini görebildiğimiz insanlar, bu ne-
denle bu özlemin heyecanı basmıştı tüm bedenimi ve gözlerinden yü-
reklerini gördüğüm Allah’ın bana dönem noktası yaşattığı o dakikalar 
içerisindeydim. Kapı çaldı ve gelen Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve 
Yaşatma Derneği yönetimi idi, Osman ADA , Ahat TÜRKMENOĞ-
LU, Nimet HEPER, babamın değerli abisi ve bizim de çok sevdiğimiz 
Orhan KELKİT ve birkaç dernek üyesi sonunda gelmiş ve heyecanla 
bekleyiş sona ermişti. Güzel bir tanışmadan sonra masaya buyur ettik, 
hep birlikte hoş sohbetli güzel bir yemek yedik. Bendeki mutluluğun 
tarifi imkânsızdı.

Ertesi gün tabii bilmiyorsunuz, ben işsizdim o dönem ve iş arıyordum. 
Birtakım ötekileştirmeler nedeni ile iş bulamadığım doğdurur nitekim 
o güne kadar. Ertesi gün evimize gelen TSO Eski Başkanı aynı zaman-
da Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği’nin önemli isim-
lerinden olan Osman ADA ile bu konu hakkında görüşmeye gittim. 
Konuşmamızı kısaca özetleyerek anlatmak istiyorum, bilinsin ki tüm 
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eğrilere rağmen doğru durmayı başarırsak muhakkak ki Allah doğrula-
rı görür ve Yüce Allah sabredenlerle beraberdir. Bu nedenle göklerden 
gönderilen bazı insanlar velinimettir, Rabbimden gelen en güzel hedi-
yedir o insanlar. 

Bugün hâlâ kulaklarımda ve gözlerime hâkim olamadığım o cümleler 
Osman ADA Dayımın dudaklarından dökülüyordu.

‘Melisa kızım bana ister abi de, ister amca, istersen dayı diye hitap et, 
nasıl arzu ediyorsan’ dedi.

Ben dayı demeyi seçtim çünkü tek bir dayım vardı ve benden uzakta ol-
masının özlemini çektiğimden ötürü dayı olarak kabul etmek istedim 
ve ‘Osman dayı’ dedim. 

Osman Dayım sözlerine şu şekilde devam etti;

‘Kızım ben senin yüreğini dün size geldiğimizde gördüm, ha-
nımefendiliğin nazarı dikkatimizi çekti, sende gizli olan çok 
yetenek var. Bugün olmuş dedeni hiç unutmamışsın ve zama-
nında dedenin sözünü dinlemişsin, sırf deden istemiyor diye 
öğrenimini tamamlayamamışsın, bu zamanda böyle dede 
sözü dinleyen bulmak zor, ben de geniş bir ailede büyüdüm 
seni iyi anlıyorum. Belki de hayırlısı buydu, belki de sen bu 
şekilde ilerleyip güzel yerlere yükseleceksin, kim bilir? Deden 
belki de bu yüzden istememiştir, sen dedenin sözünü dinledi-
ğin için emin ol güzel yerlerde olacaksın ve ilerleyen zamanlar-
da ise Osman Dayım demişti diyerek bugün burada içtiğimiz 
çay ile bu konuşmayı anımsayacaksın.’ dedi. 

Gerçekten de öyle oldu bu konuşmayı ilerlediğim ufak bir yolda hep 
anımsarım.
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Bu şekilde anlatmak kolay görünüyor ama o gün bu sözleri duymak hiç 
de kolay olmadı, yüreğimin gözlerimden akmaması için ne savaşlar ver-
dim bilemezsiniz. Osman Dayıma belli etmek istemiyordum ve bunu 
başardım, o savaşın galibi, konuşma bitip dışarıya kendimi zor atana ka-
dar bendim. Sonrasında yüreğim artık gözlerimden dökülüyor ve etra-
fımda onca insanın bana bakmasına aldırmayarak ağlıyordum çünkü ; 
tüm geçmişim gözlerimin önündeydi, duygular bazen gizlenemiyordu, 
işte ağlıyordum hem de ne ağlama, Osman Dayım dedemi, geçmişi-
mi söylemişti, bana dimdik ayakta evin yolunda gururla ağlıyordum. 
Bu seferki ağlamam şükür ile doluydu, hem ağlıyor hem yüreğimin 
çığlığını duyuyordum. Rabbim diyordum, biliyordum bir gün beni bu 
şekilde mükâfatlandıracağını ve bir gün beni görüp anlayan insanların 
çıkacağını bildiğimden ve inancımı yitirmediğimden yüreğim şükürle 
feryat ediyordu. 

Şunu hepimiz biliyoruz ki insanlığın, edebin, efendiliğin yerini düzen-
bazlık, nankörlük ve iki yüzlülük alsa da her şekilde bu bozuk düzene 
inat duruşumuzu bozmadan ilerlersek bir gün ama mutlaka bir gün 
bizi anlayan, bilen insanlar çıkacaktır karşımıza. Fotokopi ile çoğalmak 
yerine yüreğimizle çok olup herkesleşmemek gerekti, insan olmak için. 
Bazen geçmişinle yaşamaktır geleceğine aydınlık bakmak! 

Eve giderken hem ağlıyor hem de kendi kendime soruyordum? Acaba 
umuduma doğru yola çıkmış mıydım? İki yıl evvel kurduğum hayalim 
gerçek mi olacaktı yoksa? Öylesine bir hayaldi yani hani olamaz deyip 
gülüp geçeriz ya tıpkı böyleydi, işte sonra o kurduğum hayali anımsa-
dım ardından ‘imkânı yok olamaz bu sadece bir hayal’ dediğim o söz 
yankılandı beynimde, acaba dedim acaba ilk adım bu muydu?

Geçmişimin rafları hiç tozlanmadı benim, her yeni günde raflarıma 
toz yerine çiçek bırakıyor ve yine geçmişin en aziz duygularını yaşıyor-
dum…
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“O günlere ait yemek masasından bir fotoğraf “
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HAYAT YENİDEN 

Bazen öyle insanlar gelir ki hayatına, hani kopmaya yüz tutan bir ipi 
yakalayıp kopmasına izin vermeden tekrar bağlarsın ya ama bu kez bir 
daha o ip kopamayacak kadar sağlam olur. İşte tam da böyle… Sımsıkı 
bağlanırsın o insanlarla hayata ve yürekte gizli kalan hazineler o insan-
larla birlikte açılıverir hayata, hazine yürekte kilit ise gelen insanlardadır. 
Yüreğinde biriktirdiklerini dökersin sayfalara, çok sıkı bağlandığın yer-
den bembeyaz yapraklar açılır her güne sayfa sayfa ve başlarsın yazma-
ya…

Yazdıkça çoğalır içindekiler, yürek dile döker.

Önemli olan; yaşamdan vazgeçmeden, tutmaktır yeniden, hayatı en de-
rinden... Bir var iken yok oluşun yeniden canlanıp renklenmesidir belki 
de hayat... Hayat derin bir kelimedir. Hayatın derinliklerinde boğularak 
kaybolmak mı? O derinliklerde var oluşun anlamını, gücünü alarak ya-
şamdan haz duymak mı? Doğmak, büyümek, yaşamak... Doya doya, 
eğrisine doğru katarak, imanı ve inancı beynin gücüne bırakarak, tüm 
siyahlara rağmen yüreği kirletmeden beyaz kalmak mıdır ipin kopma-
sına izin vermeyen? O hâlde ben yazayım sen anla!

Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği ile yaptığım birçok 
faaliyetten sonra sağ olsun Ahat Başkan ismimi birçok etkinlikte duyur-
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du. Ben çok konuşmayan lakin yazmayı çok seven biriyim. Bazen yüre-
ği anlatmak için konuşmaktan ziyade yazmak gerekir veya beni en çok 
bu bembeyaz boş sayfalar mı daha iyi anlıyordu bilemiyorum ama yazı-
yordum. Bazılarının bana karşı hiç konuşkan değil, pek soğuk veya itici 
ve veya kendini çok beğenmiş eleştirilerini duyuyordum, gülüyordum 
da aynı zamanda, beni bilmiyorlardı, sahi bilmek için cümlelerin du-
daklardan dökülmeleri mi gerekti? Ya da sıcak yaklaşıp arkadan kuyu 
kazmak mı lazım dı soğuk olmamak için? Ya da bana iyi demeleri için 
fotokopileşen sisteme ayak uydurmam mı lazımdı? İnadına, konuşmak 
yerine yazmayı tercih ettim, ediyorum da dediğim gibi beni en çok an-
layan tek dert ortağım olan bu bembeyaz sayfalara konuşmak yetiyor 
bana. 

Dernek faaliyetleri içinde yazı yazmamı gerektiren konular oluyordu ve 
yazıyordum, bazen yazdıklarım dernek yönetimindeki insanların hoş-
larına gidiyor özel günlerde benden yazı bekliyor ve yapılan etkinlikler-
de okumamı rica ediyorlardı. Bu durum hoşuma gitmiyor da değildi 
açıkçası, çok hoş oluyordum durumun böyle olmasından, bu bendeki 
yazma hissini daha da açığa vurdu, yaptıklarımızın beğenilmesi bizi ba-
şarıya ulaştıran en büyük etkendir. 

Benim şu an elde etmiş olduğum bir başarım yok tabii, sadece belirli 
bir kesime yazıyorum. Neyse sosyal medya aracılığı ile ufak çapta ya-
zıyordum ve derken Sivas’ta yerel haber sitesinden köşe yazısı yazmam 
konusunda bir teklif aldım. İlk önce şaka sandım, sonra arkadaşımın 
çok ciddi olduğunu fark edince heyecandan yaparım yapamam deme-
den kabul ettim ve ilk yazımı 15 dakikalık bir süre içerisinde yazdım. 
ZAMANA YOLCULUK adı altında yazmış olduğum ilk köşe yazımı 
sizlerle paylaşmak istiyorum. 

‘Medeniyet şehri Sivas tarihe çok yakın bir ışık tutan, Cumhuriyet’in 
temellerinin atıldığı bir şehirdir. Sivas’ın insanı mert, toprağı cömerttir. 
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Sivas’ın güzellikleri ve özellikleri anlatılarak yaşanmaz. Bizler bu bağ-
lamda şanslı aynı memleket insanlarıyız.

Sivas birçok kültüre ve farklı inançlara ev sahipliği yapmış bir şehirdir. 
Evvelki insanlarda sınıflandırma yapılmadan, dostluk komşuluk hep 
birlikte sofrada bir olmak, yoksula yardım etmek atalarımızdan bizlere 
aşılanamamış olması şu anki Sivas’ı zenginleştirmemekte en önemli rol 
oynamaktadır. 

Zamana yolculuk edecek olursak dedelerimiz, atalarımız farklılık gö-
zetmeden gidiş geliş yapıp her akşam hoş sohbetlerle memleketimize 
zenginlik ve bereket sağlamışlardır. Şu içerisinde yaşadığımız zamana 
bakacak olursak herkesin geçim sıkıntısı, herkesin bir ötekileştirmesi 
yine toplumumuzun aman bana ne tavrı, ne yoksullarımıza yardım 
etme imkanını sunuyor ne de memleketimiz adına yararlı oluyor. 

Bizler, ben dedemden olmayana vermekle, kardeşçe, mütevazi yaşa-
mı birine iyilik yaptıktan sonra orada, burada ben Mehmet’e şu iyiliği 
yaptım vs. diyerek söylememeyi, iyiliğin de bir şerefi olduğunu öğ-
rendim ki, biliyorum hepimiz bu memleketin insanları olarak böyle 
yetiştirildik, bu değerimize sahip çıkıp sürdürmek bizim en önemli 
görevlerimizden biridir. Duyarsız kalamayalım, böbürlenmekten çok, 
marka giyip yemekten çok, asıl önemlisi bunları sürekli zikredip diğer 
insanlarımızı yermekten çok, vermeyi bilelim. Geçmişimizden bizlere 
aşılanması ve bizlerin de çocuklarımıza vermemiz gereken en önemli 
değerlerden birisi paylaşım, kardeşçe ve ötekileştirmeden yaşamaktır. 

Bizler sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, kardeşliği ne kadar çok verirsek o 
kadar çoğalıp hem memleketimiz adına hem insanlığımız adına yararlı 
oluruz. Olmayan kardeşlerimize hor görerek bakmayıp sınıflandırma-
dan bizde iki olanı olmayana vererek büyütülmüş bu toprağın insanla-
rıyız. Lütfen geçmişimize bağlı, atalarımıza uygun yaşayalım, o zaman 
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güzel memleketim hem çoğalacak hem de insanlık yok olmayıp artış 
sağlayacaktır.

Memleketimde iyi insanlar olarak birbirimize el uzatacağımız iyilik 
dolu güzel günler diliyorum.’

 

Sevgilerimle ...
Melisa KOÇAK
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Tahminimden fazla tıklanmış ve bir o kadar da beğeni almıştı. Bunları 
görmek beni mutlu ettiği kadar yazmaya teşvik etmişti. Şu anda sekiz 
adet köşe yazım bulunmaktadır. Bu arada Osman Dayım hep söylerdi, 
“Melisa kızım sen bir kitap yazmalısın.” Pek önemsemezdim bu sözleri, 
iki köşe yazısı yazdık diye kitap yazılır mı hiç? derdim. İmkânsızdı be-
nim gözümde. Kitap yazmak mühim işti, herkes başaramazdı, ilk önce 
yürek gerekliydi yazmak için. Peki ya bende yürek var mıydı? Bir kitap 
yazmak için? Bunun cevabını sizlerden alacağım. 

Tabii pek olumlu bakmasam da zamanla, aslında olabilir mi? düşüncesi 
de oluşmaya başladı beynimde. En son sosyal medyaya yazdığım bir 
günümü özetleyen yazım beğeni rekoru aldı ve çok geçmeden Osman 
Dayımdan: 

“Melisa bir an önce yazmaya başla, sende bu yetenek var, istersen 
konuyu ben tespit edeyim. Vartan Meydan’ın kızı Linda’nın okul 
bitirme tez konusu Ermeni Kültürü ve yanılmıyorsam gelenekleri 
istersen Linda’ya bir sor, siz bu tezi geliştirirsiniz diye düşünüyorum, 
şimdiden başarılar.” diye bir yorum geldi. 

Bu söz üzerine, evet dedim ben kitap yazacağım, lakin ne Linda’ya ih-
tiyaç duyup Osman Dayımın bahsettiği tezden yardım alacağım ne de 
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başka bir kaynağa bakıp yararlanacağım, ben sadece yüreğimden ge-
çenleri sayfalara aktaracağım, dedim ve o gün başladım sizlere bu satır-
ları yazmaya. 

Tecrübe dedikleri, geçmiş ile en bağdaşmış kelimedir aslında. Al eline 
kalemi, aç bir boş sayfa yaz bakalım hesapsızca… Belki yazdıklarım 
hiçbir kesime hitap etmeyecek, ben biliyorum ki zaten;

Yazarlık mühim iştir. 

Yazmak her yüreğe yakışmaz. 

Yazar olmak için kırk fırın ekmek yemek gerekir. 

Yazmak cesaret işidir, kendine güveni gerektirir.

Bu anlamlı sözcükleri taşıdığıma inanıyor ile inanmıyor arasında gidip 
gelmekteyim, her şey yazdıklarım sizlerin yüreğine akınca belli olacak.

Bir bildiğimde şu var; doğru olanı, yüreğinde çok acılar barındırmış in-
sanı Allah terk etmez. İnancım tam bu konuda ve inanıyorum ki attığım 
bu adımda Rabbim beni utandırmayacak. Sizlerin yardımıyla.

Yazarlık karakterle bağdaştırılan kutsal bir kelimedir, tarafsızlık ve kal-
binin sözlerine yansıması kadar zor bir meslektir. Kırk fırın ekmekten 
evvel içerisinde bulunduğumuz hayat ile yoğrulmak gerekir! Yazmak, 
ne yüksek bir mevki ister ne de yüksek bir eğitim. Zaten insanlığında 
en temel kuralı bu değil midir? Yüksek derece ile bitir okulunu, insan 
olamadıktan sonra neye yarar ki? 

İnsanlıktan nasibini almamıştır ama yüksek okulu bitirmiş. Canım 
onun gibi mükemmel bir insan var mı? Yüksek derece ile bitirmiş diyo-
rum sana okulunu? İnsanlıktan nasibini alamamış ama hayat okulunu 



25

bitirmemiş, olur mu? Canım bırak şimdi geçenlerde müdür olmuş ça-
lıştığı şirkette, şu kadar da maaş alıyormuş, ne gerek var ha insan olmuş 
ha olmamış? Okumuş mu evet, işi var mı evet, maaşı yüksek mi ona da 
evet. Peki ya geçenlerde kimsesiz bir insan evladı gördüm, ona yardım 
eli uzatmış mı? 

Hayır, aman bize ne o insan evladından, biz bugün orada yemek yer, 
yarın gider geçen vitrinde gördüğümüz marka çantayı, ayakkabıyı alırız 
değil mi? İsim yapıyoruz, okul bitti, para çok, hayat bize rahat.

Parası olana yalaka, okulu bitirene canımsın diyen bir insan topluluğu 
içerisinde yaşadığımız için biliyorum yazdıklarım bazılarına çok ağır, 
bazılarına anlamsız, bazılarına ise; helal be ne güzel de yazmış, dedir-
tecek. Şimdi ben de diyorum ki; hangi koltukta oturursan otur, hangi 
yüksek dağları ben yarattım bilincinde olursan ol, lakin yüreğin yoksa 
vicdanını sorgulayan, yardım eli uzatamıyorsan kimsesiz bir insan ev-
ladına, paran ile itibar görmeye alışmışsan, manevi değerlerin birinden 
haberin yoksa ben istediğim kadar yazayım, yazdıklarım senin konu-
munun anlayacağı kadardır.

Amacımız yazarlık mertebesine yükselmek veya o kutsal sözcük ile 
bütünleşmek değil elbette ki! Yazmak, hele hele yazar olmak gerçekten 
önemlilik arz eden bir konu, diyorum işte yazmak her yüreğe yakışmaz 
hayat belki de bazen öyle önemli noktalara getiriyor ki seni biyolojik ya-
şın küçük olsa da beyin olarak kendini çok ileri yaşlarda hissediyorsun, 
belki de yazmayı bu hissiyat tetikliyor bizde… Hani belirli bir dönem-
den sonra yüreğin ağırlaşması veya sürekli kendi iç dünyamızda yaşı-
yor olmak, beyin ile kalbin konuşmasına şahit olmak belki de bizlerde 
yazma hissini uyandıran nedenlerden. Ben hep söylerim bozuk giden 
düzene isyan etmenin sonucunda ortaya çıkan yazma hissi belki de... 

Yüreğimin sessiz çığlığına dayanamadığım için yazıyorum belki de…
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GEÇMİŞ GEÇEMEYENMİŞ

Sahi neydi geçmiş? Geride bıraktıklarımıza sadece dönüp baktığımız 
mı? Yaşadıklarımızla,  geleceğe emin adımlarla yaklaştığımız tecrübe-
lerimiz mi? 

Bir tandır ekmeğinin kokusu, bir bakraçta tutan yoğurt, bir yer sofra-
sında bin yürekle ve tüm sevdiklerinle yediğin yemektir, geçmiş. Kimi 
zaman bakkala gidip bozuk paralarımızı uzatıp ‘bakkal amca bu paraya 
çikolatada oluyor mu?’ derken içimizden ‘inşallah oluyordur’ duaları 
ettiğimiz ve paramızın yettiği çikolatayı sevinçle alıp mahalledeki ar-
kadaşlarımıza bölüştürmenin mutluluğudur, geçmiş… Bendeki ço-
cukluk anılarımın en güzeli de annesinden izin alamadığı için aramıza 
gelemeyen arkadaşımızın evine tabiri caizse baskına gitmekti, geçmiş.  
‘Teyze izin ver de oyun oynayalım’ sözleri hâlâ kulaklarımda yankılanır 
mesela… Acaba diyorum bizlere aşılanan en güzel kardeşlik ve birlik 
duygusu bu cümlelerden mi gelmişti diye düşünürüm hâlâ… Güzel 
nimetler varmış yüreklerimizde, şimdilerde bu nimetleri teknoloji ho-
opp yutsa da… 

Mesela sıcak bir yaz akşamında evin bahçesinde demli bir çay eşliğinde 
hiç yıldızları izledin mi? Çocukluğumda dede evinde babaannem ve 
dedem ile bahçede tarifi imkansız bir mutlulukla çayımı yudumlayıp 
yıldızları seyrederek büyüdüm, hafif esen rüzgar üşütse de o mutlulu-
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ğun sıcaklığı vardı yüreklerimizde... Sonrasında koşar adımla eve girip, 
yer yatağına uzanıp yorganı başımıza çekip uykuya daldığımız o huzur-
lu geceler büyüklerimizle. Sabahında yataktan fırlayıp bahçeye koşarak 
çıkıp çeşmeden akan berrak su ile yüzünü yıkayıp ardından müthiş 
bir kahvaltı, ağıldan toplanan yumurtalar, bahçede yetişen domates, 
yeşillik ve elimizle işleyip yaptığımız o peynirlerle… Hani insanı ce-
bindeki parasıyla tanımayıp yüreğiyle tanıyıp sevdiğin bir zamanda... 
Giydiği tek bir entari, başına bağladığı yaşmağıyla… Ne güzel öğütlü 
insanlar vardı evvel zamanlarda, ellerini öpmeye meraklı büyüdüğüm 
insanlar… 

İçinde yaşadığımız bu zamanda el öpmek bir yana dursun sayıp selam 
vermek yok, her şey makineli sistem, doğalgazlı evler, lüks arabalar, bilgi 
edinme sistemi aç Google, yaz soruyu ve her şey için gerekli değimiz el 
kiri olan para, bana yaz akşamlarında kasabamdaki demli çay eşliğin-
de yıldızları izleme ve karlı bir akşam günü sobanın üzerinde patlayan 
kestanelerin vermiş olduğu hazzı vermeyecektir. Her şey sizlerin olsun, 
bana demli çayların ve patlayan kestanelerin sesi yeterlidir… Geçmiş 
yaşanmışlıkların, senin yüreğindeki sessiz çığlıklarındır, kimi zaman se-
nin dahi duyamadığın sessiz ve fırtınalı bir çığlık… 

Çok eskilere gidecek olursak mesela; gaz lambası ile ışıklandırmanın 
olduğu yıllar, teknolojinin bizi içine almadığı, büyüklerin küçüklere 
masallar anlattığı, sıcak samimi dostlukların olduğunu ıce tea (soğuk 
çay) yerine sıcak ve demli bir çay eşliğinde muhabbetlerin zamanları 
bana hep daha yakın gelmiştir. O dönemde yaşamamış olmama rağ-
men geçmişimden duyduklarım ile yaşanılan o muazzam geceleri ben 
de yaşamak isterdim nedensizce. Şimdi nerede öyle muhabbetler, bü-
yükler ile bir olmak, el oyunları oynamak? Herkeste birer tablet, akıllı 
telefon, odadan odaya teknoloji ile iletişim kurar olmuşuz. Mesela, bir 
akşam oturmasında misafire ikram edeceğimiz kaymaklı bisküvi ne 
büyük nimetti o zamanlar, kaymaklı bisküvi ikram edildi diye ertesi 
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gün o ev sahibini duymayan kalmazdı herhâlde, bulunmaz bir lüks-
tü kaymaklı bisküvi o dönemlerde. Her kim kaymaklı bisküvi ikram 
ediyorsa çayın yanı sıra o ileri gelen zengin bir aile olarak görünürdü. 
Şimdilerde kaymaklı bisküvi de neymiş canım, diyenleri duyar gibi olu-
yorum. Bu zamanlarda ise neden yetiremediğimiz bereketin neden yok 
olduğu geçmiş yaşanmışlıklardan ortaya çıkıyor aslında…

Kimisi geçmişini bulmak için geliyor yıllar sonra memleketine, kimi de 
doğduğu evi, yaşadığı mahalleyi, ilkokul arkadaşlarını aramak, özlem 
gidermek kucaklaşmak için geliyor belki de bu şehre. Yine bir türkünün 
sözleri geçer beynimden yüreğime;

Al dağlar yeşil dağlar
Gurbette yârim ağlar
Açtı m’ola şu Sivas’ın gülü yaprağı
Çekti bizi şu yerlerin suyu toprağı

İşte bu yüzden gelmeliler, görmeliler; memleket topraklarına ayak bas-
malılardı. Yürek istiyordu işte gelmeyi, görmeyi, toprağına özgü olup 
hep bahsedilen fakat hiç tadını bilmedikleri madımak aşı, kiminin ise 
madımaklar çıkınca gidelim dediği memleket işte. 

Gurbetten gelip hiç bilmediği memleketinin sokaklarında dolaşmak 
onun için pek kolay değildi ama Sivas, tahminin de küçük bir şehir 
olduğundan geçmişinin yaşandığı mahallesini bulmak çok zor olma-
yacaktı. Birkaç kişiden yardım aldıktan sonra sanırım nihayet gelmişti 
büyüklerinin yaşadığı mahalleye, pek de güzel bir mahalle değildi; dar 
sokakta bazı yeni yapı binaların arasında kalmış, üç beş eski ahşap evler 
durumun ne denli vahim olduğunu gösterir nitelikteydi. Fark eder miy-
di mahallenin görüntüsü, şehrin büyüklüğü; küçüklüğü geçmişi vardı, 
bu dar sokaklarda her şeyin üzerinde olan yaşanmışlıklar vardı. Mahal-
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lede geçmişten kalan bir iz ararken bir kadın gördü ayak topuklarına ka-
dar uzanan uzun entarisi, başında çiçekli yazması ve elinde ot süpürgesi 
ile kapının önünü süpürüyordu, şans Arpine’den yanaydı evet, kadının 
gözlerinden eskiye dair bir iz bulabileceğini umarak sordu;

-Merhaba ben eskiden bu mahallede yaşayan Araksi’nin toru-
nu Arpine, evimize bakmaya geldim, özlem gidermeye, yaya-
mın yaşadığı bölgeleri görmeye geldim. Acaba yardımcı olabi-
lir misiniz bize?

-Ooo gurban hoş gelmişsin, hele bizim Fadik kadının bahsini 
getirdiği Araksi Teyze’nin torunu sensin, ne hoş bir karşılaşma 
bak Fadik Teyze yok ama ben buradayım.

Hem sevinçle hem de yayasının ölene kadar sayıkladığı mahallesinden 
ve ismini çok sık duyduğu Fadik Teyze’den bahsediyordu bu kadın, 
gözleri buğulanmıştı çoktan ve mahallesinden bir tanıdık bulmanın 
heyecanı ile titrek ve boğuk bir sesle,

-Ben, ama sizi tanımıyorum Fadik Teyze demeye kalmadan;

-Hah he gurban ben Fadik Teyze’nin torunuyum

Sarılıp, ağlaşma ve özlem gidermenin sonrasında;

-Ben de çok memnun oldum, yayam hep Fadik Teyze ile geçi-
rilen güzel günlerden bahsederdi.

-Böyle ayakta mı konuşacağız, kendi yerin burası, buyrun hele 
girin içeri size bir kap madımak aşı yapam da hep bir oturup 
yiyelim gurban. 

-Çok mersi ama gideceğiz, kalacak vakit yok !
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-Olur mu gurban, eskilere ayıp etmiş oluruz bir kahve içme-
den yol vermem gidesiniz.

İçilen bir kahve eşliğinde, geçmişte babaannelerimizin yaşadığı olayla-
rı, hiçbir şey kaybetmeden torunlarının yaşaması ne güzel bir insanlık 
örneği bize. İki inançta olup bir yaşamış, sonra yaşam şartları nedeni ile 
ayrı düşmüş, lakin hayatlarının son nefeslerine kadar isimlerini ağızla-
rından düşürmeyen iki kadın ve bu mirasa sahip torunlar.

Geçmiş, aslında hiç geçmemiştir bazen bir dost, bazen bir toprak, ba-
zen bir anı bırakılır bizlere şimdilerde yaşanılması istenilen… Tıpkı Fa-
dik aneyin1 (annenin) ve Araksi morakurun2  torunlarına bıraktığı bir 
kahve eşliğindeki sohbetin tadı gibi…

Sivaslı Ermeniler memleket için geldiklerinde kimisi bu manzarayı ya-
şarken kimileri en ufak bir ize rastlayamazken memleket topraklarında 
bulunmanın hazzı bile yetiyordu onlara, kimisi geçmişini bıraktığı o 
mahallelerden geçerken gözlerinden akıttıkları iki damla yaş ile yürek-
lerine serpilmiş suyun huzurunu karşıdan anlamak zor değildi. Kimisi 
ise yine geçmişini gömdüğü bu topraklarda kabristan ziyaretinde bu-
lunarak büyüklerine etmiş olduğu bir dua ne büyük bir nimetti onlara, 
şimdi bizlere basit veya anlamsız gelen bu olaylar onlar için eşi bulun-
maz bir hazineydi. Geçmişi aramak, geçmişi bulup yaşamak bu denli 
önemliydi. İşte kimine göre geçmiş bir mahalle, bir mezar taşıydı.

Geçmişimizin en güzel hazineleri olan elleri öpülesi büyüklerimiz. Ne 
anlamı büyük bir kelime, hani derler ya büyüklerin yüzü gözü hürmeti-
ne, bet bereket büyüklerimizle imiş meğer, büyükler toprak olunca bi-
liyormuşuz. İnsan eksildikçemi anlıyor çok olmanın kıymetini, bilemi-
yorum. Bildiğim tek bir şey var, sevdiklerimiz yanımızda iken zamanın 

1 Aney, anne demektir.
2 Morakur, teyze demektir.
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ne çabuk akıp geçtiği. Yine ah o geçmiş zamanlar ah diyorum kimi za-
man böyle, mesela; küçük bir kız çocuğu olmayı özlüyorum ben, elim-
den tutup gezdiren, ağladığımda dayanamayıp ağlayan, üzüldüğümde 
veya sevincimde koşup boynuna sarılıp başımı göğsüne yasladığım bir 
anneannemin olması için, türkü söyleyerek beni seven, yaptığı tandır 
ekmeklerinden bana özel ufak gilikler3  yapan, çoğu zaman saçlarımı 
seven, elinde olanı olmayanla paylaşan bir babaannem olması için, düş-
tüğümde kaldıran, yenildiğimde elini bana uzatan, hastalandığımda ya-
nımda olan, hayatın içerisinde insanlığı bana aşılayan bir dedemin ol-
ması için. Büyükler gidince arkamızdaki koca dağ devriliveriyor, onca 
insan içinde kimsesiz, yapayalnız ve korumasız hissediyoruz kendimizi. 
Bu yazdıklarım çoğu insan üzerinde hiçbir anlam ifade etmeyecektir. 
Anlamak için bazen yürek, vicdan ve saygı, sevgi gereklidir. Herkesin 
bir ölüm vakti vardır, topraktan geldik toprağa gideceğiz elbette ki… 
Önemli olan yaşarken kıymet bilmek, bazı değerlerin farkına vararak 
yaşamaktır. Kaybedince kıymetli olmasın, varken değer bilinsin… 
Doğduk yaşamak için, yaşıyoruz toprak olmak için... 

Büyüklerimiz bereketimizdir, büyükler geçmişimizdir, büyükler bizi 
biz yapan en değerli varlıklarımızdır, büyükler duadır, büyükler en has 
nimettir. İsterim ki bu satırları okuyan tüm canlar yanı başlarında olan 
büyüklerinin ellerini avuçlarına alıp sıcak bir tebessüm kondursunlar.

Bazen geçmiş, bir bayram sofrasında hep bir olmanın hazzı, bazen de o 
mübarek günde büyüklerimizin ellerini öpmenin huzuruydu.

Bir bayram sabahı uyanmıştık. Her bayram sabahı gibi bu sabah da aynı 
duygular vardı yüreğimde, büyüklerimin ellerinden öpmeden bayram 
kutlanmazdı. Mübarek sayılan o eller öpülüp nimet sayarak başımıza 
konmalıydı. Her zamanki bayram neşesinin yerini bir burukluk almıştı, 

3 Gilik, Sivas yöresine özgü, tandırda pişirilen bir tür ekmek çeşididir.
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en güzel nimetlerimiz olan büyüklerim yoktu, el öpememenin çok faz-
la derin acısını yaşıyordu yüreğim, o bayram hiç de bayram gibi değildi, 
büyük eli öpmeden bayram mı olurdu ki? Evin dört bir yanını saran 
o müthiş baklava, sarma, çörek kokusu gerçekten hiçbir anlam ifade 
etmiyordu. Çok değil 5 yıl öncesine kadar ellerini öpeceğim büyükle-
rim vardı, her bayram bütün aile toplanır, yemekler yenir, hoş sohbet-
ler edilirdi. Anladım ki o günden sonra bayramlar artık benim için hiç 
tanımadığım birini anneanne, babaanne ve dede yerine koyup sarılıp 
el öpmekti. Geçmişin en soğuk yüzü yitirdiğimiz canlarımızın yüreği-
mizdeki sızısıdır. İşte bu yüzden geçmiş, yüreğimizden geçemeyendir!

Kültürel değerlerimiz, geleneklerimiz, yaşadıklarımız beynimizde var 
olan defterde her zaman gizli tutulandır; yeri, zamanı gelince o defter 
açılır ve içerisinde yaşanmışlıklara dair hatıralar canlanıverir. Bazı adım-
larımızı atmadan evvel yüreğimizde biriktirdiklerimize bakarız, çünkü; 
yaptıklarımız yapacaklarımıza zemin hazırlayandır. Geçmişe mazi der-
ler, geçmiş mazi değil, geleceğe ışık tutan aynadır. 

Zamanı bilmek, gideceğimizin yolun tarifidir. Ervah-ı ezelden başla-
mak gerek kimi zaman; belirsizlikten bir belirti oluşturmak. Bunlardan 
en önemlisi ise; bastığın toprağın kutsallığını en derinden hissederek 
başlamak, geçmişin hazinesine dönüp bir bakmak, geçmişi unutmayıp 
gelecekte yaşatmak, bazen sadece ihtiyaç duyulan geçmişin geçmemiş-
liğini bilip yaşamak…
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ÖNEMLİ OLAN KÜLFETİN İÇİNDEN
 NİMETİ BULMAKTIR

Öğrendiğin, öğrenemediklerin, yaşadığın, yaşayamadıkların, bildiğin, 
bilmediğin, gördüğün, göremediğin, başarıların, başarısızlıkların, hata-
ların, doğruların, haksızlığın, haklılığın hepsi gelmişinden geçmişinden 
kalıntılardır. Bunların varlığı ve yokluğu geçmişimize bağlıdır. Geçmiş, 
bize gelecek için sunulan en anlamlı zaman dilimlerinden biridir. Yaşa-
dıklarımız gördüklerimiz yolumuza ışık tutandır. 

Geçmişi acı dolu ve zor olanın, eminim geleceği daha aydınlık olacak-
tır. Çünkü o; hepimizden çok daha geleceğe emin adımlarla yaklaşan-
dır. Aslında bir nevi geçmiş iyi kötü hazinedir. Geçmişin getirisi olmalı 
insanda, olmalı ki gideceği yolun yönünü bulsun hakkıyla…

Kalp kırmaya korkuyorsan çok incinirsin demektir, vicdanın varsa seni 
sorgulayan çoğu gece uykusuz kalıyorsun demektir, gönül yıkmaya 
çekinip kötü kelamda bulunmuyorsa hep ezilen sen olursun demektir. 
Biraz da yüreğin varsa iki damla gözyaşı akıtan bu dünya veya bir çöpe 
sahip olamayanlardansın demektir. Bazen diyorum, arkadaş biz nerede 
yanlış yaptık? Cevabı çok açık, ortada, aslında yüreğimizin var olması 
mıydı? Yanlış. Varsın doğru olan vicdanını sorgulamayanlar olsun, kalp 
kıranlar, iki kötü söz ile gönül yıkanlar, gece başlarını yastığına koyunca 
hoop uykuya dalanlar olsun, ben uykusuz kalıp sabahı bekleyenlerden 
olayım, gönül yıkıp kalp kırmamayım bu bana yeter. Benim hep söy-
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lediğim bir laf vardır, hatta dün akşam babama da tekrarladığım o söz; 
‘Vicdandan yoksun insanlar, her zaman en yüksekte en iyi şekilde yaşa-
yanlardır.’ Hak verdi babam bu sözüme, her zamanki gibi güldü… çün-
kü bu dünya birinin üzerine basarak diğer merdiveni çıkmaktı. Mutlaka 
birilerini ezmek gerekiyordu, yükselmek için hak yemek, kalp kırmak, 
düşenin elinden tutmamak gerekiyordu. Ben de bir tuhafım yahu, üze-
rine basıp yükselmekten bahsediyoruz, nerede kalmış düşenin elinden 
tutmak!

Tabii bir de geçmiş zaman var, hakiki dostluklar gerçek akrabalıklar 
var. Hayır düşünüyorum da akraban dahi konumuna bakıp konuşacak 
neredeyse seninle. Yüreğin değil yine her şeyin üzerinde olan konum, 
maddiyat önemli bu zamanda sadece. Geçmişini yâd etme, edersen de 
dışlanırsın böyle, çoğu zaman akılsız, çoğu zaman iş bilmez, çoğu za-
man ruh hastası olursun neden? Birilerinin üzerine basıp yükselmedi-
ğin için, neden? Konumdan evvel yüreğin var oluşunu önemli kıldığın 
için nedenler çok, aslında önemli olan bu nedenleri ne kadar önemse-
diğindir. Ya hiç ya hep…

Geçmişin getirisi var bende; yaşadıklarımdan yaşayamadıklarım, öğ-
renmediklerimden öğrenebildiklerim var, ‘yaşa ki göresin’ der ağızla-
rından çıkan her sözün dualı olduğu o büyükler, kim bilir yaşadıkça 
neler görüp bileceğiz daha, kim bilir bu yürek kaç geçmişin üzerinden 
feryat edecek kim bilir, yaşa ki göresin zaman bilir…

‘Yaşanan zor günler, gelecekteki güzel günlerin zeminini hazırlarlar.’

Bir kızın çeyiz sandığına biriktirdikleri kadar anlamlıdır geçmiş kelime-
si. Yaradan’dan gelen iyi, kötü anıların toplamıdır aslında şu anki pence-
reden bakıldığında… Bazen iyi ki yaşamışım, öğrenmişim diye şükür 
edersin Yaradan ‘a bazen de o kadar iyi bir kalbe sahipsindir ki belki de 
bu yüzden Rabbim engeller çıkarmıştır yoluna. 
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Başarmak için geçmek gerek bazen dikenli menzilden…

Bazen bir şeyi çok isteriz, hep isteriz, dualar eder ve bazen neden olmu-
yor diye isyan ederiz; ilerisinde öyle bir noktaya varırız ki, zaman geçer 
iyi ki bu kadar istediğim yerine gelmemiş diye şükür ederiz. Allah’ın 
yüceliğini anlayarak iman yolunda pekişip daha emin adımlar atarız. 
Kur’an-ı Kerim’de geçen bir ayette; 

“Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, 
sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. ALLAH (c.c) bilir de siz bilmez-
siniz.” (Bakara Suresi, 216) 

Hayrı da, şerri de veren Allah’ tır. 

Geçmişi yaşatan ve geleceği bize bahşeden şüphesiz ki Allah’tır.  

Allah’tan gelene her şekilde şükredebilmeli yürekler. İyi veya kötü yaşa-
dıklarımız her zaman bize ışık tutabilecektir. Ben rahat yaşayanlardan 
olmaktansa zorluklar içinde hayatta kalmayı, acılar yaşayıp paylaşma-
yı isterim. İnsanı insan yapan en değerli özelliktir acıyı yaşayıp payla-
şabilme duygusu. Ne kadar anlamlıdır bazen; umursamaz, boş gözle 
gülerek bakmaktansa yorgun gözlerle hüzünlü bakmak. Yürekte gerek 
bazen gözleri anlayabilecek.

Yaşadıklarımızın tümüne geçmiş diyoruz. Oysaki hiçbiri geçmiş de-
ğildir, geçmemiştir attığımız her adımda yaşadıklarımız ışık tutar belki 
yolumuza… Kötü anıları silmek isteriz ya tam tersi bunu yaşadığın için 
şükür edip teşekkür edersin kimi zaman sana bu olumsuzlukları yaşa-
tanlara.

Kim bilir belki de birçok zafere yaşadığın olumsuzluklar ile ulaşıp er-
demli bir duruşa sahip olmuşsundur. İnsanlar seni suçluyorsa asla üzül-
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me hatta sevin, bil ki olmayı arzu ettikleri insan sıfatını sende görüyor 
ve bunu başaramadıkları için seni sevmeyip eleştiriyorlardır. Bazen de 
ise haklıyken haksız görüldüğünde derdini anlatmak için çabalama, 
haklıydım deme hakkı veren Yaradan’dır, bırak haksız ol, hakkını kul-
dan değil Yaradan’dan almayı bekle… İyi insan olmak bazı engebe-
li yollar gerektirir. Eğer yüreğin ve vicdanın var ise bu engebeli yollar 
daha da çok olacaktır. Mühim olan bu engelleri karakterinden ödün 
vermeden geçmektir. İyi insan olmanın da bir edebi vardır işte… Belki 
doğru olduğun için dışlanıyorsundur, belki de geçmişini savunup, yitir-
diğin toprak altındaki büyüklerini attığın, her adımda saydığın, andığın 
için dalga konusu oluyorsundur. Boş ver, gülümse ve izlediğin yolu asla 
bırakma. Etrafında az insan varsa hatta çoğu zaman yalnızsan kaliteli bir 
duruşun var demektir. Yanlışı savunan çok olur, doğrunun arkasında 
olmak cesaret gerektirir. Kimse benim yanımda değil diye asla kahır-
lanma, bil ki en şanslı insansın, çünkü Rabbin yanında.

Gün gelecek ki yalnızlık senin için bir lüks olacak ve kimseyi isteme-
yeceksin yanında, doğruluğunun meyvesini Rabbin sana verecektir 
unutma. Bu meyveleri aldıkça insanlardan daha çok uzaklaşıp Rabbini 
anarak atacaksın attığın her adımı, huzuru o vakit anlayacaksın işte… 
Velhasıl bırak kimse seninle olmasın, Rabbin var ya yanında, yetmez 
mi sana? Kimi zaman mağlubiyetin ardından gelen galibiyet bizdeki 
iman gücünü pekiştirendir. Mağlup gelerek galip olmanın hazzını ya-
şamak gerek, mesela; karanlık geceden sonra doğan güneşin aydınlığı 
gibi. Güneşin tadını çıkarmak ve kıymetini bilmek, şükretmek için o 
karanlığın en dibine vurmuş olmalısın. Üzülme derdim çok diye, se-
vin ki derdini sana veren Rabbin var. Allah sevdiği kullarına dert verir. 
Nitekim bu dertler karşısında davranışımızla imtihan eder bizi. Derdi 
kabul edip sabretmeli mi? Yoksa isyan mı etmeli? Sabır ile yoğurulur 
insan. Sabreylemek şükür dolu günleri getirir ardından. Çünkü Allah 
sabredenlerle beraberdir. 
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Her şey için geçmişime, geçmişimde hayatıma dâhil olanlara olumlu ve 
olumsuz yaşadıklarıma şükrediyorum. Yanlışı görüp doğru yolda iler-
lememde emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor ve Rabbi-
me binlerce hamdolsun diyorum. 

Geçmişimin getirisi var bende, en azından yaşayarak öğrendiklerim 
var. Belki de çok güzel baktığımızdan herkesi hep güzel gördük bu 
yüzden kaybettik. Kaybederek kazandıklarım daha çok oldu benim, 
bir kaybettik bin kazandık, insanlığı kazandık en azından. Güveni dos-
tu, düşmanı, iyiyi kötüyü görebildik yaşadıklarımızdan, yine diyorum 
belki de Allah; ‘hep güzel bak ama hep güzel görme’ diye öğretti bize 
birtakım gerçekleri. Sorsanız bana şimdi bildin mi kim dost kim eğri?

Bildiğim tek bir şey var, yüreğinle değil paranla şeref yaptığın bir dö-
nemde ne önemi var kim dost kim eğri? Geçmişimin getirisi var bende 
yaşadıklarımdan edindiğim en güzel tecrübe bir insanın bin yüzü oldu-
ğudur bugünlerde…

Külfetin içindeki nimeti bulanlara selam olsun…





41

SİVAS ELLERİ

Sivas Ellerinde Sazım Çalınır
Kul olayım kalem tutan ellere
Kâtip arzuhâlim şaha böyle yaz
Şekerler ezeyim şirin dillere
Kâtip arzuhâlim şaha böyle yaz

Allahın seversen kâtip böyle yaz
Dünü gün ol şaha eylerim niyaz
Umarım yıkılsın şu kanlı Sivas
Kâtip arzuhâlim şaha böyle yaz

Sivas ellerinde sazım çalınır
Çamlıbeller bölük bölük bölünür
Dosttan ayrılmışım bağrım delinir
Kâtip arzuhâlim şaha böyle yaz

Münafığın her dediği oluyor
Gül benzimiz sararıp da soluyor
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Gidi Mervan şad olup da gülüyor
Kâtip arzuhâlim şaha böyle yaz

Pir Sultan Abdal’ım ey Hızır Paşa
Gör ki neler gelir sağ olan başa
Hasret koydun bizi kavim kardaşa
Kâtip arzuhâlim şaha böyle yaz

Dünya var olalı yerinde duran, alçağı al kızıl taşlı, başı dumanlı karlı, ete-
ği keklik seslenişli yüce dağlar, kıraç dağlar, taş dağlar...

Yol verince tozup giden, dere olup vadilerde ırılan, yazı olup koyun 
kuzu otlanan, karşı yatan ulu dağlar, koca dağlar, hoş dağlar...

Kış gelince başı boran kesen, buz kesen, kar izinde tavşan gezen, karan-
lık bastırınca kurt uluyan, yola çıkmış garipleri ürküten, üşüten, sağır 
dağlar, dilsiz dağlar, ıssız dağlar, boş dağlar...

Tipiden ayazdan ne çektiğini bilirim. Yaz bahar ayında coşup deli akan 
sellerini bilirim. Çiğdem çiçekleri baş verince, kardelenler görününce, 
al yanaklı, üç etekli, cepkenli Türkmen kadını yayla yolunu tutunca ge-
linlik kızlara dönen dağlar. Sefası iki ay süren, her biri ardında bir başka 
dağ gizleyen, Pir Sultan’ı gören dağlar.

Yıldızeli, dağların bağrında küçücek bir kasaba. Banaz onun yukarı-
sında, sırtını Yıldız Dağı’na vermiş bir Türkmen obası. Hoca Ahmet 
Yesevi’nin ellerine birer çerağ verip Diyar-ı Rum’a yolladığı Horasanlı 
erenlerin yurdu... Sarı çiğdem çiçekli, sümbüllü yaylası var Banaz’ın. 
Polat gibi soğuk, berrak suları var. Alnı çatkılı, beli kemerli, ayağı çarıklı, 
adı güllü çiçekli kızları var Banaz’ın. Bakır bakraç içinde köpüklü ayranı, 
koyunları, kuzuları, sazı sözü, Pir Sultan Abdal’ı var Banaz’ın.
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Anadolu asırlardır anlatır onun öyküsünü, asırlardır türküsünü söyler. 
Anadolu sözün yurdudur zaten, yazının değil. Kaç kralın zafer desta-
nı yazılıp kayboldu, bozuldu, okunmaz oldu. Kaç esrarlı harf unutul-
du, nice yazılar susup kaldı mermerlerde. İlk insandan beri kimlere 
yurt oldu, kimlere mezar... Ama Anadolu yazıya vefa göstermedi pek. 
Söz Anadolu’nun bilinci oldu. Yüreği oldu, dünü, bugünü, yarını oldu. 
Taşa kazınmış çizgiler gibi durdu bu diyarda söz. Söyleyip ölümsüz etti 
sevdiklerini. Söyleyip diri kıldı gördüklerini. Granitleri eskiten zaman, 
Anadolu’nun sözünü, destanını, şiirini, türküsünü yıpratamadı vesse-
lam.

Adı Haydar idi... Aslı Horasan’ın Hoy şehrinden... Ervah-ı ezelde, levh 
ü kalemde yazısını kara yazmışlar ama sözü canlı kalsın istenmiş. Hem 
dağlar gibi dursun yerli yerinde, hem telli turnalar gibi diyar diyar do-
laşsın. Sazıyla anılsın, sesiyle tanınsın istenmiş. Çağlar sonrasında yan-
kı yapsın sedası. Devir değişsin, gün dönsün, şehirler yenilensin ama 
onun güzellemeleri Sivas ellerini çevreleyen dağlar gibi hep aynı kalsın 
istenmiş.

Yedi yaşında ulular elinden bade sunulmuş ona. Adı Mecnun’un, Em-
rah’ın, Kaygusuz’un, Yunus’un adıyla birlikte yazılsın âşıklar defterine 
diye takdir olunmuş. Sözünün üstüne söz söylenmesin, sazının üstüne 
saz çalınmasın diye dua etmiş ona Hacı Bektaş. O gün başlamış söze 
Haydar. Karlı dağlara söylemiş, telli turnaya söylemiş, aşka söylemiş, 
sevdaya söylemiş. Sonra zalime çevirmiş sazını. Arif olanın anlayacağı 
dille, tel ile, mızrap ile gövdesi ağaç saz ile sesinin yettiği dört bir yana 
ünlemiş...

Hünkâr Hacı Bektaş Veli elinden aşk badesi içen Haydar’a bir hâller 
oldu, bilinmez. Genç yüreği Banaz’a sığmaz oldu. Ah bu yürek dedik-
leri ne derin kaptır, ne dipsiz girdaptır. Elde saz köy köy, oba oba dola-
nıp pir kapısı aradı. Gönlünün çağıltısını dindirecek, ateşini kor edecek 
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üstat bakındı. Kızıl Deli, Sultan Balı, Ali Baba derken ham gönlü pişti. 
Rıza lokmasını rızk eyledi. Baş ve cana kıydı ve nice erlerin ırak dur-
duğu meydana dükkân açtı. Eridi aktı Haydar, Pir oldu, Sultan oldu. 
Banaz’a kurduğu tekkeden döktü aydınlığını Türkmen obalarına. Dört 
bir yandan insanlar akın akın cem oldu onun erenler halkasına. Pir Sul-
tan’ın namı şeş cihette duyuldu. Kapısına gelen dillendi, hâllendi. Eline 
saz alıp uzak diyarlara yollandı. Pir Sultan’ın söz çerağını taşıdılar ırak 
yaylaların Türkmen obalarına.

Sazının nağmesi, şiirinin nefesi, koşması, semaisi, güzellemesi Anadolu 
bozkırının dağında taşında yankı bulan Pir Sultan’ın namı Sivas’ın Ha-
fik kazasının Sofular köyüne yetince garip bir yoksul olan Hızır adlı bir 
Türkmen delikanlısı bu sözün sahibinden himmet almak için elini oba-
sını koyup Banaz’a geldi. Lale sümbül kokularının tütsülediği Pir Sultan 
ocağında diz kırdı, himmet diledi. Bir garip köylüydü işte. Yunus da pir 
kapısında Yunus olmamış mıydı? Önce azaplık verildi kendisine. Orak 
biçti, koyun kırktı, inek sağdı, keçi otlattı. Pir Sultan’ın kapısında sazına 
ses verdi, yüzüne renk geldi, azap iken mürit oldu. Yol öğrendi, edep 
öğrendi. Mevsim dönüp ay eksildiğinde efendisinin kapısına vardı izin 
istedi.

-Pirim! Bir koca sene oldu kapında hizmet ettim. Bu yoksul 
dervişine dua buyursan da payitahta gitsem. Gördüğüm edep 
erkan ile yükselsem. İlim öğrensem. Ulu kişi olup dönsem di-
yarıma...

Pir Sultan kara yağız çehresini Hızır’a çevirip güldü ona. Gönül gözüyle 
nazar etti. Yüreğini gördü müridinin, niyetini gördü. Anladı ki niyeti ha-
lis ama şöhrete karşı zayıflık var içinde, makama karşı zayıf, paraya pula 
karşı zayıf... Kendi yüreğini yokladı. Bir kara ecel olup duruyordu orada 
bu yoksul mürit. Göl önünde bent gibiydi. Eli tırpanlı ölüm meleği gibi, 
kara başlıklı cellat gibi karşısında dikiliyordu. Nice basit sözü birbirine 
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ulayıp herkesin anlayacağı dilden, herkesin dillendiremeyeceği cinsten 
sözler söylerdi ya. Basiret, feraset dedikleri cevher vardı Pir Sultan’da. 
Kaderden kaçmanın oluru olmadığını bilirdi.

İsteğini kabul edip uğurladı müridini.

Yine de duasını eksik etmemiş. Hızır İstanbul’a gidip saraya girmiş. Ağa, 
Kapıcıbaşı, Paşa, Beylerbeyi derken vezir olup Sivas valiliğine atanmış. 
Pirini unutmamış, haber gönderip huzuruna getirtmiş. Hürmet, izzet, 
ikram derken bir hayli de sohbet etmişler. Yemekte mükellef bir sofra 
donanmış. Pir Sultan yiyeceklere şöyle bir bakıp hemen geriye çekil-
miş. Paşa şaşırmış.

“Bir şey mi oldu pirim?”

Pir Sultan, “Hızır, demiş; Bu yemeklerde zina kokuyor. İçinde 
yetim hakkı var, sen bunları haram para ile yaptırmışsın.”

Hızır Paşa “Yok pirim” dediyse de dinletememiş. 

Ama bir hayli de içerlemiş. Pir Sultan biraz daha ileri gidip, 

“Bunları ben değil, köpeklerim bile yemez. İstersen çağırayım 
da gör” demiş. 

Hemen ünlemiş, köpekler anında gelmişler. Bir tepsiye haram yemek, 
bir tepsiye helal yemek konmuş. Önce haram yemekler getirilmiş. Kö-
pekler şöyle bir koklayıp geri geri çekilmişler. Arkasından helal yemek-
lerle dolu tepsi gelmiş. Köpekler onu da kokladıktan sonra, kuyrukları-
nı sallaya sallaya yemeye başlamışlar. Bu hakarete çok kızan Hızır Paşa, 
hırsını yenemeyip pirini Toprakkale’ye hapsettirmiş.
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Eh... Ne de olsa piri. Hırsı geçince bir bahane ile affetmek istemiş. Zin-
dandan çıkartıp demiş ki:

“Bana içinde Şah’ın adı geçmeyen üç deyiş söylersen seni af-
fedeceğim. Yok, söylemezsen kendin bilirsin” Pir Sultan “Peki 
öyleyse” deyip tezeneye şöyle bir dokunmuş ve,

 “Açılın Kapılar Şah’a Gidelim”,

 “Kul Olayım Kalem Tutan Ellere” ve

 “Karşıda Görünen Ne Güzel Yayla” adlı değişleri okumuş.

 (Tüm deyişlerde Şah’ın adı defalarca geçiyor)

Pirini affetmeye hazırlanırken, onun hemen her fırsatta Şah’ı anması 
Hızır Paşa’yı çileden çıkarmış. Ne söylediğini, ne yaptığını bilemez hâle 
gelmiş. Yanındakilere emretmiş:

“Asın bunu”. 

“Şimdi neden bunu yazdın ki, açıp internetten de bakardık.” sözlerini 
duyar gibi oluyorum, anlatmamın nedenini, anlayacağınızı umut ede-
rek devam ediyorum.

Ne ozanları yetiştirmiş, ne âşıkların kalemi bir şehirdir Sivas. İç Anado-
lu Bölgesinde yer alan Sivas’ın eski adı (Sebastia) olarak bilinmektedir. 
Âşıkları, ozanları, Kangal köpekleri, türküleri, halk oyunları, kaplıcaları, 
medreseleri ile kültürel açıdan oldukça zengin bir ildir. En önemli de-
ğeri ise; Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin Sivas’ta atılmasıdır. Birçok 
kültüre ve inanca ev sahipliği yapan Sultanşehir Sivas bir medeniyet 
şehridir. 
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Artık teknolojinin hâkim olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle Sivas 
hakkında bilgi edinmek isteyenler çok rahat bir şekilde istedikleri bilgi-
leri edineceklerdir. Ben Sivas aşkını yazmak istiyorum bu satırlarda… 

Hani derler ya Sivas’ın havası sert insanı mert olur diye… Sivas geç-
mişinde (2 Temmuz) olaylarından ötürü her ne kadar yobazlaştırılmış 
bir şehir olsa da yine de içerisinde tarifi imkansız hazineler biriktirmiş-
tir. Tarih kokan şehir Sivas kim bilir hangi yüreklerin içerisinde bir sızı, 
kim bilir hangi yüreklerde bir kap (tabak) madımak yemeğinin koku-
su, memleketin havası, suyu, iklimi, toprağının sevdası, kim bilir kaç 
yüreği bu hasret dağlamıştır gurbet ellerde… Bir sevdadır memleket, 
bıraktığın eski komşulardır, yitip giden toprak altındaki sevdiklerindir, 
bir akşamüstü Ethem Bey Parkı’nda çay içmenin huzurudur. Kimileri 
evlerini, kimileri dostlarını bırakıp gurbet ellere gitmişlerdir. Bu yaşanı-
lanları gurbetten gelen Sivas özlemi ile yananlardan biliyordum sadece 
bir zaman bilip duyuyordum. 

Anlamak için yanmak, yaşamak gerekti biliyordum.

Çok değil kısa bir zaman önce Noel için İstanbul’a gitmeye karar ver-
dik. İstanbul’a kışın pek gittiğimiz söylenemezdi. Karar vermiştik Noel’i 
İstanbul’da geçirmeye aslında heyecanlıydık, kimine göre çok anlamsız 
bir heyecan kimine göre komik, kimine göre basit sayılabilecek bir he-
yecandı, ne vardı canım alt tarafı İstanbul’da Noel kutlamasıydı bu… 
Hazırlanıyorduk, İstanbul benim için çok ayrı ve her seferinde gidece-
ğim için heyecanlandığım bir şehirdi. Belki de İstanbul’un o devasa gö-
rüntüsü beni hayran bırakmıştı kendine. Bir kış günü sabahında ailecek 
erkenden uyanmıştık, uçak erken saatlerdeydi, heyecan ve mutluluk 
içerisinde yine İstanbul’un yolunu tuttuk, vardık güzel şehir İstanbul’a, 
yaşamayı arzu ettiğim şehirdi burası, belki de kimsesizliğimizden ötü-
rü İstanbul’da yaşamak cazip geliyordu bilemiyorum. Gerçi şimdilerde 
sen sen ben de ben akrabalık pek yok, herkes birbirinden kaçar durum-
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da, herkes ‘belki bana bir zararı dokunur uzak gezelim’ derdin de nere-
de o eski kan bağını hakkıyla taşıyan insanlar yoktu işte, ama benimkisi 
bir umuttu sadece. Noel gecesinde her şey iyi denecek kadar güzeldi eh 
yani, işte eksiklik vardı yine bende her sene yeni yıla dedemin o kerpiç 
evinde sobanın üzerinde kestane çay keyfinde girerdim. Onun eksikliği 
tüm ruhumu sarmıştı belki de ömrümün sonuna kadar devam edecek 
miydi bu durum, onu da bilmiyorum. Yine de akrabalarla olmak da yet-
mişti bize, güzel ve yeni bir yıla merhaba dedik hep birlikte. 

İstanbul demek muhteşem vitrinli caddelerde gezmek, Bakırköy’de 
Tonton Baba’da sucuk ekmek yemek, sahilde denizin üzerindeki va-
purları izleyerek çay yudumlamak, deli gibi alışveriş yapmaktı, dönüşte 
Kurtuluş semtindeki Asya Fırın’dan çekirdekli galeta almaktı. Yine bu 
özlemler ile Noel’in ertesi gününde öğle saatlerinde çıktık dışarı, birçok 
yeri gezdik, alışveriş yaptık, Tonton Baba’ya uğradık. Mutluyduk elbet-
te, hamdolsun Yaradan’ın verdiği her güne İstanbul caddelerinde ge-
zerken amansız bir özlem geçti yüreğimden, bu kez dedem, yitirdiğim 
diğer canların ve geçmişin özlemi değildi. Memleket özlemiydi bu evet 
ta kendisi… Kış ayında olmamızın nedeni ile soğuktu İstanbul üşüyor-
duk, memleketimin o kar manzaralı görüntüsü geldi gözümün önüne, 
etrafıma durdum baktım öylece, yabancıydı bu şehir bana, hem de çok 
yabancı, özlediğim memleketimin ayazı burnumun direğini sızlatmıştı 
sahi, dedim kendi kendime memleket sevdası böyle iç yakar mı? Oysa 
ben ilk defa ayrılmıyordum memleketimden kim bilir bu kaçıncı ayrı-
lıktı ve geri dönüşü de vardı Allah’ın izniyle… 

Hâlbuki çoğu kez şikâyet ederdim ‘ne alışveriş edebiliyoruz ne de güzel 
bir eğlence mekânı var memleketimde’ sözlerinin yerine; ‘Bu devasa 
şehrin sokaklarını terk ediyorum, ne bir alışveriş, ne de bir eğlence iste-
diğim tek şey kerpiç evde kestane’ dedim sessizce, yüreğim haykırıyor-
du kimsesizce…
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Her zaman heyecan ve mutlulukla gittiğim İstanbul bu kez bana gurbe-
tin ne demek olduğunu hissettirmişti. Gurbette Sivas özlemi ile yanan 
canlarımızı, geçmişi işte bu zaman anlamıştım. 

Anlamak için yanmak, yaşamak gerekti biliyordum.

Sonra Sevgili Hrant DİNK’in bir hikâyesi geçti aklımdan, kalbime o 
hikâyede “su çatlağını buldu” diyordu Hrant yoldaş; 

İşte Hrant Dink’in dilinden ‘Su çatlağını buldu’

“Sivasından, bir kazasından bir amca beni aradı. ‘Oğul seni aradık, 
seni bulduk. Burada bir tane yaşlı kadın var, herhalde sizdendir bu. 
Allah’ın rahmetine kavuştu. Bir yakının bulursanız gelip alsınlar ya 
da biz burada namazımızı kılıp gömeceğiz.’ dedi. Peki dedim amca 
ararım. Verdi adını Beatris Hanım diye biri 70 yaşında Fransa’dan 
gezmeye gitmiş oraya.

Aradım, 10 dakika içinde buldum. Biz birbirimizi biliriz çok azız 
çünkü. Gittim dükkânlarına, adını verdim ‘böyle birini tanır mısı-
nız’ dedim. Bir kadın döndü ‘benim anamdır’ dedi. Valla böyle böy-
le, ‘anan nerede?’ dedim. Dedi ‘Abi Fransa’da yaşar’ hiç mi gelmez 
buralara? ‘O senede üç dört kez Türkiye’ye gelir ama İstanbul’a ya 
uğrar ya uğramaz. Kalkar köyüne gider. Terk ettiğimiz köyüne gi-
der’ dedi.

Anlattım, kalktı gitti. Ertesi gün bana bir telefon açtı. Bulmuş, tes-
pit etmiş anası. Peki, getirecek misin naaşı dedim. ‘Ben getireceğim 
de burada bir amca var’ dedi ağlamaya başladı. Ver amcayı dedim. 
‘Amca niye ağlatıyorsun’ dedim. ‘Oğlum bir şey demedim. Dedim ki, 
kızım anandır, malındır ama bana sorarsan bırak kalsın burada 
gömülsün. Su çatlağını buldu’ dedi.
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Ben döküldüm. Orada döküldüm, Anadolu insanının bu deyişinden 
döküldüm. Bu algılamadan döküldüm. Evet su çatlağını bulmuştu.

Diye anlatırdı bu hikâyeyi rahmetli Hrant DİNK

Kim bilir belki bir gün ben de memleketimden ayrı düşeceğim, o vakit 
su çatlağını bulacak mı pek emin değilim…

Memleket işte başkaydı. Taşı, toprağı altın değerinde hazineydi mem-
leket kelimesi bende, Sivas Elleri türküsünün hikâyesi ile anlatmak iste-
dim sizlere, Sivas elleri derlerdi, bir türkü geçerdi beynimden yüreğime;

Sivas ellerinde sazım çalınır,
Çamlıbeller bölük bölük bölünür. 

Bazen yârdan ayrılmak demekti Sivas işte, Sivas benim sevdamdır bu 
dizelerde, Sivas elleri ne kutsal ne hazinedir kendini bilene…



51

BİR AVUÇ TOPRAKLA
BİR TUTAM MADIMAK

2006 yılının ilk günleriydi, gecenin bir yarısında telefon çaldı. Eşim Eva 
“hayırdır inşallah” deyip ahizeyi kaldırdı, bir şeyler konuştuktan sonra 
telefonu elime tutuşturdu.

 -Alo

-Yeni yılın kutlu olsun Payel, hayırlı noeller.

-Ooo Ovakcığım merhaba.

-Ne o yatıyor muydun?

-Önemli değil, sesini duymak uykudan daha tatlı.

Telefondaki kuzenimdi, Amerika’dan arıyordu. Hoşbeşten sonra sağ-
ların hatırları soruldu, sonra da ölenler yâd edildi. Fazla para yazmasın 
diye konuşmayı kısa kesmeye çalışıyordum, ama kuzenim uzun konuş-
maya kararlıydı.

-Ya oğlum konuşsana, ha bir şey söyleyeyim seni sokaktan 
arıyorum. Kart sıkıştı, bir saattir Avustralya, Fransa, Almanya, 
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Türkiye aklıma nere gelirse arıyorum. Anlayacağın istediğin 
kadar sohbet edebiliriz, senden sonra birkaç kişiyi daha araya-
cağım.

Büyük kızından olan torununun büyüdüğünü, küçük kızı nişanladık-
larını, İstanbul’da kalsa hâlâ Dolapdere’de arabaların altında sürünüyor 
olacağını, ekonomik bir sorunları olmadığını, kapısının önünde tam üç 
tane arabası olduğunu uzun uzadıya anlatmaya başladı. O bildik Ame-
rikan rüyasını anlatıyordu, fırın sütlaca benzeyen rüyayı, ama sütlacın 
üstünü örten yanıktan hiç dem vurmuyordu. Fakat ben ne kadar gizle-
meye çalışsa da, sesinin tonundan yanık kokusunu alıyordum!

 Kuzenim bir ara konuyu değiştirdi,

-Payel hatırlıyor musun bir akşam Samatya sahilinde Antepli 
Restoran’da kafaları çekmiştik.

-Tabii hatırlıyorum.

-Ben İstanbul’dan ayrılmaya kesin olarak karar vermiş, sana 
da birlikte gidelim diye ısrar etmiştim. O ara sen üniversite-
de okuyordun, önce ben gideyim sen okulu bitirince gelirsin 
türünden şeyler söylemiştim. Sen de “Hayır Ovak ben bu 
topraklarda doğdum, yine burada öleceğim. Ömrümün son 
günlerinde bir avuç toprakla bir tutam madımağa muhtaç ol-
mayacağım” demiş, bir toprak ve madımak hikâyesi anlatmış-
tın, üstelik hikâyeyi anlatırken ağlamıştın. Doğrusu o zaman 
ağlamana bir anlam verememiş, duygusallığını içtiğimiz onca 
rakıya yormuştum.

-Ne yani, jeton otuz yıl sonra mı düştü Ovak? Oysa demin 
pespembe şeyler anlatıyordun.
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-Ulan hemen üstüme gelme, fazla da kurcalama. Bak şimdi 
senden iki ricam var.

-Söyle, elimden geleni yaparım.

-Birincisi, o toprak ve madımak hikâyesini yazıp bana yolla-
yacaksın. Burada birilerine anlatmaya çalışıyorum, ama ya 
beceremiyorum veya bir kısmını unuttum. İkincisi, buraya 
gelen biriyle bana kokoreç yollayacaksın. Bilirsin ben İstanbul 
çocuğuyum, madımaktan pek anlamam. Oradan ayrılırken 
mamam (annem) bizim mezarlıktan bir avuç toprak alıp eşya-
ların arasına koymuştu. Anlayacağın toprak nasıl olsa var, sen 
bana kokoreç yolla. Bir şey daha, hikâyeyi anlatırken sakın ağ-
lama, lütfen söz ver bana.

Kuzenimin sesi çatallaşmış, dili dolaşmaya başlamıştı, çok duygulandı-
ğı belliydi,

-Tamam ulan anladım, hadi yeter, herkese selam söyle. Ağlarım 
veya ağlamam, o da benim bileceğim iş, deyip kestirip attım.

Telefonu henüz kapatmıştım ki, elimde unuttuğum sigaranın parmağı-
mı yaktığını fark ettim. Eşimin sesiyle irkildim,

-Hayrola Payel, kötü bir şey mi var? Neden ağlıyorsun?

-Sana öyle geliyor, hadi sen git yat, ben bir şeyler yazacağım, 
dedim.

 Garibim her taraf bana yabancı
Dertliyim, çekinme doldur be hancı
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 İlk önce kımıldar hafif bir sancı
Ayrılık sonradan kor yavaş yavaş…

Bilemediğim bir nedenle, Selahattin Ünal’ın uşşak şarkısını mırıldan-
maya başlamıştım. Sanki bu dörtlük kafamdaki toprak ve madımak 
hikâyesiyle özdeşleşmiş gibiydi. Evet, TOPRAK ve MADIMAK’la.

1970’li yıllar Sivas. Babam Manuk usta, vilayet konağında valinin kapı-
sını tıklatıyor:

-Girin

-Hayırlı sabahlar sayın valim.

-Oo hayırlı sabahlar Manuk usta, hoş geldin. Kusura bakma 
valiliğe kadar yordum seni, ama biraz sohbet etmek istiyorum.

-Rica ederim vali bey buyurun.

-Kahveyi nasıl içersiniz.

-Vali bey ben kahveyi fazla sevmem, mümkünse çay olsun.

-Nasıl isterseniz. Manuk usta lütfen şu mektubu okur musu-
nuz? Gerçi ben bir cevap yazdım, istenen şeyleri de hazırladım, 
yarım saat sonra her gün Ankara’ya giden özel kuryeyle yolla-
yacağım. Sizlerden birinin birkaç satır karalamasının iyi olaca-
ğını düşündüm.

-Hayırdır vali bey, bakalım ne yazıyor o mektupta?

Babam mektubu alıp okumaya başlar:
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“Hörmetli Sıvaz Valisi

Ben Ağdeğirmen mahlesinde doğdum, Bezirci Tarlasında böyüdüm. 
Hem öksüz, hemi de yetim idim, beni emmimin uşakları böyüttü. 
Sona 1924’de Amarikaya geldim. Üç tene oğlum, bi tene gızım 
oldu, on bir tene de torunum var, şimcik 72 yaşımdayım. Biliyorum 
ki benden çok güçcüksün, kabul buyurursan sen de benim evladım 
sayılırsın.

Vali beg oğlum, senden bi iricam var. Egerki bizim maşatlıktan (me-
zarlık) bi avuç topraknan, bi bişirimlik madımah yollarısan beni 
berhudar edersin, hemi de ellerinden öperim.

Burada sorduk, Sıvaz’da Amarikan konsulatı yokmuş, olsayıdı on-
lardan ister sağa zahmet vermezidim. Oralarda kimim kimsem de 
yoh. Buradaki Türk konsulatına oğlum getti, onlar da bu istediği-
mi eger biri Angara’daki Amarikan konsulatına yollarısa, oradaki 
memırların tez elden buraya göndereceğini söylemişler. Biz de onlara 
tilefon ettik, söyledik, onlar da eger Sıvaz’dan biri yollarısa tez elden 
bize ulaştıracahlarını söylediler. Onun için ben de bu mektubu yaz-
dırdım. Ben bu mektubu böyük gelinime yazdırdım, çoh eyi Türkçe 
bilmeyor, yağnış bi şey yazmışsa gusura galma. Eger yollarısanda sağ 
ol, yollamasan da sağ ol. Emme bil ki, yollarısan böyük sevap etmiş 
olursun. Eger bir masarifi de varısa, yazki yollayam. Şimcikten sağ 
olasın.

Adıresim şodur…………….”

Babam mektubu okuduktan sonra valiye sordu,

-Evet vali bey, ne yapmamı istiyorsunuz?



56

-Manuk usta, dün Ulaş’a telefon ettim, sabah erkenden taze 
madımak geldi. Şoförümü yollayıp sizin maşatlıktan toprak da 
getirttim. Hepsini paketleyip hazırladık, şu kâğıda uygun bir 
şeyler yaz da benim mektupla gönderelim.

Babam, Gücük Apel’in torunu olduğunu, Sivas’ta yaşadığını, şu anda 
şehirde bilmem kaç hane Ermeni bulunduğunu, hepsinin esnaflık yap-
tığını, rahat ve iyi olduklarını bildiren bir mektup yazarak valiye teslim 
eder. Belki mektuplaşmak isteyebilirler diye kendi adresini ilave etmeyi 
de unutmaz. Babam valinin bu kadirbilirliliğini ve insanlığını çok takdir 
eder. 

-Vali bey, gösterdiğiniz hassasiyetten ötürü size çok teşekkür 
ederim. 

-Ne demek Manuk Usta, ne mutlu bize ki yıllar sonra bir hem-
şerimiz bizden bir istekte bulundu.

Bu olaydan birkaç ay sonra okul dönüşü babamın dükkânına uğramış-
tım. Her zamanki gibi neşeyle içeri dalıp selam verdim:

-Kolay gelsin hayrik (baba).

-Hoş geldin oğlum, dersler nasıl geçti bakalım?

-Bildiğin gibi baba.

-Ha Payel, eve gidince mamana (annene) söyle, akşam yeme-
ğinden sonra Bedik Dayılara gideceğiz.

-Hayrola baba, yine Erivan’dan Persa horkurumdan (halam-
dan) mektup mu geldi?
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-Yok oğlum Amerika’dan bir mektup geldi, ama kimden geldi-
ğini bilmiyorum, akşam öğreneceğiz.

O yıllarda Sivas’ta Ermenice okuyup yazma bilen iki, bilemedin üç ihti-
yar kalmıştı. Bunların içinde Ermeniceyi en iyi bileni de rahmetli Bedik 
Dayımdı.

Akşam hepimiz el öpüp yerlerimizi aldıktan sonra, babam Amerika’dan 
gelen mektubu Bedik Dayıma uzattı. Dayım, başına lastikle bağladığı 
yakın gözlüğünü özenle gözüne yerleştirdikten sonra okumaya başladı:

“Sevgili kardeşim Manuk Güllüdere,

Ben Agop’un ortanca oğluyum, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisi-
nizdir. Size çok teşekkür ederiz. Vali Bey’in yolladığı toprağı ve ma-
dımağı aldık, çok makbule geçti. Ayrıca yolladığınız mektup da bizi 
çok mutlu etti. Sivas’ta hâlâ o kadar Ermeni yaşadığını bilmiyorduk, 
çok şaşırdık. Sizleri tanımasak da bir Sivaslı olarak hepinize bol bol 
selam ederiz. Mektubunu okuyunca babam, “Bakın siz üç gardaş bi 
bacısınız, bundan böyle dört gardaş bi bacı oldunuz” dedi. Sevgili 
kardeşim, babam iki senedir yatalak hastaydı, yerinden hiç kalkamı-
yordu. Hele son altı aydır durumu çok kötüydü, bir türlü ÖLEMİ-
YORDU! Yolladığınız toprağı yastığının altına koyduk, tarif ettiği 
şekilde o otu da pişirdik, iki üç kaşık yedi ve ÖLDÜ! Evet kardeşim 
babamız öldü, hepimizin başı sağ olsun.”

Yıllar sonra bu acıklı hikâyeyi kuzenim için kaleme alırken, yine o uşşak 
şarkı tüm hüznüyle gelip çöreklendi yüreğime.

Garibim her taraf bana yabancı
Dertliyim çekinme doldur be hancı
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İlk önce kımıldar hafif bir sancı
Ayrılık sonradan kor yavaş yavaş... 

1970 yılların Sayın Sivas Valisi sen ne büyük bir insanmışsın konumun 
yüreği en güzel ağırladığı en özel isimlerden biriymişsin. Yaşıyorsan 
sana binlerce kez teşekkür ediyor, yok eğer toprak olup Hakk’ın rahme-
tine kavuşmuş isen Allah rahmet eylesin diyoruz. Işıklar içinde uyudu-
ğun kesin!

Bir tutam madımak, bir tutam toprak hasreti içimizi yakıp bu mektupta 
yüreklerimizi dağlayan, insan neleri arzu etmiyor zaman zaman, mem-
leket aşkı sevdası bizlere geçmişten kalan, gurbet eller oldu bizlere zin-
dan, geçmişim geçemeyen olup yüreğimde olan, gitse de geçemeyecek 
geçmişim var benim gözlerimde yaşanan! Bu hikâyeyi ilk olarak bizim 
Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı sevgili Ahat 
TÜRKMENOĞLU’ndan dinlemiştim. Bugün ise kitabıma eklemek 
istediğim mektubun hikâye kısmı ile bize anlatılan tarafı meğer rah-
metli Sivas sevdalısı Payel Amcama aitmiş. Bir kez daha ağladım iyi mi ?

Ğardaş merhaba; bacıma da selam söyle! Diyerek geldi yıllar sonra, 
3 Temmuz 2012 tarihinde Sivaslı Ermeniler ve Dostları Derneği’ nin 
kurucusu Payel GÜLLÜDERE memleketi olan Sivas’a bizimkiler hep 
bahsederdi ama hiç görmemiştik kendisini. Geldiğinde ilk durak bizim 
evdi, kapıyı açtık aman Allah’ım o ne güzel bir bakıştı yüreğini okudu-
ğumuz bu adama kardeşim Alisya ile âdeta hayran kalmıştık. Gözlerin-
deki hüzünlü yaşlar birden, özlemi olan memleketinin havasını soludu-
ğu için gülen gözlere dönüşüyordu. İki duyguyu bir anda yaşıyor, bize 
de en derin şekilde hissettiriyordu. Amansız bir rahatsızlığa tutulmuştu 
koca yürekli güzel adam oysa ne çok sevmiştik biz kendisini içten bir 
gülüşü, belki de Alisya ile bana verdiği güzel öğütler onu sevmemize 
bu denli neden olmuştu. 
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En etkilendiğim sözü ise;

‘Biz Sivas’ta dört bayramı hep bir kutlardık, (parmakları ile say-
mıştı hiç unutmam) Noel Bayramı (Ermenilere özgü) Ramazan 
Bayramı, Paskalya Bayramı (Ermenilere özgü) ve Kurban Bayra-
mı’dır. Razaman Bayramı sabahında ise; memecim miliği toplar-
dık.’ Sözleri oldu. 

Memecim, yöreye özgü küçük, yağsız simittir. Kardeşlik, birlik ve be-
raberlik sözleriydi bunlar. Ne hoş, ne tarifi imkânsız bir duygu, hep bir 
dört bayramın içerisinde bulunmak. Yine derim hep dediğim gibi ad-
res bir değil miydi?

Benden ziyade kardeşim çok daha bağlanmıştı Payel Amca’ya, hâlbuki 
daha evvelinde hiç tanımıyorduk ve geleli ne kadar olmuştu, sanki sa-
atler geçmişti ancak, hasta olduğu için pek bir şey yiyemiyordu. Sevgili 
eşi Eva ise onu bir an olsun yalnız bırakmadı. Bir çocuk gibi bakıyordu, 
bu sevgiyi imrenerek izliyorduk. Payel Amca bir Sivas âşığıydı belki de 
yıllar sonra ilk ve son gelişiydi, memleketi olan Sivas’a, uzun bir aradan 
sonra gelip merhaba deyip, giderken elvedayı çekmişti bilmeden. Has-
talığına yenik düşmüş, Sivas ziyaretinden tahmini 5-6 ay sonra gözlerini 
kapayıp ayrıldı aramızdan. Yüreğini gözlerinden okuduğum bir insan-
dı, özü sözü bir derler ya sanki rahmetli Payel Amca’nın üzerine giydi-
rilmişti bu söz. Biz iki gün tanıdık fakat bu güzel yürekle yıllar geçirmiş 
gibi olduk. İyi ki de öyle oldu, bize maneviyatı aşılayan en özel isimdir 
Payel GÜLLÜDERE! Kardeşim Alisya konuşmalarını ses kaydı olarak 
almıştır, bu gün olmuş hâlâ açıp dinleriz. 

Sonra bir ses duyulur derinlerden yüreklerimizde, Ğardaş merhaba; 
bacıma da selam söyle! 
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Payel GÜLLÜDERE 
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BİR SOFRADA EL ELE

Yaya demek babaanne demektir Ermenicede… Çoğu Sivas merkezi-
ne bağlı Ulaş ilçesinin çocukları benim yaşıtlarım olanlar babaanneme 
‘yaya’ diye hitap ederlerdi, bir kelimeyi sahiplenmek ne hoş duyguydu 
kim bilir…

Bazen yüreğinde biriktirdiklerine kelimeler bile kifayetsiz kalır. Hani 
konuşmak anlatmak istersin veya haykırmak ama sesini duyuramaya-
cağını bilirsin. Susarsın, dil susar yürek isyan eder konuşur zamanla yü-
reğinle konuşmayı öğrenirsin. Bazen hüzünlü sokaklardan geçmek ge-
rekir aydınlık yarınları bulmak için. Bizler hüzünlü sokaklardan geçtik 
belki de geçiyoruz hâlâ… Çok canlar verdik, çok canlar yitirdik yaşam 
denen bu yolda, kimisi özlem olup gün geçtikçe çoğalıp taşan testiyi 
sayfalara döktürdü bize böyle amansızca. İnsan gün geçtikçe özlem du-
yar mı eski zamanlara, yaşım çok geçmiş değil ama ben eskilerde yaşa-
mayı arzu ederim hâlâ… Eski insanlar, eski yaşantılar ne güzel anlam 
katar insana. Şimdilerde teknolojinin oyuncağı olmuş gidiyoruz akıp 
giden zamana... Ne güzel yaşanmışlar var oysaki geçmiş zamanlarda. 
Mesela bir şehirde inanç farkı olsa da adres bir deyip ayrım yapmadan 
Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlar, ezan sesinde ettiğimiz dualar… 
Kızıl yumurta yere düşmeden yaz gelmez diyen komşular Ermeni ce-
maatinin Paskalya Bayramı hazırlıklarına gelen Müslüman komşular, 
sonrasında hep bir kutlanan bayramlar… Biz Sivas’ta 4 bayram kutlar-
dık mesela; Ramazan Bayramı’nda çıkıp şeker toplar, Kurban’da koyun 



62

keserdik. Hz. İsa Peygamber’in doğuşu olan Noel Bayramı’nda eve 
gelen güzel canlara bayram âdetlerini sunardık, çoğu zaman mahalle 
arkadaşlarımıza ikram ettiğimiz kızıl yumurtaları birlikte tokuşturup, 
birlikte yediğimiz güzel bayramlardı bunlar… Şimdilerde azalmış olsa 
da bitmemiş olan bu güzellikleri çoğaltmak gerekmez mi? Biz güzel in-
sanlara düşen vazife sevmek, saymak değil mi? İşte böyle güzel birlik ve 
beraberlik içerisinden geliyoruz. Nefret yerine sevgi ekelim yüreklere, 
bin olup hiç olmaktansa bir olup hep olalım derim ben…

O sabah uyandığımda büyük bir telaş vardı bizim evde, akşam için 
planlar yapılmıştı çoktan! Anneme bu telaşın nedenini sorduğum-
da ise; ‘kızım bugün babaannen yan komşuları iftar yemeğine alacak’ 
demişti. Gözlerimde nedensiz bir gülme oluştu, yüreğimde ise tarifsiz 
bir heyecan, mutluluk vardı. Akşama iftar için misafir gelecekti. Her za-
manki gibi yine her şeyin kusursuz olması en baş şarttı, dedem çarşıya, 
alışverişe gitmek için hazırlandı akşam için en özel yemekler yapıla-
caktı. Hep bir sofrada yine güzel sohbetler eşliğinde muhteşem lezzetli 
yemekler yenecekti, biraz da yemeği lezzetli kılan birlikte ekmeğimizi 
paylaştığımız insanlardı. Ben evi temizleye başladım, mutfaktan lezzetli 
yemeklerin hoş kokuları gelmeye başladıkça daha da heyecanlı bir şe-
kilde evi süpürüyordum. Lezzetli yemeklerin kokusundan ziyade yine 
hep bir olmanın heyecanıydı bu… Bir Ermeni evinde çok sık rastlanan 
olaydı hâlbuki Ramazan ayında iftar yemeklerini komşulara, dostlara 
sunmak. Lakin her sofrada, her misafirde ayrı heyecanla atardı kalbim, 
el verip el ele yemek yemekti esas neden, iki farklı inancın bir dilden 
iman edip o sofrada toplanıp iftar ezanını beklemek ve ardından bir yu-
dum su ile dualar eşliğinde bereketlendirerek masayı “Allah kabul etsin.” 
temennilerinde bulunmak… Bazı duyguların tarifi imkansızdır, bu da 
onlardan biriydi işte…

Akşam olmasına az bir zaman kalmıştı, hemen hemen herşey hazır 
denecek kadar bitmişti. Ben yine mutfağın karşısındaki küçük sevimli 
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misafir odasına yer sofrası hazırlama telaşı içerisindeydim, herkes heye-
canlıydı iftara çok az bir zaman kalmıştı, misafirlerimiz gelmek üzerey-
di. Sini (Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten 
büyük tepsi ) ile yemekler kondu yer sofrasına ve işte tamda kapıdan 
içeri ‘Bayzar Hatun’ diye seslenerek girdi Ümmühan Teyze içeri, baba-
annem çıktı kapıya, içeri buyur etti. Hâlbuki Ümmühan Teyze bizim 
evden hiç çıkmaz, her vakit gelip bizimle babaannemle zaman geçiren 
biriydi ama o gün farklıydı çünkü Razaman ayının kutsallığından olu-
şan iftar sofrasına buyur etmiştik Ümmühan Teyze’yi ve aile bireyleri-
ni… Misafir odasına alındıktan sonra hepimiz dizildik yer sofrasının 
etrafına kulaklar ezan sesinde idi ve ezan okunur iken dualarımızı edip 
bir yudum suyu içtikten sonra ekmekleri hep bir elden paylaşarak iftar 
açtık… Gözlerimiz gülüyor, ellerimiz ile aziz günde ekmeği paylaşarak 
yüreklerimize ekilen kardeşlik duygusunun mutluluğunu yaşıyordu.

Aynı olay iki inancın oruç günlerinde hep tekerrür ederdi. Biz, siz mi? 
Bizim oruç zamanı, sizin oruç zamanı mı? Hayır, biz siz demeden hep 
bir sofrada buluşurdu yürekler belirlenen tarihlerde… 

Yine eskilerden duymuşluğum çoktur. Bir hayli zaman evvel Ermeni 
kadınların sahur vaktinde uyanıp komşuları uyandırdıklarını… Ne 
kadar sevgi dolu sözlerle, gözlerle ifade edilirdi bu durum ‘biz uyanma-
dan uyanılır ve ev halkını sahur için kaldırılırdı’ derlerdi eski gönül in-
sanları, onlar için eski komşulukların tarifi yoktu, eski insanların yüreği 
başkaydı işte nerede sen, ben demek o vakitlerde hep biz kelimesi be-
nimsenmiş, Allah bir, yollarımız farklı olsa da adres bir denmiş. Kimisi 
bu anlamlı yaşanmışlıkları özlem dolu anlatırken gözünden iki damla 
yaş süzülürdü, belki de şimdilerde böyle anlamlı dostlukların kardeş-
liklerin olmamasıydı akan yaşların nedeni kim bilirdi… Hâlbuki bir şe-
hirde aynı kültürleri yaşayarak büyümüşüz, eskilerde var idi, şimdilerde 
neden yok oldu?
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“Ümmühan Teyze”
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Yine bir gün Hasan Emmi belirdi Sivas Ulaş’taki evin kapısında, pek 
büyük sayılmam o vakitlerde çocuk yaşlardayım. Hasan Emmi eksik 
olmazdı bizim evden, kendi evi gibi sahiplenip içeri girerken her gelme-
sinde hiç şaşırmadan hep bu sözü tekerrür ederdi babaanneme;

-Bayzar yes ano tiyem (Bayzar, ben açım)

Bu söze karşılık yayam  bizim çıngıllı Hasan Emmi’ye hemen sofra ku-
rar, hep bir toplanıp yemek yenirdi. 

“Hasan emmi ermenice duvar yazısı”
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Bizim ve memleketimin çıngıllı Hasan Emmisiydi o, ne çok severdim 
kendini bir bilseniz bilemezsiniz, belki siz farklı inançlarda aynı sofrada 
aynı imanı edenlerle hiç bir olmadınız. Belki de çıngıllı Hasan Emmi’yi 
sevmemin nedenlerinden biriydi Ermenice konuşarak içeri girmesi, 
kendisi Alevilik inancını benimseyerek yaşayanlardandı. Fakat sular 
seller gibi Ermenice konuşuyordu, hayran kalıyordum her defasında 
kendisine. Ötekileşmeden yaşamanın, hep bir olmanın hazzı inanın bu 
sayfalara yansıtılamıyor. Hasan Emmi’den bahsetmek için oğlu Kenan 
Abimden izin istedim. Kenan Abi sağolsun ‘tabii dedi bahsedebilirsin’ 
hatta bu satırları işlediğim bugün Kenan Abimi dedemin, ölümün kıyı-
sından kurtardığını da yeni öğrendim. 

“Hasan Emmi ve Kenan Abiye ait fotoğraf ”
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Yaşlar süzüldü gözlerimden, Kenan Abi ‘hayatımı dedene borçluyum’ 
dediğinde yine o güzel adam dedemden söz ediliyordu, yine ettiği 
onca yardımlardan birini duymanın verdiği haz dolu hüznün yaşlarıydı 
bunlar. Çıngıllı Hasan Emmi’nin evinin duvarında kim bilir kaç zaman 
öncesine ait Ermenice yazılı bir taş bulunmaktadır. O yazıdan rahatsız-
lık duymadan yaşayan, o evde büyüyen memleketim insanları var işte. 
Ben şanslı büyüdüm kardeşliği, birlik ve beraberliği çocuk yaşlarda al-
dık yüreğimize çünkü bir sofrada iki-üç inanca yer verip ekmek uzatı-
yorduk birbirimize.

Nereden geldiğimizi bilmektir belki de var olmak, nereden nereye 
gelmek, aslını ve soyunu unutmadan, yitirdiğin toprak altındaki sev-
diklerini attığın her daim anarak yaşamak .. İnsan nereden geldiğini 
bilmeden nereye gidebilir ki? Bizi biz yapan değerlerimiz değil mi? De-
ğerler geçmişte, geçmiş yarınlara ışık tutan değil mi? Geçmişini bilmek 
geçmişte kalıp geleceğini kör etmek değil elbette . Geçmişteki hatalar 
belkide bizi biz yapanlar yaşamın özü geçmişinde gizli. Ben de nereden 
geldiğimi anlatayacağım sizlere.

Birazdan okuyacağınız bir yiğidin hayatının özeti tam anlamıyla yaza-
madığımın farkındayım, eksikliklerimi de biliyorum dilimin yettiğince 
yüreğimin el verdiğince yazacağım işte… 

Ayaklı tarih derlerdi dedeme, bir defter alınmalı hayatta iken yaşantısı 
yazılmalıydı belki de, yapamadık biz de, çünkü ölümsüzdü gözümüzde 
kabul etmek zordu belki de dedemin bir gün toprak olacağı laf u güzaftı 
bence ama o gün geldiğinde tüm gerçeklikleriyle anladık ki geçmiş me-
ğer bizlere birer hazine…
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BİR YİĞİTİN HİKAYESİ

128 yıl evvel Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı bir Ermeni köyünde Zarman 
adında bir kız (Dedemin annesi) dünyaya geliyor. 

Çok güzel bir Ermeni kızı olan Zarman Hatun’u 20 yaşında iken o 
dönem köyde Mihrali Bey’in baş veziri olan Hamparsun isimli 40-45 
yaşlarında bir bey (dedemin babası), Zarman kızı rastgele görüyor ve 
görür görmez vuruluyor. Mihrali Bey önderliğinde Zarman kız isteni-
yor ve çok geçmeden evleniyorlar. 

Aslında dedemin babası (Hamparsun ) daha evvel evlilik yapmış fa-
kat eşi vefat etmiş, önceki evliğinden ise 3 çocuğu dünyaya gelmiştir. 
Zarman Hatun ile evlenmesine razı gelemeyen çocuklar Sivas’a gelip 
şu anki Taşhan’da manifaturacılık yapmaya başlıyorlar, bir hayli zaman 
sonra Sivas’ı ve hatta Türkiye’yi terkedip yurt dışına çıktıkları biliniyor 
lakin şu anda kendilerinden hiçbir haber alınamamaktadır. Hamparsun 
ve Zarman çiftinden olma dedem ve dedemin öz olarak 4 erkek, 2 kız 
kardeşi bulunmaktadır. İsimleri ;

Zakar (Zeki)
Mihran (Sarı  Ağa)
Sahak (Semet)
Toros (Teyfik)
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Maryam ( Müşgünaz )
Şükriye …

Dedem babasını kaybettiğinde 8 yaşlarında bir çocukmuş anlatırdı 
bize; ‘ölümün ne demek olduğunu bilmez iken tahmini 8 yaşlarımda 
idim, tarladan eve dönerken anlam veremediğim bir kalabalık vardı 
evin önünde sonra ‘baban öldü’ dediler. Ölümle tanıştım derdi, haki-
katen öyleymiş ölüm ne soğuk bir kelime ancak; sevdiklerin toprak 
olduğunda anlıyorsun, buz gibi içini amansız kışa çeviren tarifsiz bir acı 
olduğunu, küçük bir çocuk olsan da ölümle tanıştığın an kocaman bir 
adam oluveriyorsun hayatın cilveleri işte…

Mihrali Bey Konağı
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Dedem babasının kaybından sonra kardeşleri ve annesiyle Mihrali 
Bey’in konağında 10 yıl kalıyorlar. Mihrali Bey’den sonra oğlu Rüştü 
bey ile de konakta geçen zamanları oluyor . Konak yaşantılarından 
sonra Zarman Hatun gardaşları ile birlikte Hamurkesen köyünde yaşa-
maya başlıyor. Tarla ekip biçip hayvancılık yapıyorlar. Bunun yanı sıra 
Zarman Hatun un gardaşları değirmencilik yapmakta oldukları için 
dedem dayıları ile çalışarak değirmencilik mesleğini öğreniyor. Artık 
Sivas’a yerleşmeyi uygun buluyorlar ve 6 kardeş bir de Zarman Hatun 
1938‘de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiği sene kağnılar ile bir 
kış günü Hamurkesen mevkiinden , o zamanın ulaşım araçlarından en 
yaygını olan kağnı ile şehre (Sivas’a) yol alıyorlar.

 Sivas yollarında geceleri
  Katar katar kağnılar gider
 Tekerleri meşeden.
  Ağız dil vermeyen köylüler
 Odun mu, tuz mu, hasta mı götürürler?
  Ağır ağır kağnılar gider
  Sivas yollarında geceleri.

 Ne, yıldızlar kaynaşır gökyüzünde,
  Ne, sevdayla dolar taşar gönüller,
  Bir rüzgâr eser ki bıçak gibi
  El ayak şişer.
  Sivas yollarında geceleri
  Ağır ağır kağnılar gider.

 Kamyonlar gelir geçer, kamyonlar gider
  Toz duman içinde,
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 Şavkı vurur yollara,
  Arabalar dağılır şoförler söver,
  Sivas yollarında geceleri
  Katar katar kağnılar gider.

                                Cahit Külebi

Nihayet kağnı ile o uzun süren yolcuğunun sonuna varmış bulunuyor 
bizimkiler. Bir ev bulup sığındıktan sonra dedem ilk kendi mesleği olan 
at arabası ile taşımacılığa başlıyor. Dedem kardeşleri içerisinde en bü-
yük olmamasına rağmen her sorumluluğu üstlenmekte olup, her ko-
nuda annesinin ve ağabeylerinin rızasını almıştır. Sanıyorum dedemin 
üstün zekâsı ve girişkenliği tüm sorumluluğu kendi üzerine almasının 
nedenlerinden biriydi. At arabası ile Kızılırmak’tan kum çekip şimdiki 
Sivas Belediye binasının bulunduğu mevkiye ve en eski yerleşim birim-
lerine taşımacılık yapıyor. Taşımacılığın yanı sıra dedem yine kiralık 
hayvan barınaklarında besicilik yapıyor ve durumları maddi yönden 
epeyce düzeliyor. Tabii ki bu arada Hamurkesen köyünde yaşadıkları 
dönemde dedem çalışkanlığından ötürü Ulaş ve tüm çevre köylerini 
bilip, insanlarını tanıdığı için kısa sürede sayılan ve sevilen bir kişilik 
olup bundan dolayı lakabı ise Sarı Ağa oluyor. Kendi gayretleri ile Sivas 
Bezirci Mahallesi’nde iki katlı bir ev inşa edip 6 gardaş eşleri, çocukları 
ve birde Zarman Hatun sanıyorum 36 kişilik bir aile bu iki katlı evde 
yaşamlarını sürdürmeye başlıyorlar. 

Yine dedemden duyduğum bir yaşanmışlığı da yazmak istiyorum. 
Belki çoğu insan bilir, eskilerdeki çamaşır gününü. Yine de anlatmak 
istiyorum ki; ne çok okunup yazılırsa belki gelecek nesile doyumsuz-
luk konusunda ufak çapta katkımız olur. Dedem söylerdi ‘ben çama-
şır günü yorganın altından dışarı çıkamazdım, bir değişiğimiz yoktu 
giymeye, kıyafetimiz yıkanacak kuruyacak ki ancak öyle çıkacaksın 
yorganın içinden’ derdi. Bizler ise bir kıyafeti beğenmeyip burun kıvı-
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rıyor, koşup gidip yenisini alıyoruz. Doymuyoruz, yetemiyoruz, istiyo-
ruz, şükür bilmiyoruz! Kapitalizmin içinde savrulup gidiyoruz. Marka 
giymek, marka yemek çıktı şimdilerde, cebindeki telefonun dahi seni 
marka kıldığı bir dönemde eski yaşanmışlıkları anlamak hiç de kolay 
olmayacaktır. Bakınsana eski insanların yaşam standartlarının zayıflığı-
na, değişik bulunmazmış giyinmeye, ben bu yaşanmışlıklardan anlıyo-
rum eskilerin bereketinin şimdilerde neden olmadığını… 





75

DOSTTAN ÖTE GARDAŞLIK

Hep söylerim ‘Bazı insanlar Allah’ın bir lütfudur. İyi insanlar hediye ola-
rak göklerden gelen meleklerdir’ diye. Yine göklerden gelen bir hediye 
olarak sunulmuş Raci Dede benim dedeme. Aslen Sivas Zaralı olan 
Recep Raci DİNÇER’in dedem ile yolları birleştikten sonra son nefes-
lerine kadar bir daha ayrılmıyorlar. Nereden bilebilirdi tanıştığı yürekli 
adam Raci Bey’in bir ömür boyu gardaşı gibi yanında olacağını, bile-
mezdi elbette yaşanılması gerekti ve yaşanıldı. 

Dedem Raci Bey ile tanıştıktan sonra madencilik işi yapmaya başlıyor. 
Hatta yine dedemin hep bahsini getirdiği bir anısı var. Bilfer Madenci-
lik ve Turizmi MAŞ Şantiyesi yeni kurulduğu dönem dedem ile Raci 
Bey de bu madenin emektarı olarak çalışmış insanlardır. Şantiyenin 
kurucusu olan Sadullah BİLGİN, Ankara’dan Sivas’a geliyor. Ocağa 
gittiğinde ocakta dedemin ne şekilde çalıştığını ve çalışanları nasıl yön-
lendirdiğini görüyor. Dedemi yanına almayı planlayarak; Raci Bey’e 
teklifte bulunuyor, dedemi yanı sıra götürüp sağ kolu yapmak istediğini 
belirtiyor. Raci Bey ise dedeme sorulmasının daha uygun olacağını dile 
getirerek dedeme soruyor; ‘Sadullah BİLGİN seni sağ kolu yapmak 
istiyor, ne dersin Ağa gitmek ister misin?’ (Birbirlerine Ağa diye hitap 
ederlermiş). Dedem kaşlarını kaldırıp bir Sadullah Bilgin’e bir de Raci 
Bey’e bakıp ‘Ağa senin eski palton bana olur da beyiminki olmaz.’ diye 
bir cevap veriyor ve gitmiyor. Bu cevabın anlamını, dedem hayatının 
sonuna kadar Raci Bey’in paltosunu neden giyindiğinden anlıyorum.
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Meğer eskilerde nasıl dostluklar, arkadaşlıklar varmış ve bu dostluğu 
hâlâ yürüten Sarı Ağa’nın ve Raci Bey’in çocukları, torunları var sanıyo-
rum bu bağlamda şanslıyım. Evet, gün geliyor aralarındaki arkadaşlık 
kardeşlikten öte bir hâl alıyor ve Raci Bey dedemden oğullarına sünnet 
kivrası olmasını istiyor. Dedem seve seve kabul ediyor, Raci Bey’in tek-
lifini ve Raci Bey’in oğullarına sünnet kivrası oluyor. Gel görki parası 

“Dedemin Raci beyin  paltosunu son zamanına kadar giyindiğini gösteren olduğu 
bir fotograf ”
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alacağı sünnet hediyelere yeterli gelmiyor ve yine de Raci Bey’in üç 
oğluna, üç adet veresiye Nacar saati alıyor. Dedem bu olayı hiç unut-
maz ve gözleri dolarak hep anlatırdı. Dedemin dostluklarının ne denli 
anlamlı olup sünnet kivrası olduğu namı ayrı duygulanır insan yoksa 
yetemediği parası yüzünden veresiye aldığı saatlere mi duygulanır. Bi-
lemedim…

Bir dönem Sivas’ta Buğday Pazarı’nda dedem, Raci Bey, Çerkez Gazi (o 
dönemlerde Sıcak Çermik’in müdürü) ve Rüştü Bey’in oğlu Mihrali 
Bey’in torunu Turgut Memilioğlu zahirecilik (gereğinde kullanılmak 
üzere saklanan tahıl, aşlık) mesleğini icra ediyorlar. 1965-1970 yılları 
arasında dedem yine Raci Bey ile Sivas Kepçeli mevkinde Erginlerin 
Kıraathanesini ortaklı işletmeye başlıyorlar. 

“Kahvecilik yaptığına dair belge”
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Bu zaman diliminde kahvede çıraklığını yapan özel isim şimdilerde Si-
vas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı (SESOB) Beşir Köksal 
oluyor. Hiç unutamam ben de, dedemin vefatında Ulaş’tan cenazeyi Si-
vas’ a getirişimizde kabristanda o acılı günümde ilk gördüğüm isimdir 
Beşir KÖKSAL. Özünü, geçmişini ve nereden nereye geldiğini unut-
mayan adam olduğu için özel isim belki de benim görüşümde… Böyle 
insanlara şimdilerde o kadar açız ki insanın gördüğünde koşup sarılıp 
o koca yüreklerin ellerini öpesi geliyor… Dedemin o dönem kıraatha-
nesine almış olduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çerçeveli fotoğra-
fı hâlâ bugün olmuş evinin baş köşesinde durmaktadır. Yine dedemin 

Dedemin 1965 lerde kıraathanesine aldığı ve sonra Ulaşta ki evinin baş köşesinde 
bugün olmuş hala duran Mustafa Kemal ATATÜRK fotografı
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kıraathanecilik yaptığı sırada ek iş olarak Raci Bey ve bir dönem Ulaş 
Belediye Başkanlığı yapmış olan Celal TEKAY ile ortaklı o yıllarda yeni 
çıkan Man kamyonu ile şehirlerarası taşımacılık işine başlıyor. 

Raci Bey ile dedem hayatın en olumsuz, olumlu şartlarında kederi de 
mutluluğu da birlikte omuzlarına alıp birlikte yaşamışlardır. Raci Bey 
dedemi hiçbir zaman yalnız bırakmayarak her düğünümüzde her 
üzüntülü anımızda yanımızda olmuştur. Düğün demiş iken birazcık 
bahsetmek isterim geçmişimizdeki düğünlerden;

Sivas‘ta bir tane Belediye Düğün salonu varmış sadece, tüm düğünler 
burada kutlanırmış. Tahta sandalyeler ve masalar üzerinde sunulan ik-
ramlıklar ile düğünlerin çok eğlenceli geçtiği söylenir hâlâ bu günlerde. 
İkramlıkları sunmak için sakiler dolanırmış masaları tek tek üç tane saki 
olurmuş düğünlerde. Ermeni düğünlerinin olmazsa olmazı olan yeni 
rakı her düğünde mutlaka ikram edilirmiş gelen misafirlere, ilk olarak 
birinci saki bir tepsi içerisinde küçük kadehleri tutarken arkadan gelen 
ikinci saki rakı ve suyu üçüncü saki ise; rakının akabinde sunulan me-
zeleri ikram edermiş. Mezelerin sıralaması ise; ilk olarak akide şekeri ile 
başlayıp, Hacıbekir lokumu, cevizli sucuk köme, pastırma, zeytinyağlı 
sarma ile devam ederken incir, parmak üzüm, fıstık ile son bulurmuş. 
Eğlence ise kadın erkek hep bir elden halaylar, türküler, oy madımak 
oyunları ile çok güzel bir hâl alırmış. Sivas’ta önceden ikamet eden 
Ermeni ailelerinden olan Cancikler 5 erkek kardeş ve eşleri muazzam 
gösterişleri sıralı bir şekilde el tutarak sahneye çıkıp hep birlikte Si-
vas halayı çekilirmiş, her düğünde Cancikler ekibi o halayın olmazsa 
olmazlarıymış. Sebuk Amcamı da unutmamak gerek muhakkak her 
düğünde o güzel yanık ve dokunaklı sesi ile türkü seslendirmeden o 
düğün yapıldı sayılmazmış.

Sivas yöresine özgü düğünlerde söylenerek oynanan;
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 Çemberimi çaldım taşa
 Taş yarıldı baştan başa
 Oyna keyfin baştan aşa

 Al gel oğlan çemberimi
 Bul gel oğlan çemberimi

 Çemberimi yudum idi
 Taş başına koydum idi
 Sana neler dedim idi

 Al gel oğlan çemberimi
 Bul gel oğlan çemberimi

 Çemberimin ucu boncuk
 Benim yârim gül boncuk
 Cebi boş göğsü cıncık

 Al gel oğlan çemberimi
 Bul gel oğlan çemberimi

 Çemberimin ucu oya
 Saramadım doya doya
 Mail oldum uzun boya

 Al gel oğlan çemberimi
 Bul gel oğlan çemberimi

Ezgileri söylenerek halka şeklinde el vurarak oynanan yöresel oyunlar 
o zaman insanını inanılmaz mutlu kılarmış, şimdilerde anlatırken göz-
lerindeki ışıltı yeterince doğruluyor bu sözümü… 
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İşte böyle bir arkadaşlıktan öte gardaşlığın muhabbetinden geliyoruz. 
Nerede sen ben biz demek dururken…

Raci Bey ile dedemin Ermeni düğününden bir kare fotoğrafı 
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Hatırlarım çocuk aklımla Raci Dede’nin bizim evde sözü geçtiğinde 
herkesin yüzünde oluşan o saygı sevgi ifadesini. Eşi Saadet Hanım da 
tam bir Sivas hanımefendisi. Dedem her ikisini de çok severdi. Saadet 
Hanım’ın yaptığı fasulye pilakisi yemeğinin dedem de ayrı bir yeri var-
dı. Sağ olsun dedemleri her ziyarete gelmelerinde Saadet Teyze yapıp 
getirir, dedemin gönlünü hoş ederdi. Bazı dostluklar hep baki kalır top-
rak olsa da o isimler, hep yaşar hafızalarda. Saygı ve mesafeli duruş en 
temel nedendir bu dostluklarda, çünkü saygı varsa sevgi baki kalandır. 
Hiçbir zaman birbirlerini terk etmeyen iki farklı inançtan olan, yolları-
na yoldaş iki gardaş… Bu iki gardaştan geriye kalan sıcak bir dostluk 
var şimdilerde az kalmış olsa da geçmişten bizlere aşılanan geçmişimi-
zi yaşatmamıza neden olan değerler var on numara beş yıldız tadında 
muazzam değerler…

Şanslı olduğumu söylemiştim değil mi?

Yıl 2008.. 9 Aralık Salı günü yine unutamadığım günlerden biridir. 
Ulaş’tayız, bir sabah uyandık, telefon çaldı arayanın ne önemi vardı bir 
yiğidin ölüm haberi ulaşmıştı çoktan kulaklarımıza dedeme söylene-
cekti ama nasıl? Can yitirmenin haberinin dile nasıl varıp söylenece-
ğinin acısını en iyi bilenlerdenim belki de… Dedeme söylendi elbette 
ki bu acı haber, dedem her zamanki gibi vurdu dizlerine, etmedi tek 
kelam gözlerinden yaşlar süzüldü, yoluna yoldaş olduğu gardaşı yoktu 
artık yine Raci Dede’nin paltosunu giyinildi ve Sivas için yola düşüldü. 
Dedem cenaze defnedilene kadar ayağa kalkamadı geçmişin ağırlığı 
omuzlarına binmişti belliki yığılmış kalmıştı. Yüreğinin feryadı gözle-
rinden okunuyordu. Taziye için Raci Bey’in çocuklarına sadece ‘başı-
nız sağ olsun’ cümlesi çıktı dudaklarından, çocuklarından aldığı cevap 
ise yüreklerde yeni bir feryadı oluşturmuştu.

-Senin başın sağ olsun Sarı Amca… 
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Dedemin ev hayatına gelecek olursak, 36 kişi bir arada yaşamak ve bir 
de konaklamak için köyden gelen eş, dost… Şimdilerde benim otur-
duğum ev eskilerde ne güzel insanları ağırlamış meğer, hep bir sofrada 
yemek yemenin hazzı duvarlara sinmiş olan evde yaşamanın mutlulu-

Raci Bey ile eşi Saadet Hanım
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ğunu hissediyorum elbette… Vay be diyorum bazen, bana yetemeyen 
bu ev ne insanlara gebe kalmış, ne canları sarmış içine, sanırım eskiler-
de küçük evler büyük yüreklere sığıyordu. Şimdilerde ise evler büyük 
yürekler dar, yetemiyoruz işte kendimize. Mutluluk küçük evlerde, bü-
yük yüreklerle bir olmakmış. Şimdilerde sayılı insan mutlu belki de… 

Dedem gardaşları arasında en çok sözü dinlenenmiş. Daha evvelki 
bahsettiğim satırlarımda geçiyor zaten, kimseyi kırmadan incitmeden 
anne sözünü ezip geçmeden, ağabeyine ve gardaşlarına danışmadan 
hiçbir iş yapmazmış tabiiki de. Dedem vefat edene dek bırakmadı bu 
sorumluluğunu, bizim yiyecek ekmeğimizi düşünen son nefesinde kış-
lık tereyağımızın siparişini veren bir adamdı. Bire adam bıraksana her-
kes kendi alsın yiyecek ekmeğini! Olmazdı kocaman yürekli Sarı Ağa 
bırakır mıydı hiç? Herkese, her şeye yetmesi lazımdı yoksa yüreği ya-
rım kalırdı. Keşke tereyağı olsaydı sadece düşündüğü ohooo tereyağına 
gelene kadar gün akşam olur da ben tereyağından şu nedenle örnek 
vermek istedim... Tereyağı ile ilgili bir anısı vardır hiç unutmam. Bir yaz 
günü dedem yine Ulaş’taki evde pencerenin önünde sedirin üzerinde, 
eskiden sedirler vardı koltuklar yerine. Sedirde uzanırken yine o güzel 
ağızdan ismim çıktı birden Melisa diye, iki elim kanda dahi olsa dedem 
bağırıyordu gitmem lazımdı, ben değil tüm torunları, çocukları hatta ve 
hatta tüm yaşadığı mahalledeki insanlar Sarı Ağa bağırınca ikiletmeden 
yanına gitmeleri gerekirdi ve bunu da herkes gocunmadan seve seve 
yapardı. Duydum ki dedem sesleniyor koştum gittim yanına ‘buyur 
dede’ dedim tahmini 17 yaşlarındayım, ‘otur yanıma’ dedi dedem sev-
gisini pek belli edemezdi, sertti, katıydı ve oldukça disiplinliydi lakin biz 
bilirdik bu sert bakışlı adamın ne çok yufka yürekli olduğunu gözlerin-
den okurdum ne çok sevildiğimi… oturuverdim yanına sonra yaşadığı 
bir askerlik olayını anlattı bana. Askerliğini Kars Sarıkamış’ta yapmış ve 
vatani görevinin büyük bir kısmını mutfak işlerinde yemeklerle haşır 
neşir olarak geçirmiş, öyle dedi. Neden yemek konusunda bu denli 
bilgisi var anladım o zaman, dedem askerde iken evden haber geliyor 
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tabii tüm sorumluluk dedem de... Askerde dahi eli evinin üzerinde… 
Zarman Hatun dedemden tereyağı istediğinin haberini yolluyor dede-
me, dedem vatani görevini yerine getirir iken mutfakta garsonluk yapa-
rak kazandığı bahşişler ile Zarman Hatun’a kışlık tereyağı alıp yolluyor. 
Anlattıktan sonra bana bakıp başını salladı ve hafif güldü. Bunu o vakit 
neden anlatmıştı bana çözemedim 17 yaşında hayata yeni adım atan 
bir genç kız şu an 25 yaşında anlıyor dedesinin bunu neden anlattığı-
nı… Ömrünün son günlerinde bilakis kışlık tereyağını düşünmesinin 
nedeni bu yaşadığı olaydı belki de…

Dedemle muhabbet etmek pek kolay olmazdı o zaman, bunu bana an-
lattığı için mutluluktan uçmuştum, neden anlattığı değildi önemli olan 
bana bir anısından söz etmesi beni amansız mutlu kılmıştı o zamanlar.

Ooo dedeme yaklaşmak ne mümkün fakat ben ilkokula başlayana ka-
dar her akşam yanına alıp yatardı beni onu hatırlıyorum mesela; ben 
bebekken gece yatağının başucuna salıncak kurup geceleri uyandı-
ğımda beni uyutmasını, hatta bebekliğimde hastalandım diye hüngür 
hüngür oturup ağlamasını söylerler hâlâ. Dedim ya hani dedemin sert 
bir duruşu vardı, biz büyüdükçe sevgisini öperek sarılarak belli etmedi 
ama bir Melisa diye seslenişi vardı ki nerede olursam olayım, yüreğim 
o sesi duyunca kelebek olup uçup giderdi yanına, gözleriyle sevmesi 
mesela, dedemin yani başında oturup sessizce saatleri geçirmekti ba-
zen onu öpmek, yaz aylarında tüm aile dışarda iken ben dedem içeride 
diye dizinin dibinden ayrılmadan hiç konuşmadan beklemekti onu iz-
lemek, her bakışı mıh gibi beynimde kazılı ben dedemi böyle öptüm 
böyle sevdim ben ona gözlerine bakarak sarıldım hafta sonunu iple çe-
kerdik, Cuma günü Sivas’tan Ulaş’a gittiğimizde koşarak eline yapışıp 
öpüp alnıma koyarak yanağına bir tebessüm kondurmaktı en büyük 
mutluluğum sonrasında ondan yanağıma bırakılan o kutsal öpücüktü 
benim için dünya, yaşsam, hayat demek. Ben dedemi gözlerinde sev-
dim. Dizelere geçemeyen bir sevgi ile…
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Eski geleneklerde bilirsiniz bir evde yaşanıldığında gelinler kayınvali-
delerine ve eşlerinin kardeşlerine saygıda kusur etmemek adına onlara 
karşı konuşmazlarmış. Bizim Zarman Hatun’un karşısında zaten kimse 
tek kelam edemezmiş. Hatun her şeye konuşmaz, yeri geldi mi açarmış 
ağzını ‘Bildim amma söylemedim’ sözünü benimseyip sürekli bu sözü 
zikreden hatun, susarak gözleriyle yönetirmiş ev halkını, oğullarını ve

“Dedem ile küçüklük fotoğrafım”
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torunlarını avucunun içine alıp bir tutmayı başaran hatun, tabiri caiz-
se tam bir Osmanlı hatunu kadar asil, ağır ve eşinden sonra kimseye 
muhtaç olmadan evlatlarını yetiştirip büyüten, dimdik ayakta kalmayı 
başaran yüce gönüllü bir insan… Bakışları sert, gölgesi ağır, oğlunun 

“Resimde oturan Zarman hatun sağında ve solunda ki insanlar kızları diğerleri ise 
akrabaları.”
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hesabını, kitabını elinde tutup ‘oğul şu tarihte bu insana borcun var 
unutmayasan, bugün o kişi sana olan borcunu getirdimi Sarı’ diyerek 
dedemin aldısını verdisini bilen bir kadınmış Zarman Hatun… De-
dem ne kazanıyorsa anasına getirip ‘ana bugün bunu verdi yaradan bize’ 
deyip Zarman Hatun’un eline bırakırmış kazancını. Zarman Hatun’un 
oğullarından olma kız torunları da varmış elbette, mekteplerinde çok 
çalışkan olan kızların ileriye yönelik okumaları pek mümkün olmamış. 
Zarman Hatun eskinin kadını, bırakır mı hiç okusunlar, ‘kız kısmı oku-
maz’ diyor. Öğretmenleri eve dahi geliyor Zarman Hatunu razı etmeye, 
Zarman Hatun Nuh diyor da Peygamber demiyor ve okutmuyor kızla-
rı. Bazen okumak değildir mühim olan, insan olmak, hayatı anlamak ve 
hayat okulunu okumaktır önemli olan. Diploma yerine yüreğinin var 
olmasıdır belki de… Sanırım Zarman Hatun’a çekmişliğimiz var biraz 
bizim de. Okumak, tahsilli olmak elbette önemli fakat okuyup insan 
olamayıp bir yerlere geldikten sonra, geldiğin yerin ne değeri var ko-
caman bir hiç bence. Sen önce insanlığı işle ruhuna… Zaten insansan 
hak yemiyorsundur. Hak yemiyorsan, helal ekmek her yoldan gelir seni 
bulur...

Bu arada dedemin kız kardeşleri evlenip İstanbul a gitmişlerdir. Za-
man ilerliyor ve yavaş yavaş herkes kendi yoluna akmaya karar veriyor. 
Dedem ayrılığı her ne kadar istemese de... İlk olarak gardaşlar arasında 
küçük olan Toros (Teyfik) atıyor bu adımı ve evden ayrılıyor, iki sokak 
ötede bir ev tutuyor eşini, çocuklarını alıp yerleşiyor o eve, şu an önem 
arz eden Sivas Estaş Eksantrik San. ve Tic. AŞ kurucularındandır Teyfik 
KOÇAK. Buradaki ortakları ile anlaşamayıp İstanbul’a gitmeye karar 
vererek gidiyor, yarım bıraktığı işini orada kuruyor ve büyüyor şu an 
İstanbul Esenyurt’ta bıraktığı iş hâlâ en iyi şekilde hizmet vermektedir. 
Sanıyorum en rahat şekilde uyuyor dedemin küçük gardaşı (Teyfik) 
emaneti emin ellerde…
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En büyük gardaşı Zeki (Zakar) Ağabeyi, dedemden hiç ayrılmıyor ve 
zaman ilerledikçe dedem Sivas macerasını sonlandırıp Ulaş’a yerleşme 
kararı alıyor. O dönemlerde Ulaş’ın çıkışında bir arsa alıyor ve dayıla-
rından öğrendiği değirmencilik işini icra etmek için kendi elleriyle bir 
un değirmeni yapıyor. Değirmeni ortaklı işletmeye başlıyor dedem o 
dönem rahmetli Ahmet Amca ile bir hayli zaman ortaklık yapıyorlar ta 

Dedemin diğer gardaşı Teyfik Dede
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ki 1997 yılında Ahmet Ağa rahmetli oluncaya dek! Şimdi bu ortaklığı 
yürüten oğullar var. Biz Ahmet Ağa ve ailesi ile çok önceden beri hem 
ortaklık yapmış hem komşuluktan öte bir bağ kurmuşuzdur. Öyle sı-
cak öyle güzel dostlar ki anlatılarak yaşanmaz kendileri, bazı insanlar 
gerçekten anlatılmaz hani komşudur ama komşun değil akrabadan öte 
canın olmuştur, ayrı gayri gözetmeden pişen aşı birlikte kaşıkladığın-
dır. Hiç unutmam o dönemlerde Ahmet Amca’nın kızları hep anlatır 
bizim eve gelip babaannem ile geceyi nasıl mutlu geçirip uyuduklarını, 
insan duygulanmıyor değil hani Rahmetli bir de kötü köylümüz vardı 
bizim mahallenin uzun boylu babayiğit kadınlarından biriydi Ahmet 
Ağa’nın eşi kötü köylü bakmayın lakabına, kötü köy onun toprağının 
ismi kendinin öyle iyi öyle sıcak bir kalbi vardı ki eskinin insanları işte 
ötesi yok! Babaannemin kankasıydı şimdiki nesilin diliyle, hesapsız tek-
lifsiz gelinirdi evlerimize diyorum ya işte komşuluk, ortaklık yoktu bu 
işin derininde esas temel bağ çantan öte can saymamızdı birbirimizi. 
Temizlik, doğallık iyilik o eski insanlarla birlikte toprağa gömüldü ne 
yazık ki! O insanların seslerine, gözlerine, sözlerine büyük özlem var 
şimdilerde içimde…

Değirmenin az aşağısında bir arsa daha alıp ev ve hayvan barınakları 
yapıyor dedem, değirmencilik işinin yanı sıra besicilikle de ilgileniyor 
büyük ve küçükbaş hayvanları besleyip satıyor özellikle her yıl Kurban 
Bayramı’nda dedemin beslediği büyük ve küçükbaş hayvanlara rağbet 
çok olurdu. Sivas’ta Yarışoğlu Et Marketi’ne ne zaman gidersek her 
gittiğimizde marketin işletme sahibi muhakkak dedemden söz eder, 
beslediği kurbanlık koyunların ne denli lezzetli bir tadı olduğunu belir-
terek şu sözü söyler hep; ‘Biz Sarı Ağa gibi besicilik yapan hiç tanıma-
dık, mekânı cannet olsun’ diyerek dedemin yaptığı her işte adından en 
güzel şekilde söz ettirdiğinin kanıtı olurdu bizlere. 

Sivas Ulaş’ta dedem annesi, eşi çocukları ve ağabeyi Zeki ile yaşamları-
nı sürdürmeye devam ediyor. 1989 yılında Ağabeyi Zeki’yi kaybediyor. 
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Ahıra hayvanları yemlemek için gittiğinde kalp krizi geçirerek hayata 
gözlerini kapıyor en büyük gardaşı. 1993 yılında ise; herkesin Osmanlı 
kadındı diyerek hitap ettiği Zarman Hatun hayata gözlerini kapıyor. Bu 
iki acı dedemin yüreğini dağlıyor. Göz görmemeye, kulak ise ses işitme-
meye başlıyor.   

Dedemin annesi Zarman büyük anne (Mezmayrik)  ile dedemin olduğu bir 
fotograf. / Yıl 1992
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Dedemin gözleri görmüyordu, aynı zamanda da kulakları duymazdı, 
yaş ilerledikçe bu hastalıkları çok ciddi bir boyut aldı, yitirdiği canların 
acısı sanıyorum daha da ilerletti hastalıklarını… Gözleri ve kulağı duy-
mayan lakin hayatının son zamanlarına kadar her işi kendisi yapan ve 
başaran bir adamdı Sarı Ağa. Genetik dedikleri fonksiyon ile Zarman 
Hatun’dan geliyordu göz bozukluğu, şu an bende de olan göz rahatsız-
lığı... Zaten Zarman Hatun’un gözleri son yıllarında hiç görmemeye 
başlamış, anlattıklarından duyduğum kadarıyla gözleri görmeyerek ha-
tun sabah en erken saatte kalkıp evin önünü süpürüp bahçeyi sularmış, 
evin önü temiz olmalı ki bereket gelsin Allah’tan diyen ve o hâlde dahi 
temizliğine titizlik gösteren efsane bir kadınmış … 

Bir büyük gardaşı olan Sahak (Semet) ise oğlunun arka sıra Arjantin’e 
gitmeye karar veriyor ve doğup büyüdüğü memleketinden ayrılıp gur-
bet ellere gidiyor eşiyle, gardaşlarına vedayı o zaman ediyor belki de hiç 
bilmeden. Gittikten sonra bir daha gelmek nasip olmuyor çünkü... Hiç 
unutmam hep söylerler Semet Dede’nin babama ne çok benzediğini. 
Bazen dedemin gardaşlarını görmesem bile bu benzerlikleri duydu-
ğumda, Semet Dede’nin yüzüne öpücük kondurur gibi öperdim kimi 
zaman babamı, can ciğerlik belki de işte böyle… Hatırlarım ölüm ha-
beri gelmişti Semet Dedemin ben 15 yaşlarında iken.. Dedeme nasıl 
söyleyecektik gurbette olan ve bir daha gelemeyen gardaşının yitip git-
tiğini, diyemiyorduk elbette, dilimiz varıp söyleyemiyorduk. Ben belki 
çocuk yaşlarda idim ama neyin ne şekilde yaşandığı öyle bir yüreğime 
kazınmış ki şu gün olmuş unutmam, komşulardan birini çağırdık de-
deme durumu izah etmesi için komşu Durmuş Emmi geldi sağolsun 
‘Ağa sana bir diyeceğim var Arjantin’deki gardaşın Semet vefat etmiş’ 
dedi demesine ama o anki dedemin gözlerinin derin bakışını hiç unu-
tamam, tek kelam etmedi, gözlerinden süzüldü yaşlar gurbetin ve bir 
daha gardaşının hayatta olamamasının acısıyla elleri ile dizlerine vura-
rak sustu sadece sustu. 
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“Dedemin çocukları”

Oysa kim bilir ne çok konuşuyordu ne çok bağırıyordu yüreği, kimse 
duymadan. ‘Gidip de gelememek, gelip de görememek’ sözünü yaşa-
dım belki de Semet Dedemin ölümüyle. 

Sarı Ağa kızlarını evlendirip gurbete gönderiyor. Dedemin 4 kız, 3 oğlu 
vardır. İsimleri;

Paris (Rahmetli oldu)
Arus (Rahmetli oldu)
Sebuk (Yaşıyor, İstanbul’da )
Alis (Rahmetli oldu)
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Luis (Yaşıyor Almanya’da)
Şahin (Yaşıyor, Sivas‘ta)
Murat (Yaşıyor, Ulaş’ta)

“Sarıağa nın hiç değişmeyen tarzını ve kıyafetlerini gösteren bir fotograf ”
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Allah yaşayanlarımıza sağlıklı ömürler nasip eylesin. Yitirdiğimiz canla-
rın acısı belki de yürekleri bu denli dolduran. Testi dolunca taşar akar. 
Yürek de dolunca kağıtlara taşıp akıyor işte…

Yine çevre köylerin uğrak konaklama yeri Sivas’ta Değirmenci Sarı 
Ağa’nın evi olurdu. Yoldan geçeni dedem eve davet edip sofra açıyor. 
Çoğu insanı zor durumundan kurtarıp el tutuyor, kimine ev, kimini iş 
sahibi ediyor. Sayısız ev ve sayısız iş sahibi ettiği insanlar varmış meğer 
hep söylerlerdi de çocukluk ya hani pek önemsemezdim, dedemin ve-
fatında tüm iyiliğini görmüş insanlar gelip gözyaşları içerisinde anlat-
tıklarında bir kez daha anladım ne kadar kocaman yürekli bir adamın 
torunu olduğumu…

Aslında zordur dedemi anlatmak, yaşamak gerek iliklerine kadar his-
setmek lazım onun gür sesiyle bağırmasını, yüreklere akıtmak gerek 
gülen gözlerle bakmasını... Ben zorlanıyorum anlatırken çoğu insan 
bilir dedemi.. kimine göre huysuz, kimi ne göre egoist, kimi ne göre 
sert, kimi ne göre eşi bulunmaz, sevecen, yardımsever, mert ve delikanlı 
bir adamdır ve şu gün olmuş kime sorarsanız sorun bir daha böyle bir 
adam dünyaya gelemez derler. Mesela; hiç değişmeyen, paçadan diz-
lerine kadar yandan düğmeli süvari pantolonu… Yeleğinde hep olan 
altın köstek saati, 8 köşe kasketi , pantolon altından kışları giyindiği yün 
tozluğu, yün çorapları... Değişmeyen bir tarzı vardı dedemin… 

Öyle çok kıyafeti de yoktu, ben hiç görmedim dedemin bir giyisi do-
labının olduğunu, eskilerden gelinlere verilen çeyiz sandığı vardı yaya-
mın, varları yokları bu sandığın içerisindeydi. 

(Yayamın  iki değişik entarisi dedemin ise; ölene kadar değişmeyen iki 
değişik kıyafeti vardı işte, topu topu hepsi buydu… Yayam  alınan enta-
rilerini ‘benim bir değişiğim var ne de olsa, olmayan komşuya vereyim’ 
diye dağıtırdı zavallı kadın iki varsa üçü kabul etmez, yok olana var eder-
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di işte... Hatırlarım yine yayam, 
giyinilen çorapları yünü eğirir 
sonra örerdi, hatta kışları üşü-
memek için pantolon altından 
giyindikleri tozluğunu dahi ya-
yam yünü eğirerek örmüştür. 

Dedem ile yayamın araların-
da öyle bir sevgi bağı vardı ki 
babaannem hayata gözlerini 
yumana dek dedem elini hiç 
bırakmadı. Mesela söylenecek 
bir çift söz konuşulmadan göz-
lerle ifade edilirdi elbette sevgi 
vardı çünkü sevgiden ziyade 
saygı vardı. Hatta ben bu sev-
ginin kıskançlık anına denk ge-
lerek o şansı yaşayanlardanım 
anlatma isterim size de;

Bir yaz mevsiminde sanıyo-
rum 15 yaşlarındayım, yaz ayı 
olduğundan okullar kapalı ve 
biz her zamanki gibi Ulaş’tayız. 
Değirmene bulgur öğütmeye 
gelen üç beş kadın bizim evin 
karşısında ki boş arazide bul-
gur seçiyorlar, savuruyorlar 
Rahmetli Yayam çay demle-
memizi ve kadınlara ikram et-
memizi rica etti. Çay demlendi 
,kadınlara sunulmak için yanla-

“Babaannemin kıyafetlerini göste-
ren fotoğraf ”
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rına gittik, bizden evvel yayam çoktan gitmiş meğer, gidince hararetli 
bir konu olduğu belliydi dedemden bahsediyordu bulgur seçen kadın-
lardan biri ‘Sarı Ağa gençken çok yakışıklıymış baksana nasıl babayi-
ğit, cami yıkılsa da mihrap yerinde’ dedi. Yayamın yazmasının altına 
sakladığı maddi açıdan çok kıymetli altın halka küpeleri vardı, dedem 
hediye etmişti o küpeleri yazmasının altında kaldığından görünmezdi. 
Kadının o sözüne karşılık yayam bir hışımla başını sağa sola sallayarak 
açtı yazmasını küpeleri gösteriyor nispet eder şekilde sonra sinirlenerek 
çayı yarım bırakıp gitmişti. Arkasından çok güldük, ondan ziyade çok 
gururlanmıştım yine dedem ile aralarındaki sevgiye ilk o vakit yayamın 
dedemi kıskandığına şahit olmuştum işte. Babaannem  eli açıktı, çok 
cömertti kapısına kim gelirse gelsin eli boş göndermezdi. Dünya malı-
na önem vermezdi evinde iki köşe sediri (koltuk yerine) iki-üç kilimi 
masası, sandalyesi birde geleni ağırlayacak bolca yer döşeği (yatağı) 
vardı sadece, olmadığından yapamadığından ve alınamadığın değildi 
tabii, babaannemde esas olan yaşadığı o zamandı, kiminle ve ne şekilde 
olduğu önemliydi birlikti beraberlikti. Oturduğu lüks koltuklar evinde 
olan son sistem araç ve gereçler değildi, insanlıktı onun için en önemli 
olan. Bazen diyorum ki iyi ki de dedem ve babaannem birbirlerini bul-
muşlar, bu kadar birbirini tamamlayan muazzam bir çift nerede görü-
lürdü yoksa…

Dedem’in disiplinli bir hayatı söz konusuydu, sabah gün ağırırken uya-
nırdı kahvaltısı yapar öğle 12.00’de gün arası yemeği ve gün batımında 
akşam yemeği yenirdi bizim evde. Herkesi bir sofraya toplar, biz yeme-
ğimizi yerken gözleriyle sevip mutlu olan adamdı işte... 

Yemek demiş iken iki Ermenilere özgü yemeğimizden bahsetmek isti-
yorum sizlere;
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“Dedem ve babaannemin evlilik cüzdanı belge fotokopisi”
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HERİSSA VE KELECOŞ

Bu iki yemek bizim için pek kıymetli pek bir nimetti. Yemeğin kıy-
metlisi ayırt edilmez, nimet bir yavan ekmektedir o ayrı lakin demek 
istediğim Ermeni mutfağına özgü yemekler pişti mi bizim evde dört 
bir yanda bayram havası eserdi. Herissa yemeği genellikle kış ayların-
da yaptığımız bir yemekti esas malzemesi hindi (culuk) etiydi. Dedem 
muhakkak kendi elleriyle tartıp malzemeleri öyle koymalıydı tencere-
ye, tabii bu durum özel yemekler için geçerliydi. Ulaş’taki evin salonu 
oldukça büyüktü, kış mevsiminde olduğumuzdan soba salonun orta-
sında olur, üzerine kocaman bir bakır kazan konurdu öncesinde de-
demin ahırında beslediği 50-60 adet hindiden biri kesilip tüylerinden 
ayıklanır ve o harlı (ateşli) yanan sobanın üzerindeki kazana bırakılırdı 
ardından dedem o gür sesiyle ev halkına seslenip ‘getirin yarmayı bana’. 
Tabii dedem o sözü ikilemeden kendi değirmeninin yarması getirilirdi, 
dedem avucu ile iki koşam (ölçü) atardı yarmadan sobanın üzerinde 
kaynayan kazanın içine sonrası mı? Dedemin herissa yemeği için özel 
karıştırma tahtası vardı, çok kalın olmayan yuvarlak ve uzun bir tahtay-
dı bu, hepimiz herissayı çalmak (karıştırmak) için sıraya girerdik hindi 
etinin yarma ile özleşmesi için tüm kuvvetimizi saf etmemiz gerekirdi. 
Pek de mutlu yapardık bu işi sanıyorum o şekilde 6-7 saat pişerdi so-
banın üzerinde, piştikten sonra hindinin yarma ile özleşirken ayrıldığı 
kemikleri yemeğin içerisinden ayırt etmek de ayrı haz verirdi bizlere 
yarış ederdik ben sen diye. Kemikleri ayıklarken üzerinden sıyırıp ye-
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diğimiz o mühteşem tat Herissa yemeğinin tadıydı işte birazcık kemik-
lerin üzerindekiyle yetindikden sonra akşam sofrasını beklemek daha 
da zor olurdu bizim için. Haaa unutmadan yanı başımızda olan kom-
şuları sormuyorsunuz hiç? Dedem bu özel yemek gününün sabahında 
mutlak komşulara haber salıp akşama bir plan yapmamalarını yemekte 
bizim evde olmalarını söylememizi rica ederdi. Dedemin ağzından bu 
sözler çıktıktan sonra planı olanda o programı ertelerdi Sarı Ağa çağırdı 
mı olay bitmişti. Evin halkı dışarıdan gelmiş mi? Çağırılan komşularda 
teşrif etti mi? Herkes tamam mı? O hâlde masa hazırlanır, dedem başta 
olmak üzere ev halkı ve misafirler masanın etrafına dizilirdik. Herissa 
tabaklarda üzerine halis muhlis dedemin beslediği ineklerden olma te-
reyağı da gezdirildi mi? off misss 

Hadi bakalım afiyet olsun…

İkinci yemeğimiz ise kelecoş idi. Bu yemeğin günüde yine az evvel 
anlattığım şekilde hiç program bozulmadan tıkır tıkır işlerdi zaman. 
Tekrar aynı şeylere değinmek sıkıcı olabilir belki size o nedenle kelecoş 
yemeğinin tarifini ve yapılışını yazmak istiyorum sadece;

Malzemeler;

2 kg kuşbaşı et
1 kg kuru soğan
Yarım kg keş- pekütan (yoğurdun katı ve kuru hâli)
5-6 yemek kaşığı tereyağı
6-7 adet tandır ekmeği
Tuz- sarımsak 



101

Yapılışı;

Soğanlar çok minik şekilde doğranıp tereyağı ile kavrulur. Kuşbaşı eti 
ise kendi yağında diğer tencerede kavrulup sonra içerisine pembele-
şinceye kadar kavrulan soğanlar eklenip soğan ile et birlikte kavrulur. 
Öte yanda peskütan olan keş dediğimiz bir tencerede sıcak su ile ezilir 
içerisine iki-üç diş sarımsak arzuya göre eklenir. Diğer yandan tandır 
ekmekleri tabaklara küçük şekillerde bölünüp konur sonra sarımsaklı 
peskütan ezilip ayran kıvamında olunca önce ekmeklerin üzerine bu 
ayrandan dökülür, kavrulan kuşbaşı etten bolca peskütanlı ekmeğin 
üzerine eklenir. Peskitan ayranından hafif yumuşayan tandır ekmekle-
rinin kuşbaşı et ile buluşması ayrı bir görüntü ayrı bir lezzettir. Bunlar 
gibi birçok milli yemek dediğimiz özel yemeklerimiz mevcuttur. Bu 
yemekler yapıldı mı Ulaş’ta tatmayan, yemeyen kalmazdı. Yemeklerin 
lezzetli olmasından ziyade bu özel yemeklerimizi dostlarımızla paylaş-
manın yüreklere verdiği lezzete ise paha biçilemezdi. 

Demiştim ya hani dedemin Bezirci Mahallesi’ndeki evinde şu an ben 
oturuyorum. Eski komşular dedemi bilenler, o zamanlar aynı ma-
hallede komşuluk yapan insanlar özlerini unutmayarak hâlâ bizimle 
bağlarını koparmamışlardır. Bu güzel insanlardan duyarım hep; evvel 
ki zamanlarda mahallenin kadınları dışarı çıkıp kapı önünde hasbihâl 
(hoşsohbet) ederlermiş, dedem mahalleye girdiğinde ise; tüm kadınlar 
içeri koşarmış, korkudan değil elbette, dedeme olan saygıdan, ölmeden 
evvel bile yitirmemişti o delikanlı duruşunu, ihtiyar delikanlı derdim 
hep, sanıyorum gençlik yıllarında daha başka bir görkeme sahipti. De-
dem çocukluk yıllarında yokluğu iliklerine kadar hissettiği için, hayatı-
nın sonuna kadar her zaman çalışmış bire bin katmış oldukça ilerlemiş 
ve yardım elini kimsenin üzerinden çekmemiştir. Kimi yapılan iyiliğin 
hakkını sıcak bir gülümsemeyle verip bugün olmuş sayıp, sever özde 
insan olduğunu hissettirir.
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Kimi de geldiği konuma dedem sayesinde gelmiş ve bugün olmuş ne-
reden geldiğini unutarak oturduğu koltukla insan olabilceğini sanıp 
görüp görmemezliğe gelen acınacak kişilerdir… Yazık, konumdan ve 
koltuktan evvel insanlığı yitirmiş bu kişilere, ben sadece acıyorum. “En 
tehlikeli insanlar büyük yerlere gelen küçük insanlardır.” sözü özetliyor 
sanırım ne demek istediğimi… Sitemli yazdım belki de çünkü insan 
yapılanı unutmayıp karşılaştığında içten bir selam verip gülümsemeli, 
insan olmanın en baş vazifesi bu değil mi? Bunu icraat edemedikten 
sonra, bizden sonra gelen nesillerden ne beklenebilir ki?

 Sarı Ağa diyorum ben dedemin lakabına, neden ‘Sarı Ağa’ olmuştu 
acaba? Çocukken düşünürdüm hep dedeme neden Sarı Ağa derler 
diye büyüdükçe anladım nedenini. Dedem gençliğinde sarışın bir 
adammış, sarı kelimesi buradan geliyor ‘Ağa’ kelimesini ise ben yazdık-
ça sizlerin anlayacağını tahmin ediyorum. 

Dedemin uzak tanıdıklarından bir kişi Sivas Ulaş’a hayvan pazarına, 
büyükbaş hayvan almak için geliyor. Satıcıya parasının olmadığını söy-
lüyor daha sonra verebileceğini belirterek veresiye almak istediğini dili 
getiriyor. Satısı ise kendisine bir kefil vererek bu isteğini kabul edeceğini 
söylüyor büyükbaş hayvanları almak isteyen adam; ‘Sarı Ağa’ diyor onu 
kefil versem olur mu?

Satıcı adama bakıp gülerek alacağın 5 tane inek ağırda satılmayı bek-
leyen 10 tane daha var. Eğer Sarı Ağa sana kefil olmayı kabul ederse 
ahırdaki satılacak hayvanları da getireyim al hemen diyerek dedemin 
güvenilirliğini gözler önüne seriyor. Değil mi ya? boşuna Sarı Ağa de-
memişlerdi ona… 

Dedemin Ulaş’taki evi de tüm civar köylülerin uğrak merkezi olmuştu 
gece konaklayıp sabah hayvan pazarına giden köylüler… Hatırlarım 
yine çocuk yaşta ne çok amcalar, teyzeler gelirdi dedem hepsini ayırt 
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etmeden ağırlar hepsini memnun edip, hoş etme çabasına girerdi. De-
ğirmende sıra olduğu için konaklamaları için evimizde açılan döşekler 
(yer yatakları), kar gibi beyaz çarşaflar ve saten kaplamalı can alıcı kır-
mızı renkli yorganlar ne çok hayalini ederdim bir kere bu yorganlarda 
yatmayı şu an hepsi duyuyor yerli yerinde bir kez almak istedim üzeri-
me, hiç mutluluk veremedi nedense her şey o zamanlarda mı güzelmiş 
ne? 

“Bir doğum günü masasında dedemin çobanlarının en başta olduğu bir fotoğraf ”
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Dediğim gibi misafir nimetti bizim için saygıda ve sevgide asla kusuru 
kabul etmezdi dedem. Biz de bildiğimiz için dedemin izinden giderek 
her kapıyı çalanı baş üstünde tutmuşturuz. 

Zarman Hatun’un bir lafını hep kulağımda küpe olarak taşırım. ‘Misafir 
önce kaşına sonra aşına bakar’ dermiş . Bizde bu sözü uygulayabiliyor-
sak ne mutlu bizlere... Dedemin gözünde kimse, kimseden üstün ola-
mazdı, doğrusu da buydu zaten. Dedem Belediye Başkanı ile de aynı 
sofrayı paylaşmış ,olup yanında çalışan çobanı ile de aynı masayı farkı 
olmadan paylaşmıştır. Yeri geldiğinde çobanını yerel yönetimin başın-
daki kişilerden üstün tutmuştur. Yemeğine çobanı gelmeden başlama-
yan bir adamdı dedem. 

Kimseye yalakalık yapmamayı, her kimse başta insanlığıyla derecelen-
dirilmeyi biz dededen öğrendik. Baş eğmemek dimdik ayakta kalmak 
yine dededen kalan miraslarımdır. Çünkü bizce esas olan insanlıktır. 
Biz ekmeği bölüşerek yemeyi gördük öyle büyüdük. ‘Bölüşerek tok, 
bölünürsek yok oluruz.’ Biz bu sözü uygulayanlardık, işte iyi ki de di-
yorum dedemden kalan miraslarıma yedirerek azalmayıp aksine yedi-
rerek çoğalıp artacağımızı da eklemişim. Bir tas (tabak) çorbaya tandır 
ekmeğini banıp (batırmak) hep bir o sofrada olmanın hazzını iliklere 
kadar hissettik. Kuş sütünün dahi eksik olmadığı yemek masalarının 
neden bana mutluluk vermediğini şimdilerde anlıyorum işte. Allah bin 
şükür diyenlerdeniz yine…

Ben toprağımda Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Çerkezi, var olanı, yok olanı, 
çobanı ve konumu en yüksek olanı fark etmeden insanca yaşamayı öğ-
rendim. Sonuç olarak herkes bir değil miydi? Hepimiz iman edip Allah 
diyorduk işte… Farklı ibadet alanları olsa da kalpler aynı, yüreklerimiz 
vardı yolumuz birdi. Dedem otoriter bir ruha sahipti, belki egoistti fakat 
küçük yaşta sorumluluk almasından olacak ki her işini kendi başarmak 
isterdi. Kimsenin yaptığını beğenmeyip mutlaka en ufak bir işte olsa 
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eli değmeliydi ve başardı da. Hep doğru olanı yaptı bu yüzdendir Ulaş 
insanının dedemi idolü olarak görmesi. Doğruydu, hak yemedi, helal 
kazandı, belki bu yüzden ‘Sarı Ağa’ olmuştu kim bilir. Dedem sinirli 
bir yapıya sahipti. Bundan ötürü sesi bazen çok gür ve yüksek çıkardı. 
Bizler of aman bağırıyor yine desek de, eşi, dosttu, komşusu bizim ak-
simize tek olumsuz kelam etmeden hoş ederlerdi dedemin gönlünü. 
Bir olmak beraber olmak böyleydi işte. Yine duyduklarımdan anlata-
cağım, dedem çalışkanlığından ötürü zamanla varlıklı olup daha evvel 
de dile getirdiğim gibi her insanın elinden tutmuştur. Belki öldüğün-
de çok yüklü maddiyat bırakmadı ama, öyle şerefli bir ad bırakmıştı ki 
bize dünyayı verseler değişmem dediğim ismi var bende. Neyse dedem 
bire bin katmayı hedef etmiş ve kısa sürede bağ, bahçe ve en önemlisi 
insanlıklar kazanmıştır. Çok sayıda elma bahçesinin olduğu dönemde 
Ulaş’ın o dönem çocukları elma için bizim bahçeye akın ederlermiş 
ve bu meşhur ağaçlardan elma yiyen yüreklerden hâlâ duyarım; o el-
maların çok başka bir lezzetlinin olduğunu... Her güzelliği duymamda 
yüreğime bir tohum daha ekilir, büyür, yeşerir ve böyle satırlara dize 
olur işte…

2 Ağustos 2011 acının günü, derin sessizliğin günü, yüreğin feryadının 
günü!

21 Mayıs 2011 Pazartesi sabahı ben evde yatıyorum dedem yine her 
zamanki rahatsızlığından dolayı Sivas’a gelecekti. Sağlığına titizlik 
gösteren bir adamdı, pirpirik derler ya aynen öyle, bu nedenden ötü-
rü pek önemsemedim her zamanki gibi desem de her zamankinden 
olmadığını sonrasında anlamıştım. Sivas’a gelmiş, annem ve babamla 
doktora gitmişler, doktorun neticesinden sonra dedemi Ulaş’a bırakıp 
gelmişlerdi bizimkiler eve bir de annemin ‘Melisa uyan kızım’ sözleri 
oldu beni uyandıran, ne oldu demeye kalmadan gözlerim yarı açık an-
nem başladı konuşmaya ‘Doktor dedenin kanser olabileceğini söyledi, 
babanın haberi yok ben biliyorum sadece’ dedi. ‘Aman anne ne kanseri 
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dedem gelmiş 94 yaşına o yaşta olan bir insan kanser olabilir mi o artık 
hayatı yendi’ dedim. Tabii bunun böyle olmadığı günler geçtikçe orta-
ya çıktı, dedem zaman geçtikçe zayıflıyor ve sancıları hızla artıyordu. 
Az evvel bahsettiğim rahatsızlık ise sadece bir şüpheydi şimdi ise evet 
dedem malesef son zamanında o lanet hastalığa tutulmuştu. Elbette 
biliyorduk yaşı çoktu, yaşlıydı ve muhakkak her canlı ölümü tatacaktı. 
Kimi ne göre gününü yaşamış devranını sürmüş, yaşarken iki kız ver-
mişti toprağa, kızları kendinden evvel hayatlarını yitirdiler artık dede-
minkini çok normal görenler vardı öyleydi de ölüm her insana haktı. 
Bana laf u güzaf geliyordu işte ve benim gibi Ulaş’ta yaşayan dostları da 
öyle ölümsüzleştirmişlerdi beyinlerinde dedemi, kabullenmek bize zor 
geldi bu nedenle böyle. 

Dedem çok zeki olduğundan kendindeki gidişatın nedenini anlamıştı, 
biz söylememiştik durumunun ciddiyetini ,her ne kadar anlamış olsa 
da, yine de bir umut, bir yaşam mücadelesi veriyordu. Günler ilerledik-
çe dedem bitmiş tükenmişti, artık benim bile kaldırabileceğim bir ağır-
lığı vardı bir gece lavaboda hiç unutmam dedemin belinden kavrayıp 
elini yüzünü yıkamasını sağlamıştım öyle de temiz titiz bir adamdı işte 
‘dede yatağına getirelim el leğeni biz dökelim suyunu’ dediysek de ka-
bullenmedi işte. Tüm çocuğu, torunu seferber olmuştu bu koca yiğide, 
şanslıydı çünkü böyle güzel evlatları, torunları vardı bizce.

Dermansız bir hastalığa tutulan Sarı Ağa bizlere tüm sevenlerine elve-
dayı çekti o günün gecesinde… 2 Ağustos 2011 de yine dedemin ah 
vahlarını duyuyordum o gece artık çok yıpranmış gün geçtikçe bitip 
tükenmişti, onu bu hâlde görmek tüm çocuklarını, torunlarını ve çev-
resinde olan insanları kahrediyordu. Dedem Ulaş’taki evin salonunda 
yatıyor, yatmak derken bildiğiniz yatmak değil âdeta evin içerisi hasta-
ne odası olmuştu. Hastanede bulunan otomatik sistemli yatak gelmişti 
eve, en rahat nasıl eder onun derdindeydi tüm evlatları yine diyorum 
hep dediğim gibi; dedem çok şanslıydı bu konuda son nefesine kadar 
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evlatları, torunları, gelinleri baş ucunda bekledi. O gece dedemin ah 
vahlarını duymanın acısı ile yan odamda ellerimi Yaradan’a açıp ‘Alla-
hım! Dedemin iyi olamayacağı muhakkak, biliyoruz ki hepimiz toprak-
tan geldik toprağa gideceğiz, ne olur artık dedem çok acı çekmesin al 
onu yanına’ diye gözyaşları içerisinde ettim duamı. Bir torun dedesinin 
artık ölmesi için dua ediyordu. Kahramanım olan adamın acı çekmesi 
dayanılmaz bir sahneydi. 

Sonrasında o gece yarısı irkilerek uyandığımda dedemin artık hayat-
ta olmadığını, çoktan ruhunu teslim etmiş olduğunu gördüm, o güne 
dair tek hatırladıklarım tüm Ulaş’ın seferber olup gözyaşları içerisinde 
bizim eve akın etmeleriydi, koskoca bir çınar devrilmişti. Dedemin 
ölüm haberini duyan tüm yerel basın mensupları gelmişti cenazeye, 
akşamında dedemi izledik televizyonlarda ertesi günün sabahında 
gazetelerde dedemin resmi ve “Sarı Dayı Dinleri Buluşturdu” başlıklı 
yazı vardı. Koca yiğit öldüğünde dahi her inançtan insanı buluşturmayı 
başarmıştı. Yaşarken ayrım yapmadan, ötekileştirmeden her toplumun 
içerisinde bulunan ve bizleri insanlık sevgisi ile büyüten dedem hayata 
gözlerini yumduğunda dahi bu mesajı tüm insanlığa vermişti.

Hey gidi Sarı Ağa, bir can kaybettin sen ama bin can seni yüreklerinde 
yaşatıyor ve yaşayacaksın. Ant içtim bu yolda seni yaşatıp torunlarıma 
anlatmaya. 

Gururluyum koca yiğit senin gibi bir adamın torunu olmakla gururlu-
yum. 

Ulaş’taki evinden ayrılmazdı dedem şimdilerde Ulaş’taki evinde iki 
köşe sediri (koltuk yerine) iki-üç kilimi masası, sandalyesi geleni ağırla-
yacak bolca yer döşeği (yatağı) aynen bıraktığı gibi, bir de elleriyle inşa 
ettiği ekmek teknesi değirmeni var tabii, hepsi duruyor yerli yerinde 
sen rahat uyu yattığın yerde!..
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Yedirmez yedirir, giydirmez giydirirdi Sarı Ağa. Hani aşk kelimesi hep 
karşı cinse hissedilen bir duygu olarak düşünülür ya aslında hiç de öyle 
değil, Yaradan’a âşık olursun, doğaya âşık olursun, ailene âşık olursun, 
velhasıl çok anlamlıdır aşk kelimesi, her canlı bu duyguyu yaşar lakin 
yüreği olanlar taşıyabilir. Ben de dedeme âşıktım işte, eşi benzeri olma-
yan bir kahramandı gözümde… 

Anlatırlardı bana; ilk doğduğumda dedemin kucağına verdiklerini, 
gittiği her köye beni de yanında götürmesini, çocukluğumda ırmağa 
düştüğümde gelip beni çıkarıp üzerimi giyindirip yatağına yatırmasını, 
yine çocukluğumda her akşam uykuya dalmadan evvel muhakkak beni 
yanına alıp birlikte uyuduğumuzu, ayakta ilk duruşumu yine dedemin 
el vermesi ile gümüş tokmaklı değneğine tutunarak attığım adımlarımı 
ve büyüdüğümde birlikte ahırda çamurlarla kapı taktığım, koyun otlat-
tığım, ahırı süpürdüğüm, hayvanları yemlediğim toprağımın kokusu ile 
hayatıma can verip beni nakış bakış işleyen, eğer şu anda bunları yazı-
yorsam benim yüreğime tohumu ekip yetiştiren dedem… Her şey o 
adamaan miras kaldı bana… 

“Dedemin gazetede çıkan ölüm haberi”
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Gözleri, bakışı, yüreği, insanlığı, sevmesi, sevilmesi, delikanlılığı her 
şey bana nakış nakış işlendi. Ben o koca yürekli adamın torunuyum ve 
sonsuza kadar gururluyum. Biz insanı insan olarak sevmeyi öğrendik, 
yardım ettikten sonra edilen yardımı unutmayı, yemek yemeden evvel 
yedirmeyi, haram lokma yememeyi, kalp kırmamayı ve en önemlisi 
iyiliğinde bir şerefi olduğunu öğrendik. Geçmişimden bana kalan en 
has mirasımdır bu öğrendiklerim. Asla yitirmeyeceğim öğrendiklerimi, 
hayata dair attığım ilk adımları dedem sayesinde attım bundan sonra 
atacağım adımlarım dedeme armağan olacaktır. Anlattıklarıma yaban-
cı olmadığınızı biliyorum. Bu satırları, sizlerin de kendinizi okumanız 
amacıyla dile getirdim aslında... 

Ulaş’ta bulunan un değirmeni ve evinin fotoğrafı 
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Hepimize miras değil mi büyüklerimiz? Ne büyük hazdır onların du-
asını almak, onları incitmemek... Şimdilerde dedem yok evet lakin de-
demi ararım baktığım her yaşlı amcada, sıcak bir gülümse de koşar elini 
öperim dedemi öpüyormuşçasına bazen özlem çoğaldıkça yazmaya 
gereksinim duyuyor belki de insan. Kalemim yettikçe yazdım işte… 

Ben Mihran (Sarıağa) dan olma Bayzar ‘an doğma Şahin Usta’nın kızı 
Melisa. 

İnsan geçmişini unutmayandır, bizler nereden geldiğimizi bilmeden 

Mihran Koçak iki erkek kardeşi ve kız kardeşi ile birlikte..
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gideceğimiz yerin yönünü bulamayız. Bu nedenle; nereye gideceğimin 
yönünü hakkı ve helaliyle bulmak adına, nereden geldiğimi yazdım siz-
lere kısaca…

‘Var iken yok olurken yeniden bir ışık belirdi gökten gelen.’

Gözlerimde parlayan bu ışık ile ötekileştirilmeden yaşamanın mutlu-
luğu var yüreğimde, karşıma çıkan güzel insanların dil, din, ırk ayrımı 
yapmadan benimsemelerinin hazzını yaşıyorum bugünlerde, bu arada 
unutmadan bu kitabı iki yıl önce imkânsız dediğim hayalimin en güze-
lini yaşar iken yazıyorum şimdi sizlere, yürekten iman edilirse her şey 
mümkündür bize…

Ne mutlu özünde geçmişiyle, sözünde şükür ve dua ile yaşamını sür-
dürenlere!..

Sevgilerimle...
Melisa KOÇAK 




