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BURASI SİVAS GÜLÜM

Kasım Demir



1957 yılında Sivas/Yıldızeli İlçesinin Karacaören Köyü’nde doğdu. 
İlkokulu Sivas’ta, İmam Hatip Okulu’nu Erzurum’da okudu. 1980 
yılında AÜ. Edebiyat Fak. Arap-Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 
bitirdi. 

Bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kültür Bakanlığı bünyesinde 
görev yaptı. 1995 yılında Cumhuriyet Üniv. İlahiyat Fak. İslam Tarihi 
ve Sanatları Bölümü’ne uzman olarak atandı. Halen İlahiyat Fakültesi 
İhtisas Kütüphanesi’nde uzman olarak görevine devam etmektedir. 

Çeşitli dergilerde deneme yazıları yayınlandı.  “Burası Sivas Gülüm“ 
yazarın ilk kitabıdır. Halen Şeyh Sadi’nin Gülistan isimli kitabındaki 
hikâyeleri çocuklar için hazırlamaktadır. 

Evli, 5 çocuk babası ve 8 torun dedesidir.

KASIM 
DEMİR



“Annemin ve babamın aziz ruhlarına Fatihalarla...”
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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 Burası 
Sivas Gülüm adlı eserimizin yazarı Kasım DEMİR Hocamızı 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



Ömrümüz hayhuyla geçti. Çocuktuk, büyüsün dediler; büyüdük. 
Okulu bitirsin dediler; bitirdik. İş güç dediler. O da oldu. Evlensin dedi-
ler. O da oldu. Çoluk çocuk derken torunlara bile karıştık. Sonra?

Sonrası yok arkadaş. En baştan beri biliyoruz ki öleceğiz. Geriye 
dönüp bakıyoruz ki ortada hiçbir şey yok.

Rahmetli Babam, bizim oğlan okuyacak, hoca olacak diye genç-
liğimde beni hiçbir işte çalıştırmadı. Her yaz gücü yettiği kadar kendi 
okuttu. Sonra hocalara gönderdi. Hoca da olamadık bir başka şey de. 
Birilerine yardımcı olamadık. Birilerinin elinden tutamadık. Daima bi-
rilerinin himmetine muhtaç olduk. Himmetleri var olsun.

Yanlış anlaşılmasın, ben kaçırılan fırsatların heba edilen zamanla-
rın, hepten israf edilen bir ömrün boşu boşuna harcanmasına vurgu 
yapmak istiyorum. Bu millete verecek hiçbir şeyimiz yoktur. Yaş altmı-
şa dayanmış. Kervan gitti, gidiyor. Yalın ayak, başıkabak kala kalacağız 
ortalıklarda. Bari sarf edecek bir ilmimiz, anlatacak bir bilgi birikimiz 
yok; öyleyse, biz de gördüklerimizi, duyduklarımızı ve tecrübelerimizi 
aktaralım istedik. Ola ki birileri, tecrübelerimizden istifade eder de bu 
fakire dua ederler. 

ÖNSÖZ



Dikkat ederseniz son zamanlarda her yerde çeşitli Danışma Mer-
kezleri kurulmuş, birçok şirket veya kuruma danışmanlık yapıyorlar. 
Yani o husustaki tecrübelerini aktarıp o kurumlara bir nevi yardım edi-
yorlar. Yani tecrübe para ediyor.

Ben memleketini, eşini, dostunu seven biriyim. Güzelim Sivas 
ilinde yaşıyorum. Şehrimize kitabımızın satır aralarında da sevgimizi 
ve bağlılığımızı hissettirdik umarım.  Bazı yerlerde yayınlanan üç beş 
yazımızı bir araya toplayıp Türkçenin yaşayan üstadlarından Aziz Dos-
tum Prof. Dr. Recep Toparlı Hocamın da himmetiyle bir kitap hâline 
getirdik. 

Varını veren utanmazmış. Benden bu kadar.Fazlasına gücümüz 
yetmiyor. Bütün aziz dostlarımın takdirlerine sunuyorum. 

Kasım DEMİR
Sivas, 15 Ocak 2016
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BU ADAM BENİM BABAM

Bu günlerde bir şarkı söyleniyor, radyolarda televizyonlarda. Şu Fatih 
Kısaparmak var ya, o yazmış babasına. “Bu adam benim babam/ Sekiz 
köşe kasketiyle/ Omuzunda sekosuyla/ Cebinde yok parası/ Bafra’dır ciga-
rası/ Yüreğinde yarası” diye devam edip gidiyor. Fena da yazmamış. Bu 
şarkının sözlerini duyunca gayr-ı ihtiyari benim babam aklıma geliyor. 
Şüphesiz herkesin babası iyidir, hastır. Ama benim babam Fatih Kısa-
parmak’ın babasına pek benzemiyor galiba.

Benim babamın sekiz köşe kasketi yoktu. Omuzunda seko mudur, 
nedir, ondan da yoktu. Öyle fazla bir parası da yoktu. Bafra cigarası da 
içmezdi. Daha doğrusu hiç cigara içmezdi. İçenlerden de hazzetmezdi.

Benim babam çok mütevazı biriydi. 
Kalabalıklar içerisinde bile kendini unutturur, sessiz sedasız yaşamayı 
severdi. Kendine, kendi yaşayacağı gibi bir dünya inşa etmiş, dünyası-
nın etrafını muhkemce çevirmişti. O, dünyasının sınırlarını aşmadan 
yaşadı ve öylece de ahirete intikal etti. Allah mekânını cennet eylesin.

Benim babamın adı Ahmet Turan Demir’di. Dostları, sevenleri ve tanı-
yanları ona Duran Hoca derdi. 

Bizi, iki oda bir sofa tabir edilen bir kerpiç evde büyütmüştü. Hem de 
(varlık!) içinde. O, sefalet edebiyatı yapmazdı, yapanı da sevmezdi. O, 
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şükür adamıydı. Bu yüzden midir nedir, bir gün aç kalmadık, bir gün 
susuz kalmadık. Bir gün muhannete muhtaç olmadık. Belki paramız 
olmadı ama perişan da olmadık.

Ben Erzurum’da okudum, hem de 10 sene. Bu on sene zarfında bir ay 
olsun bana para göndermediği olmadı. Babamın cüz’i maaşının bitmek 
tükenmek bilmeyen bereketiyle bir gün açlık, bir gün susuzluk görme-
dik. Elbiselerimiz son model değildi ama yine de hiçbir tarafımız açık 
değildi. Elbiselerimiz eskise “Baba bana elbise al.” diyemezdik, zaten 
elbise lazım ise babam alır, diyerek hiçbir şeye aldırmaz geçer giderdik.

Benim babam, çok yiğit bir adamdı.
Babam çok cesur değildi. Korkak hiç değildi, yalnız hesaptan çok korkar-
dı. İlahi hesabın konuşulduğu yerde rüzgâra kapılan yaprak gibi titrerdi. 
Bu gibi korkuları hariç, çok yiğit adamdı. O, benim yanımda olduğu za-
man hiç kimseden korkmazdım. Onunla nerede birlikte bulunsam, ken-
dimi dağ gibi hissederdim. Yapamayacağım iş yok zannederdim. Onun 
yabancı biriyle kavga ettiğine bir gün şahit olmadım. Aslında babamın 
falan kesleri dövmesini çok istediğim hâlde, onu kavga ettirmeye maale-
sef hiçbir zaman muvaffak olamadım. Eğer kavga etseydi, iyi biliyorum 
ki herkesi döverdi. Dedim ya babam yiğit adamdı, hiç kimse ona kötü 
bir laf söyleyemezdi. O da kimseye söylemezdi. Aslında ben çocukken 
onun kavga ettiğini görmeyi ne kadar arzu ettiğimi bir bilseydiniz.

Benim babam, bir sükûnet adamıydı.
Konuşmaktan ziyade sükûtu ile tanınmış bir insandı. Toplum içerisin-
de daha çok dinlemeyi sever, sormazlarsa sohbete hiç de karışmazdı. 
Suskunluğu ile cemiyette bir yer edinmişti. Hem de çok sağlam bir yer.

Söz bilirsen sözün söyle ondan ibret alsınlar
Söz bilmezsen sükût eyle seni insan sansınlar
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Diyerek hep susmayı tercih etmişti rahmetli. Bu sözü bir yerde okuyup 
beğendiğini söyleyerek çocuk yaşta bize de ezberletmişti. Şimdi düşü-
nüyorum da demek ki diyorum, bizim de çokça susmamızı istiyordu. 
Zaten yanında lüzumsuz hiç konuşamazdık. Eğer hoşuna gitmeyen 
bir şey söylemişsek onun meşhur bakışlarından bir çam devirdiğimizi 
anlar, hemen susardık. Onun zamanında pek konuşamadım ya, acaba 
şimdi, geçmiş günlerin acısını mı çıkarıyorum, diye zaman zaman da 
düşünmüşümdür.

Benim babam, kimsesiz bir adamdı.
Dört yaşında yetim kalmıştı. Babasını hiç hatırlayamazdı. Annesi yani 
rahmetli babaannem ikinci evliliğini yapmış, babam rahmetli (tam ye-
rinde bir tabirle) babalık eline kalmıştı. İsterseniz bu kısmı geçelim, bil-
diklerim bana kalsın, eminim ki rahmetli sağ olsaydı çocukluğunun bu 
kısmının herkes tarafından bilinmesini istemezdi. Evet, evet kesinlikle 
istemezdi.

Benim babam, bir hak hukuk adamıydı. 
Bırakın hak yemeyi, hiçbir kimsenin, hiçbir kimse tarafından hakkının 
yenmesine razı olmazdı. Çünkü o, zengin bir babanın çocuk yaşta fakir 
kalmış bir yetimiydi. Çocuk yaşta rahmetli annemle evlendirilmiş, se-
faletine rahmetli annem da ortak olmuştu. Kendi müstakil yuvalarını 
annemle birlikte dişleriyle tırnaklarıyla kurmuşlar, orada yokluk içe-
risinde, çocuklarını kimseye muhtaç olmadan büyütmenin çarelerini 
aramışlardı.

Benim babam, çok dindar adamdı.
Çocuk denecek yaşta namazına başlamış, köy hocasından ders almış, 
kısa zamanda bir köy imamı olacak kadar camide ezan okuyup, namaz 
kıldırmaya başlamıştı. Ve bir gün köy hocasız kalmış, sembolik bir üc-
retle (yani teneke hesabı şu kadar buğdayla) köy imamlığına, muhtar 
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ve ihtiyar heyeti tarafından teklif gelince istemeyerek razı olmuştu. Kim 
bilir belki de ağlayarak, layık değilim diyerek, Rabbinden af dileyerek.

Köy koruculuğu, Ramazan imamlığı, Sivas’ta amelelik, harmancılık 
ve şimdi de köy imamlığı yapmaya başlamıştı. Cenab-ı Hak lütfetmiş, 
babamın bundan sonraki hayatında belirleyici olacak imamlık müesse-
sesine babamı da dâhil ederek, hem maddi hem de manevi koruması 
altına almıştı.

Benim babam, çok azimli bir adamdı.
Kendi kendine harfleri alt alta üst üste getirerek okumayı öğrenmiş, 
daha önce öğrendiği Kur’an harflerinin fonksiyonlarını düşünerek 
Türkçe okuma ve yazmasını geliştirmişti. Bunu da kâfi görmeyerek bir 
güz mevsiminde daha fazla dinini öğrenmek hatta gerekirse Arapça 
okuyarak iyi bir köy imamı olmak gayesiyle Sivas’a gelmiş, 25-30 yaş-
larında, Sivas’ta önce Hacı Hamid Efendi’den, onun vefatıyla da Erzu-
rumlu Vaiz Ahmed Efendi’den Arapça dersleri ile fıkıh ve akaid dersleri 
almaya başlamıştı. Daha doğru dürüst işlerini yoluna koymadan, görev-
lisi rahatsızlanan Çatalpınar Camisi’ne müftü tarafından geçici görevli 
olarak tayin edilmiş, zaten yaşlı ve uzun zamandır da hasta olan Hoca 
Efendi’nin vefatıyla buraya imtihanla asıl görevli olarak tayin edilmişti. 
Bu arada hariçten ilkokul bitirme imtihanlarına katılarak diplomasını 
almış ve aynı şevkle ortaokul imtihanlarına hazırlanmaya başlamıştı. 
Artık uzun zamandır köyde mecburen bıraktığı annem ve ablalarımın 
Sivas’a göç etmelerinin heyecanını ve sevincini siz düşünün. Nereden 
nereye?

Bu görevde babam tam 23,5 sene kalmış, başka hiçbir yere gitmeden 
buradan emekli olmuştur. Yine Vaiz Ahmed Efendi’den Arapça dersle-
rine devam etmiş, bu dersler onun için tatlı bir uğraş olmuş ve öğren-
ci arkadaşlarıyla bir arada kalarak ufkunun açılmasına gayret etmişti. 
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İşte bu küçük camideki imamlığın bereketi mi, şükrünün bereketi mi 
veya annemin kanaati mi, kimseye muhtaç olmadan bu günlere geldik. 
Hamd ü senalar olsun.

Benim babam, çok edepli ve saygılı biriydi.
Değil âlim ve zahid kimseler, kendinden yaş itibarıyla küçük olan kim-
selere bile saygı duyar, onları saygıyla, sevgiyle karşılar ve yolcu ederdi. 
Ben Sivas Müftüsü Merhum İbrahim Arıkan Hoca Efendi’nin adını 
ilk defa babamdan duydum. Merhum Hacı Hamid Efendi’nin, Albay 
Şevki Efendi’nin adını devamlı hürmet ve muhabbetle yâd ederdi. Hele 
Vaiz Ahmed Efendi’nin adını duyduğu zaman saygı ile toparlanırdı. 
Merhum Vaiz Ahmed Efendi, bütün bir ömür memleketimize hizmet 
etmiş, İslam’dan, Kur’an’dan, Hadisten başka bir şeyle meşgul olmayan 
bir âlim idi, bir Allah dostu, bir Peygamber âşığıydı.

Merhum İbrahim Arıkan’ın, Merhum Hacı Hamid Efendi’nin ve Mer-
hum Albay Şevki Efendi’nin hizmetlerini bir ömür saymakla bitireme-
di. Bazen heyecanlanır, gözleri dolarak;

-Bu hocalar bu memleketin sahipleridir. Hiç kimsenin cesaret 
edemediği günlerde soğuk cami köşelerinde okuttukları ço-
cuklar, bu gün Sivas’ın her köşesinde dîn-i mübîn-i İslam için 
çalışmaktadırlar, Allah onlara rahmet eylesin, derdi.

Hakikaten hiç de vazifesi olmadığı hâlde Merhum Hacı Hamid Efendi 
küçük bir cami köşesinde başına topladığı çoğu kimsesiz, fakir köylü 
çocuklarına sarf, nahiv, fıkıh ve hadis okuturmuş. Bu çocuklar ki ço-
ğunun okuması yazması olmadığı hâlde onlara Arapçanın en çetrefilli 
ve zor kaidelerini öğretirler, cami köşelerinde, hısım akraba evlerinde, 
çoğu kere de cami odunluklarında sabahlayan bu gençlerin, her türlü 
ihtiyaçlarına koşar, bu suretle ellerinden tutarlarmış.
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Hele bir de Albay emeklisi Merhum Şevki Efendi’den bahsederdi. Gay-
rı resmî olarak eski Paşa Camisi’nin veya herhangi bir caminin fevkane-
sinde başına toplanan fakir köylü çocuklarına Kur’an okutup, hafız ye-
tiştirirmiş. Bu gün bile bu hafızlardan birçoğunu tanıyorum. Bunlar bu 
emeklerinden dolayı hiç kimseden bir kuruş talep etmezler, karşılığını 
yalnız Cenab-ı Hak’tan talep etmek suretiyle, hizmetlerini yılmadan, 
usanmadan sürdürürlermiş.

Hele adını yukarıda zikrettiğimiz Müftü İbrahim Arıkan Hoca Efendi 
de, bu iki Hoca Efendi’nin okuttuğu, icazet verdiği öğrencileri Sivas’ın 
mescitlerinde Hademe-i Hayrat olarak görevlendirir, onların nasiplen-
mesine vesile olurmuş. Zaten bu üçü Sivas Müftülüğü Tevcih Komis-
yonu üyeleriymiş.

Daha sonra zamanla Hakk’ın rahmetine kavuşmuşlar, onların bayrağı-
nı Erzurum’dan ilimize naklen atanan Ahmet Yılmaz Hoca Efendi dev-
ralmış ve talebelere aynı surette dinî ilimler tahsiline uzun yıllar devam 
etmiştir. İşte babam da önce Hacı Hamid Efendi ve onun vefatından 
sonra da Vaiz Ahmed Hoca Efendi’nin talebesi olmuş, uzun yıllar adını 
duyduğum İzhar, Kâfiye, Molla Cami vb. dersleri ondan okumuştu.

Benim babam çok âbid ve zahid bir adamdı.
Evde kıldığı vakit namazlarını dahi mutlaka cemaatle kılardı. Eğer evi-
mizde cemaat olacak kimse olmazsa hasta ve felçli olan annemi arka ta-
rafına oturtur, kendisi önde, ona imamlık ederek namazını eda ederdi. 
Yatsı namazını kılar kılmaz vakit geçirmeden yatmayı arzu ederdi. Ve 
gece yarısını biraz geçer geçmez, sessizce yerinden kalkar abdestini alır, 
bir zaman namaz kılardı. Sonra eline tespihini alır, bir köşeye çekilirdi. 
Elinden düşürmediği bir evrad-ı şerifi vardı, onu odasında ışığı yakma-
dan ezberden okumaya başlardı. Annemin zaten pek kulağı duymadığı 
için evradı sesli okurdu. Bir miktar da Arapça bildiği için evradın bazı 
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sahifelerine gelince duygulanır, içini çekerek onu bitirmeye gayret eder-
di. Bazen de kendine hâkim olamaz, dua ederken çocuk gibi sesli sesli 
ağlamaya başlardı. Öyle ki bizim fakirhane, babamın oturduğu evin 
iki kat üstünde olmasına rağmen gece sessizliğinde ağlamasını biz bile 
duyardık. Biz de gizlice duygulanır, içimizi çekerdik ama yine de baba 
niçin ağlıyorsun diye hiç de soramazdık. Niye soralım ki zaten biliyor-
duk niye ağladığını. Sorsaydık belki de bir daha sesini duyamazdık. Zira 
biz de için için babamızla iftihar ederdik. Zaten babam akşama kadar 
Kur’an-ı Kerim’i elinden düşürmezdi. Büyük bir Kur’an-ı Kerim’i vardı. 
Evde, sedirde hatta balkonda gözlüklerini takar devamlı hatim okurdu. 
Akşamları da akşam ile yatsı ezanına kadar kulakları duymayan anne-
me bağırarak Yasin,Tebareke ve Amme cüzlerini okurdu.

Benim babam, derviş bir adamdı.
Ben İhramcızade ismini ilk ondan duydum. Bedreddin Hafız adını da 
ilk ondan duydum. Bu zat-ı muhteremlerin isimlerini anarken ciddile-
şir, onlara ait bir şey anlatırken saygılı şekilde anlatır, anlatırken incine-
cekler diye korktuğunu hissederdik sanki. Bunlarla ilgili pek çok hatıra 
anlatırdı. Aklımda bir iki tanesi kalmış galiba. Onları sizinle paylaşmak 
istedim. Zaten ülke çapında bir mürşid olan İhramcızade İsmail Hakkı 
Hazretleri herkes tarafından iyi bilinmektedir. Hizmetleri de elan tak-
dir edilmektedir. Mezbelelik olan harap Ulu Cami’yi bugünkü hâline 
getiren, Hoca İmam Camisi’ni ihya eden, hatta İmam-Hatip Okulu’nu 
memleketimize kazandıran da odur. Yani onun başını çektiği çalışma-
larla bunlar ve bunlar gibi birçok hizmeti vardır. Herkes tarafından da 
yeri geldikçe takdir edilmekte ve kendisi daima rahmetle yâd edilmek-
tedir. Hülasa kendisi şehrimizin manevi mimarlarındandır. Babam şöy-
le anlatırdı:

 “Yaz günleri ikindi namazından sonra elimde kitabım Alibaba Mahal-
lesi’ni geçer, Tekkeönü tabir edilen yerde ağaçların altına oturur, ders-
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lerime çalışırdım. Oralar hem tenha hem gölge oluyordu. Benim mak-
sadım da hem gezmek hem hava almak hem de yazın sıcak havasından 
birkaç saat olsun kurtulup biraz da ders çalışmaktı. İhramcızade İsmail 
Efendi de yazın bazen müridanı ile birlikte faytonlara biner, biraz hava 
almak için Tekkeönü’ne gelirlerdi. Bir yandan çaylar içilir, bir yandan 
Efendi’nin sohbetine kulak verilir, bazen de ilahi söylenir, tesbihatta 
bulunulurdu. Sürmeli diye biri vardı, güzel ilahi söylerdi. Bir gün yine 
böyle bir piknik havasında Efendi beni gördü ve yanına çağırdı. Ben de 
onlara katıldım. Sohbetin, muhabbetin bir yerinde Efendi’ye, Sürmeli 
ilahi söylesin mi diye sordular. O da olur dedi. Sürmeli ilahiye başladı. 
Başladı ama Sürmeli’nin ilahi diye söylediği sözleri ben yıllar önce Ke-
rem ile Aslı kitabında okumuştum. Aklıma geldi,

 -Ya bu Sürmeli de türküyü ilahi diye söylüyor, diye içimden 
geçirdim. O ara İhramcızade başını kaldırdı, Sürmeli’ye hita-
ben; 

-Oğlum Sürmeli bunu değiş, bazıları bunu türküye benzete-
bilir, dedi.

Bunu bazen bizlere tatlı tatlı anlatırdı. Yine merhum Bedreddin Hafız’ı 
anlatırdı ve ona da intisap etmişti. Her Perşembe günü dostları gelir,   
hatmeye giderlerdi. Zaten Efendi’nin evi babamın imamlık yaptığı ca-
miye çok yakındı ve her cuma namazını da orada kılardı. Bu da babama 
emsalsiz bir tat verir, O, camiye gelemediği zaman babam üzülürdü. 
Bilmem belki de bize öyle gelirdi.

Şunu da söylemem gerekiyor ki, Bedreddin Hafız yine böyle bir cuma 
günü, cuma namazını kılarken babamın imamlık yaptığı camide rah-
metli olmuş, ruhunu burada teslim etmişti. Babam iftiharla Efendi’nin 
cenazesinin yıkanmasında bulunduğunu bana bir defa söylemişti.



21

Benim babam, çok çekingen bir adamdı.
Bilhassa devlet ricali ile bir araya gelmemeye gayret eder, şayet onlarla 
mecburen bir araya gelirse çok çekingen ve mahcup bir şekilde bir kö-
şede oturur, hiç söze karışmazdı. Devlet dairesine hiçbir şey için bile 
olsa gitmek istemezdi. Yıllarca ben onun su veya elektrik parası için bile 
olsa bir devlet kurumuna gittiğini bilmem. Ancak çok mecbur kalırsa 
gider, oradan da işi bitince hemen kaçarcasına uzaklaşırdı. En son onu 
bir notere götürdüğümü hatırlıyorum. Bir de maaş almaya bankaya. Bu 
çekingenlik de, köyde kalırken tahsildarların sert tutumlarının, jandar-
manın sorumsuz davranışlarının payı olduğunu düşünüyorum.

Yine de bazen mecburen devlet ricaliyle bir araya geldiği ve onlarla 
sohbet ettiği hatta şakalaştığı olurdu. Ben çocuk yaşta bilhassa cami 
cemaatinden önemli bazı şahısların, babama son derece hürmetkâr 
davrandıklarını görür, yine de babamın onlarla bir araya gelmemeye 
çalıştığını pek anlayamazdım. Bunun belki genç yaşlarında o zaman Si-
vas’ın (uzatmalı) Belediye Başkanı Rahmi Günay’la olan bir hatırasının 
da payı olabilirdi. Bu kısmı anlatmadan geçemeyeceğim. Allah beni af-
fetsin. Rahmetli pek anlatmazdı, ama çok sevdiği yakın dostları, emekli 
meslektaşları ısrar edip hatta biraz yalvarınca sesini boğazdan hafifçe 
temizler, anlatmaya başlardı:

“Benim Çatalpınar Camisi’ne asıl imam-hatip olarak atandığımın ilk 
yıllarıydı. Bir bayram namazında namaz kılmadan önce nasıl bayram 
namazı kılınacağını tarif etmiş, tekbire hazırlanıyordum. Benim tam 
arkamda Sivas Belediye Reisi Rahmi Günay oturuyordu. Ben namazı 
tarif ederken başını sallıyordu. Tamam der gibi. Kendisi hafızdı. Zama-
nında okumuş, hafız olmuş, dinî malumatı olan bir Osmanlı bakiyesi 
zattı. Zaten hemen her cuma günü cuma namazını bizim camide kılar-
dı. Bizim caminin yakınında halası mı, teyzesi mi bir ihtiyar hanım otu-
rurdu. Rahmi Bey de fırsat bulursa her cuma günü onun yanına gelir 
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hayır duasını alırdı. Bazen cuma günleri erken gelirse rahleyle Kur’an-ı 
Kerim’i onun önüne koyar, okumasını isterdim. O da beni kıramaz tok 
sesiyle yüzünden Kur’an okur, biz de zevkle dinlerdik, hakikaten de 
güzel okurdu. Neyse... Bu bayram da yine ihtiyarla bayramlaşmak için 
namazını kılıp onun yanına gidecekti zannederim. Ben bayram nama-
zını tarif ettikten sonra minbere doğru gayriihtiyari bir hamle yapınca 
Rahmi Günay, “Hocam, namazı orada değil burada kılacağız,” dedi. 
“Ha, tamam” dedim, namaza tekbir aldım. O ara ben sanki cuma nama-
zı kıldırır gibi Fatiha ve sureyi okuyup, tekbir alıp, bayram namazının 
zaid tekbirlerini unutarak rükûya eğildim. Eğildim ama baktım arkadan 
Reis Bey’in sesi geliyor, benim duyacağım kadar sesle; 

“-Hoca Efendi tekbirleri unuttun.” İçimden eyvah dedim, son-
ra ben de şöyle hafifçe boynumu ona doğru çevirip;

 “-He ya hakikaten unuttuk. Sehiv secdesi kurtarır ama şimdi 
çok kalabalık, şaşıranlar olur, Reis Bey gel biz bu namazı yeni-
den kılalım,” dedim, cemaate küçük bir izahtan sonra nama-
zımızı iade ettik. Namaz bitince cemaate durumu ayrıntılı bir 
şekilde izah ettik. Ettik ama duyanlar gülmeye, benimle şaka-
laşmaya başladı. Hatta daha ileri gidip olmamış şeyleri olmuş 
gibi anlatmaya başladılar. Durum böyle oldu. Fakat ben yine 
de Müftü Efendi duyacak diye korkuyordum. Birisi yememiş, 
içmemiş Müftü Efendi’ye olanı biteni anlatmış. Tabii o da bi-
raz gülerek, biraz da kızarak kendine durumu anlatanı bir güzel 
azarlamış. Herkesin şaşıracağını, herkesin unutacağını, namaz 
kıldırmanın kolay olmadığını söyleyerek benim iyi bir hoca 
olduğumu, böyle şeylerin hoş görülmesi gerektiğini hatırlatıp 
adama yol vermiş. Gene de ben Müftü İbrahim Arıkan Hoca 
Efendi ile karşılaşmamaya gayret ediyordum ama bir gün 
uzaktan görmüş. Beni çağırdı. Yanına gidip eline vardım, elimi 
eline alıp sırtımı okşadı, gülerek; 
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“-Ne oldu Hoca Efendi, ne oldu?” Dedi. Ben de anlattım, biraz 
güldü ve bana bakıp ciddileşerek;

“-Bak Hoca Efendi, o caminin imamı da sensin, reisi de sensin, 
valisi de sensin. Sen oradayken onların esamisi mi olur, ben 
kimseyi dinlemem. Hiç heyecanlanma böyle şeyler olur, sen 
canını sıkma,” dedi. Dünyalar üzerimden kalktı. Öyle bir rahat-
ladım ki sormayın.”

Tabii bu ve bunun gibi başından geçen, anlatması da güzel, dinlemesi 
de güzel birçok hatırası vardı. Burada bu kadarı yeter.

Benim babam, bir aşk adamıydı.
Kutsal topraklara bir aşk mesabesinde bağlıydı. Devlet dairesine gitme-
ye çekinirdi ama müftülüğe gitmeye can atardı. Müftülüğe, müptelası 
olduğu Kutsal Topraklara gitmek için hac veya umreye kayıt yaptır-
mak üzere sık sık giderdi. Müptelası dedim çünkü hastalık derecesinde 
Beytullah tutkunuydu. Oralara aşk gibi muhkem duygularla bağlıydı. 
Tamamı da emekliliğinde olmak üzere iki defa hacca gitmiş, altı defa 
da umreye gitmişti. Bu altı umre içerisinde felçli olan anamı da iki defa 
âdeta sürüyerek umreye götürmüştü. Bu umrelerden birinde babamın 
kafile başkanlığını yapan Vaiz Hüseyin Çelik Hoca Efendi, hayret ve 
takdir ifadesiyle bana dönüp, biraz da şakayla; 

“-Yahu sen bu babayı nereden buldun?” diye sormuştu. Ben 
de, “ben onu değil, o beni buldu,” diyerek mukabele etmiş-
tim. Onun arkadaşları bu meşakkatli yolculukların ardından 
babamın sabrını, metanetini ve aşkını yakından görüp hayret 
ediyorlar, anneme olan aşırı düşkünlüğüne de şaşırıyorlardı. 
Cidden babam anneme çok düşkündü. Kendisinden yaş itiba-
rıyla bir hayli büyük olan annem, babam emekli olmadan felç 
olmuş, 25 seneyi aşkın bir süre bu hastalıkla birlikte yaşamış, 
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elinden tutmazsak yerinden kalkamaz olmuştu. Babam bu 
hâlde bile annemin yüzüne bakmaya kıyamaz, incinecek diye 
ödü kopardı. “Siz bunun benim yanımdaki değerini bilemezsi-
niz”, derdi. “Yine ben yetimken, ben kimsesizken, ben fakirlikle 
mücadele ederken, bir gün beni yalnız bırakmadı, her fırsatta 
bana destek oldu”, diyerek anneme doğru bakar, hemencecik 
gözleri yaşarırdı. Hatta Emr-i Hak ne zaman vaki olur bilin-
mez ama annemin ölümüne hiç dayanamayacağını düşünür, 
bunu da kendi aramızda konuşur, böyle bir şey olursa ne yapa-
cağımızı birbirimize sorardık. Annem otuz yıla yakın hastalık 
çekti ama ecel önce babama geldi. Annem, babamdan sonra 
yaklaşık üç yıl daha yaşadı. Her ikisine de Rabbimiz rahmet 
eyleye. Her ikisi de kendi çaplarında cömertti. Köyümüzde 
yapılan cami için babamın bir defada ne kadar para verdiğini 
(küçücük maaşına rağmen) bizzat gördüm. Annemi de yine 
köyümüzdeki cami için kolundaki bilezikleri vermeye o ikna 
etmişti. Babamın cömertliğini benim öğrenciliğim bittikten 
sonra anlamıştım. Bana tam on yıl, her ay para göndermiş, bir 
ay bile göndermediği olmamıştı. Hem de cüz’i maaşına bak-
madan. Şimdilerde duyuyorum bazılarından da nasıl canım 
sıkılıyor. Bazı varlıklı aileler dışarıda okuyan çocuklarına hiç 
para göndermezlermiş.

Benim babam, bir kanaat adamıydı.
Gençliğinde dişinden tırnağından artırdığı paralarla iki oda bir sofa bir 
kerpiç evde kanaat içinde yaşıyordu. Sonra abimin ısrar ve yardımları 
ile yaptırdığımız küçük betonarme ev, ona bir saray yavrusu gibi gelir, 
daha bir yere çivi bile çakmak istemezdi. Burası bana yeter, burası beni 
öldürür diyerek, dünya için masraf etmeyeceğini ima ederdi. Yıllarca 
önce şehre yerleştiği hâlde, hiçbir yere yatırım yapmamış, bize de kulak 
asmamıştı. Oysa o zamanlar bizden biraz ilerideki arsalar, kuruş hesa-
bıyla satılıyordu ve babamın da böyle ucuz yerleri alacak kadar zanne-
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diyorum gücü vardı. Şimdi oraların fiyatları dudak uçuklatıyor. Ben bir 
gün babamın; 

“-Keşke şunu yapsaydım, şöyle olurdu, bunu yapsaydım zen-
gin olurdum,” dediğini duymadım. Onun öyle taşa toprağa 
verilecek parası yoktu. O parasını, yıllar sonra defalarca Kutsal 
Topraklarda değerlendirmişti.

Benim babam, bir vefa adamıydı.
Dostlarına, sevdiklerine sonuna kadar inanır, eğer bir defa birinden iyi-
lik görmüşse, onu mümkün değil unutmazdı. Babasını sevdiği birinin 
mahdumunu da severdi. Bize ne kadar ciddi davranırsa, dostlarına da 
aksine o kadar müşfik davranırdı. Babamı sevenler onun çok otoriter 
biri olduğunu katiyen düşünemezlerdi. Rahmetli annem, ben çocuk-
ken babamdan müthiş derecede çekinir, onun geleceği zamanlar çok 
telaşlanırdı. Ablalarıma hitaben, bazen; “Kızlar çabuk babanız şimdi 
gelir” veya “Aman oğlum baban duymasın”, gibi cümlelerle âdeta bizi 
kendi çekindiği kadar etkilemeye çalışırdı. Bu durum her ikisi de yaşla-
nınca tam tersine döndü.

Benim babam bir insan evladıydı. 
Benim babamın da zaafları vardı, hataları vardı. Ama o benim babamdı. 
Şüphesiz sizin birçoğunuzun babası da böyledir. Saygı duyar onların da 
ellerinden öperim. Benim babam tertemiz bir gençlik geçirmiş yokluğa 
fakirliğe rağmen bir gün isyan etmemiş, onca insanla bir arada olma-
sına rağmen bilerek hiç kimsenin hakkını yememişti. Görevlerinden 
bir gün kaçmamış, durup dururken doktorlara taşınıp raporla mapor-
la zamanını geçirmemişti. Hatta şimdi bile titreyerek hatırlarım; “Yeni 
okuldan mezun olup mecburi hizmet için başka bir şehirde göreve baş-
ladım. Bir müddet sonra ebeveynimi ziyarete geldim. Babam iznimin 
ne zaman biteceğini bildiği hâlde bana sordu; 
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-Oğlum, ne zaman gideceksin? Ben de lakayt bir şekilde,

-Baba hele birkaç gün kadar buralardayım. Gidip birkaç gün 
rapor alacağım, dedim. Babam oturduğu yerden hafifçe bana 
doğru meylederek,

-Niye, hasta mısın? Dedi. Ben de

-Yok baba hasta değilim ama iznim yok, onun için rapor ala-
cağım, deyince babam celallendi, - Ben şu kadar yıllık görev-
liyim, hasta olduğum hâlde bugüne kadar hiç rapor almadım 
da sen Allah’tan korkmadan, hasta olmadığın hâlde nasıl rapor 
alacaksın? Deyince ben dondum kaldım. Daha hiçbir şey söy-
leyemedim. Anneme valizimin yerini sordum, ellerini öperek 
yavaşça kapıdan sıvıştım. Kendime geldiğim zaman tren is-
tasyonuna varmıştım bile. ”Hakikaten emekli olduktan yıllar 
sonra bile Sağlık Karnesine baktım ki hiçbir gün doktora git-
memiş. Benim babam böyle bir adamdı. Maaşının bereketine 
şaşardım. Birçok emekliler geçinemez, dert yanarlardı, o ise ge-
lecek yıl Allah izin verirse diyerek, yine umre için hazırlıklara 
başlardı. Ama sadece kendi parasıyla.

Yıllar önce Erzincan’da Yaşar Efendi diye birini tanımıştım. Yokluktan 
dolayı Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinin bir köyünden Erzincan’a göç-
müş, bir iki parça tarlanın başını bekliyordu. Bir gün babasından bah-
sederken bana dönüp, - Babam keşke sağ olsaydı da, iki gözü kör olarak 
aha şurada otursaydı, demişti. Ben o zamanlar şaşırmıştım. Adamcağız 
babasına verdiği değeri öyle ifade edebiliyordu. Ve babasızlık adamca-
ğızın canına tak etmişti. Babanın, annenin kıymetini insan kaybettikten 
sonra anlıyor ama iş işten geçiyor. Yıllar sonra benim ahbabım Yaşar 
Efendi’nin eşiyle birlikte son Erzincan depreminde öldüğünü duydum. 
Ne kadar üzüldüğümü bilemezsiniz?
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Ben de zaman zaman şu Sivas’ın ıssız dağlarına çıkıp babama hasretimi 
haykırasım geliyor. Ama biliyorum ki sesimi herkese duyursam bile ba-
bama duyuramayacağım.

Yalnız bir şeyle müteselli oluyorum. Ola ki babacığım, canından çok 
sevdiği Peygamber Efendimizin yanına gider de oralarda otururken, 
beni perişan bir hâlde görürse, belki elimden tutar, belki elini bana da 
uzatır diye ümid ediyorum ve ancak böyle teselli buluyorum.

Ne de olmasa (layık olamasam da) onun evladından biriyim.
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 BURASI SİVAS GÜLÜM

Sivas’ı çocuk denecek yaşta bir Eylül serinliğinde terk etmiştim. Tabii 
geri dönmek üzere.

Yıllar sonra heyecanla geri döndüm, bir daha terk etmemek üzere.

Bilmem ki başka şehirliler de böyle midir? Sivaslılar şehir dışına çıkınca 
anlarlar şehirlerinin kıymetini. Hani derler ya “Ol mahiler ki derya içre-
dirler, deryayı bilmezler”. Sivaslılar da böyledir. Şehirlerinin kıymetini 
buradayken bilmezler. Ne zaman ki bir vesileyle bir yerlere giderler, işte 
o zaman başlarlar hasret türküleri söylemeye, acıklı şiirler yazmaya.

Ben de çocuk denecek yaşta gurbetin yumruğunu gözümün üstüne 
yiyince başladım çocukça şiirler yazmaya:

Kalbimden kopan bir parçadır
Kıvrandırır beni Sivas Şehri.
Her çağlayışında acıklı bir ses
Ağlar durur Kızılırmak nehri.

Sivas neden kalbimden kopan bir parçadır? Neden Kızılırmak ağlar du-
rur? Bu sualleri şimdiler de sakın bana sormayın. Bundan kırk küsur yıl 
önce sorsaydınız belki anlatacak bir şeyler bulurdum.
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Geçenlerde bir vazife için Üniversitemizin seçkin fakültelerinden bi-
rinde bir sınıfta bulunuyordum. Gençler masalara, sandalyelere ve 
duvarlara olmadık şeyler yazmışlardı. Onlara göz gezdirirken duvarda 
kurşun kalemle yazılmış bir dörtlükle karşılaştım. Sağını solunu biraz 
düzelttim, şöyle yazmış:

Burası Sivas gülüm,
Günü gününden kara.
Bir sana hasretim,
Bir de gelmeyen bahara.

Hemen gençlik yıllarıma döndüm. Yani otuz küsur yıl öncesine. Ah, o 
zamanlar duvarlara yazı yazmıyordum ama karamsarlık kalbimi çizi-
yordu. Uzun yıllardır bulunduğum Erzurum için, “beni bitirdin” diyor-
dum. Kazasız belasız senden ayrılırsam, bir daha sana dönmem diyor-
dum. 1975 yılının bir yaz gününde Erzurum’dan ayrıldım, bir daha geri 
dönmemecesine. İşe bakın ki siz; tam on beş gün sonra Ankara’da rast-
ladığım okul arkadaşlarımın arasına (bilet bulamadığım için) sıkışarak 
Erzurum’u gezmeye geldim. Dönerken yaşlı gözlerle döndüm. Şimdi 
şu kadar seneden sonra zaman zaman uğrarım Erzurum’a. Nemli göz-
lerle gezinirim sokaklarında. Ama artık ne Erzurum eski Erzurum’dur, 
ne de ben eski ben. Sonra biliyorum ki beni bekleyen kimse de kalma-
mıştır Erzurum’da.

Hey gidi duvarlara yazı yazan şair. Muhtemelen kıytırık bir aşkla soytarı 
bir kıza tutuldun. O da seni maskara etti. Doğru tahmin ediyor mu-
yum? Yani aşkına kıytırık dedim diye sakın kusura bakmayasın. Aşkı da 
sevgiyi de siz öldürdünüz oğlum. Her Allah’ın günü bir oğlanla gezen 
bir kızın aşkı kaç kuruştur? Veya her hafta bir kız değiştiren gençlerin 
aşkı kaç paradır? Her gün el ele gezen, her mekânda diz dize oturan, 
kuytulara bile ihtiyaç duymadan her gölgede bir birine (yüzlerce insa-
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nın gelip geçmesine aldırmadan) sımsıkı sarılan insanın aşkı kaç gün 
sürer bilmem ki.

Eski âşıklar, sevdiklerine bakmaya kıyamazlardı. Sevdiklerinin yüzünde 
göz izi var mı diye telaşlanırlar, sevdiklerine uzun yıllar ilan-ı aşk ede-
mezler, günden güne eriyip solarlardı. Allah korusun belki aşkımız kar-
şılık bulmaz da elin kızını veya oğlunu dillere destan etmeyelim diye 
korkarlardı. 

Ya siz ne yapıyorsunuz? Adına aşk dediğiniz karmaşık duygularınızı bas-
tırmak için okulda, sınıfta, bahçede, sokakta olmadık şeyler yapıyorsu-
nuz. Birbirinizden gönlünüz geçtikten sonra da başka aşklara yelken açıp 
başka birini (hatta bir masumu) bulup, güya gününüzü gün ediyorsu-
nuz. Yazık, çok yazık. Ondan sonra da duvarlara şiir yazarak aşkın üzeri-
ne kirli bir çentik daha atıyorsunuz.

Hele bir dur, kireçli duvarlara şiirler yazan şair, söyleyeceklerim daha 
bitmedi. Sen Sivas’ta gelmeyen bahara hasret olduğunu söylüyorsun. 
Söyler misin ne kadar zamandır baharı bekliyorsun? Bak arkadaş, Si-
vas’a bahar gelmiyor diye şehrimize haksızlık etmeye hakkın yok. Bahar 
gelmiyorsa bunda Sivas’ın suçu ne? Sonra baharı bekleyen bir tek sen 
misin? Bak ben elli senedir baharı bekliyorum, yine de gelmiyor. Her 
defasında diyorum: Acaba beklentilerim bir başka bahara mı kaldı? 
Kimselere söyleme de, artık bir elli sene daha beklemeye tahammülüm 
kalmadı.

Sana bir iki sorum daha var şair. Günü gününden kara diyorsun Sivas’a. 
Hangi beyazlığı biliyorsun da şu Sivas’ın günlerini kara diye tarif edi-
yorsun? Bu günler kara ise beyaz günler nasıl olur? Bir tarif et de bilelim.

Sahi arkadaş, sen hiç lapa lapa yağan karın altında, ellerin cebinde, şim-
di unuttuğum bir şiirin dizelerini defalarca okuyarak Sivas caddelerini, 
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vaktin nasıl geçtiğini bilmemecesine hiç turladın mı?

Sen hiç, gelmeyeceğini bildiğin hâlde istasyonda, ne olur ne olmaz bel-
ki gelir diyerek günlerce birilerini bekledin mi?

Sen hiç istasyon caddesinin kaldırımlarını arşınlayıp, parke taşlarını sa-
yıp, yorulduktan sonra Cıbıllar Parkı’nda dinlendin mi?

Sen hiç Ulu Cami’de namaz kıldın mı?

Sen hiç Taşhan’da dostlarınla birer çay içip filozofça uzun sohbetler 
yaptın mı?

Birçok günler ansızın yatağından kalkarak Sivas sokaklarında huzurun 
kalbine kalbine, serin serin dolaştın mı?

Sen hiç Gökmedrese’yi, Şifaiye ve Buruciye Medreselerini hayran hay-
ran gezdin mi?

Sivas’ın birçok yerinden görünen Yukarı Tekke Mezarlığı’nı hiç ürpe-
rerek seyrettin mi?

Söyle bakalım, sen bunlardan kaç tanesini yaptın? Belki bir ikisini yap-
mışsındır. Hepsini yaptığını zannetmiyorum. Ancak Sivas sokaklarında 
başıboş gezdiğini tahmin edebiliyorum.

Eğer bunları yapmamışsan, gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen şu şeh-
rimizi karalama, ben de sana bu söylediklerimi unutayım. Tamam mı? 
Anlaştık mı? 

Yahu genç arkadaş! Benim on yedi sene Sivas hasretiyle yandığımı bil-
seydin, bana hak verirdin. Tabii beni tanımıyorsun ki, nereden bilecek-
sin? Ben de seni tanımıyorum.
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Aslında seni tanısaydım, belki sana bu kadar kızmazdım. Bak iki satırlık 
kurşun kalem karalamasıyla beni nerelere götürdün? Ne güzel unut-
muştum bazı şeyleri. Ne diye hatırlattın ki? Tahmin edemez miydin 
sanki bu satırları okuyacak, yaraları kabuk bağlamış, hatıraları küllen-
miş birileri olabilir diye?

Belki senin yaşındaydım, belki de senden küçüktüm o zamanlar. Şair 
Yavuz Bülent Bakiler’in senin gibi gençliğinde yazdığı şiirlerinden bazı-
larını ezberlemiştim. Yerli yersiz bazı dörtlükler dilime dolaşır dururdu 
o zamanlar. Bakın şimdi birini hatırladım:

Bir adam Sivas’ı düşünüyordu:
Ne gurbet, ne hasret, ne yar.
Küçük bir serçe gibi çıkıyordu evinden
Toz toprak içindeydi sokaklar.

Şimdi daha iyi anlıyorum ki artık, tozlanan bizim hatıralarımızdır. Yok-
sa şehrimizde tozdan bir eser kalmadı. Bizim de gençliğimizden bir eser 
kalmadı. Kendi kendimizi avutmayalım kocadık artık gençlerle aşık 
atamayız. Ama gelin görün ki gönül kocamıyor. Şu kadar yaşında ko-
caman bir adam oldum. Hâlâ ansızın bir kapım çalınsa, mazide kalmış 
(ve yanıma zamanında hiç gelmemiş) birinin odama gelip gireceğini, 
tatlı tatlı yüzüme bakacağını, sonra aniden dönüp gideceğini ve beni bu 
yaşımda başıboş sokaklara salacağını zannediyorum.

Gene üstad Bakiler’in bazı mısraları geldi aklıma:

Şehir şehir dolaştırdım ben bu adamı
Gönlünü edemedim.
Yalnızdı, kimsesizdi, sevdalıydı üstelik
Bırakıp gidemedim.
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Ya işte böyle, duvarlara şiir yazan şair ve hem de âşık arkadaş. Şimdi 
beni biraz olsun tanıyabildin mi? Senin de kalbini kırdım, olmadık şey-
ler söyledim. Kusuruma bakma. Benim yaşımda böyle şeyler oluyor. 
Bazen söylenmemesi gereken şeyleri pat diye söylüyoruz. Senden ve 
tüm âşıklardan özür diliyorum.

Sana bir sır vereyim mi? Aynı benim gençliğim de senin gibiydi. Elimde 
kalemim sağa sola yazar dururdum.

Sen gene de Sivas aleyhinde bir şeyler yazma. Çünkü ben sevdiklerim 
aleyhinde hiç kimseyi konuşturmam. Çünkü ben sevdiklerimi sonuna 
kadar severim.
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ETLİ EKMEKÇİ HACI EMMİ

Sizlere bizim rahmetli Etli Ekmekçi Hacı Emminin hikâyesini anlat-
mak istiyorum. Bu çevrede çok az bulunur renkli simalardan olan Abdi 
Emmi veya Sivaslıların tabiriyle Etli Ekmekçi Hacı Emmi bizim yakın 
aile dostumuzdur. Hem de akrabamız olur. Onun iki bacısından biri 
rahmetli amcamın, diğeri de abimin eşidir. Allah var, ikisi de kalender-
dir.

Bir iki ipucu versem, sizler de mutlaka tanırsınız rahmetliyi. Tanımak 
ne kelime, mekânında belki de ağız dolusu, çift duluk etli ekmek bile 
yemişliğiniz vardır. Mutlaka vardır, çünkü o zamanlar böyle adım başı 
etli ekmek salonu yoktu. Sivas’ta bir, iki, sen bilemedin üç tane etli ek-
mek dükkânı (tikânı mı demeliyim) vardı, işte bu taş çatlasa üç olan 
dükkânların biri de bizim Hacı Emmi ’ye aitti. Dükkânının adı Sivas 
Etli Ekmekçisi’ydi.

İsterseniz biraz ilerilere gidelim, bizim çocukluk yaşlarımıza, dedele-
rimizin, amcalarımızın, babalarımızın geceyi gündüze katıp ölümüne 
çalıştıkları eski günleri bir hatırlayalım. Çalışmalar mı kâfi değildi o za-
manlar, bereket mi yoktu, ziraat usulleri mi ilkeldi bilemem ama bir ger-
çek vardı ki geçim çok zordu. Köylerde gençler eker biçer, iş bittikten 
sonra da büyük şehirlere ameleliğe giderlerdi. İşte bu büyük şehirler-
de çalışıp tasarruf edebildikleri birkaç kuruşla büyüklere ve küçüklere 
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urba, basma, yemeni, lastik, tütün gibi şeyler, artanla da buğday, patates, 
pekmez gibi kış yiyecekleri alır, köylerinde bahara kadar karlar altında 
âdeta kış uykusuna yatarlardı. Kış uzarsa besledikleri birkaç hayvana 
saman yetmez gözleri gökyüzünde karların erimesini, çimenlerin ye-
şermesini beklerlerdi. Unutmadan köyümüzün adını da söyleyeyim;; 
Yıldızeli ilçesine bağlı Karacaören köyü.

Kış uykusu dedikse bütün gün yatarlar demek istemedik. Köylerde hâli 
vakti biraz daha yerinde olanlar oturdukları yere ilaveten bir oda daha 
yapıp, adına da misafir odası dedikten sonra hasbelkader köye yolu 
düşenleri veya her akşam bir soba yakarak köyden gelen misafirleri 
ağırlarlardı. Her evde soba olmadığı için bazı köylüler ısınmak, bazıları 
da muhabbet etmek için belli odalarda toplanırlardı. Zamanla bu oda-
ların her birine o sülalenin adı verilir ve her odada yapılagelen şeyler 
anlatılır, ikramlar ballandırılırdı. Bazı odalarda her gün kitap okunur, 
bazı odalarda cemaatle namaz kılınır, bazı odalarda da zikir halkaları 
toplanırdı ki bu tür odaların saygınlığı diğerlerine göre çok daha fazla 
idi. Hatta öyle ki buralarda namaz kılmayı, Kur’an okumayı öğrenenler 
azımsanmayacak kadar çoktu. Bazı odalarda Hz. Ali’nin cenk kitapları, 
Battal Gazi, Muhammediye, Siyer-i Nebi (siret), Kerem ile Aslı gibi ki-
taplar okunur, duygular şelâle olur akıp giderdi. Bazı odalarda da gizli 
gizli kâğıt oynandığı, hatta kumara varan oyunların çevrildiği söylense 
de cürm-i meşhud olmadığı sürece buna pek inanan çıkmazdı. Çünkü 
kumar oynayanlar kapıları kilitliyor, kendilerinden olmayanı içeri almı-
yor, bileni de sıkı sıkı tembihleyip bazen de tehdit ediyorlardı. Çünkü 
bir sülaleden bir kumarbazın çıktığının duyulması o sülalenin gevşek 
bir sülale olduğu hükmüne varılırdı. O zamanlar kumar illeti zina ile 
eşdeğer tutulur, müptelalarından da uzak durulurdu.

Galiba bu kısmı biraz fazla uzattık, şimdilik burası böylece kalsın. İşte 
bu oda sahiplerinden biri de anlatacağımız Abdi Emmigil’in odası idi. 
Babası rahmetli Hacı Hamdi, dedesi de Kır Hüseyin idi. Dedesinden 
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mütevellit sülalenin ismi Kır Hüseyingil, daha sonra da Kırüsüyüngil, 
daha sonra Kırisiyingil olmuştu ki elan böyle anılırlar. Babası rahmetli 
Hacı Hamdi dindar bir insandı. Bunların odasının en belirgin özelliği 
hiç ara verilmeden cemaatle kılınan namazlardı. Odada oturan hiçbir 
kimse gelen namaz vaktini eda edemeden bir yere ayrılamazdı. Hatta 
civar köylerden gelen misafirlerden çok namlı beynamazlar bile Kıri-
siyingil’in odasında namazlarını huşu ile eda eder, gittiği yerlerde de 
imanına şahitlik edercesine kıldığı namazları ballandıra ballandıra an-
latırlardı. Hatta komşu köylerden oraya misafir gelmek gafletinde bu-
lunan birçok alevi ahbapları bile ömründe yüz sürmediği secdeye bu 
odada yüz sürmüştür. Gerisini siz anlayın artık. Ve bu namazlara devam 
geleneği benim şahit olduğum kadarıyla bu yıllara kadar böylece süre-
gelmiştir. Bu sülalenin bütün fertleri namaza devam hususunda birçok 
mü’minden daha hassas davranmışlar ve böylece çoluk çocuk arasında 
namazını vaktinde kılmayan kalmamıştır. Ben böyle biliyorum siz de 
başka türlü anlatın. Adamlar benim babamın oğlu değil ki.

Benim hatırladığım kadarıyla köyde kendi parasıyla hacca gidenlerin 
ilkleri arasında yer alırdı rahmetli Hacı Hamdi. Ha onu da söylemeden 
geçmeyelim; köyde başka hacılar da vardı ama bunlar zamanında Ye-
men’de, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’de askerlik ya-
pan ve bu arada da haccını ifa eden zatlarmış.

Hacı Hamdi’nin; Abdi, Mehmet, Hüseyin ve Hamza adında dört oğlu 
vardı. Büyükten küçüğe doğru sıraladım. Biri hariç diğerleri (Allah ha-
yırlı ve bereketli ömür versin) hâlen hayattalar. Hepsini de dindar yetiş-
tirmek için çok gayret etmiş, Allah da niyetine göre vermişti. Hakikaten 
de her biri birinden dindar, Allah korkusu olan insanlardır.

Hacı Hamdi’nin oğulları yetişik, torunları da yetişmekte olduğundan 
diğerlerine nazaran biraz eli dönüyordu. Zaten eskiden oğlu, yeğeni, 
damadı çok olan çiftçiliği daha bir güzel yapıyordu. Karasabanla tek 
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başına çift sürmek köylünün iflahını kesiyor, aylarca boz tarlalarda sü-
rünüp duruyorlardı. Ama kalabalık bir ailede birkaç çift öküz varsa işler 
daha erken oluyor, hele hayvanları dağlarda gezdirecek bir iki delikanlı 
veya çocuk oldu mu tadından yenmez oluyordu. Bir kaç çift öküz de-
mek, zenginlik demekti. Çünkü bu tarlanın çokluğuna, yani adamın 
çokluğuna delalet ederdi. Kırisiyingil de kalabalık bir aile sayılırdı ve 
bitmek tükenmek bilmeyen işlerin arasında gençler telef olup gidiyor-
lardı. Karınları da (hamdolsun) doyuyordu.

Yıl bilmem kaç, ben çocuğum, dediler ki, Kırisiyingilin Mehmet Al-
manya’ya gidiyormuş. Gitti Almanya’ya. Ardından bir müddet arayla 
kardeşleri Abdi Emmi, Hüseyin Efendi, Hamza Hafız gitti. Kimisi Al-
manya, Belçika gibi yerlere gittiler ama sonradan duyduk ki kardeşler 
Almanya’da zannederim Köln’de bir araya gelmişler. Hiçbirisi eşini 
oraya götürmedi. Duyduğum doğruysa babaları Hacı Hamdi, bunlar 
eşlerini de götürürlerse daha gelmezler diye onları bırakmamış. Onlar 
da talep edememişler. Rahmetlinin ileri görüşlülüğü yıllar sonra ortaya 
çıkacak, Almanya’ya aileleri ile giden birçokları akla hayale gelmedik 
problemler yaşayacak, Allah korusun birçoğu mahvolup gidecekti. 
Ama bizim gençler Almanya’nın tozunu attırıyorlardı. Her izine gelişte, 
fotör şapka ve kravat alışkanlığını saymazsak daha bir dindar ve daha bir 
şuurlu dönüyorlardı. Köyde veya şehirde kulakları ezan sesinde hemen 
camiye koşuyorlar, çoluk çocuklarını dahi teşvik ediyorlardı. Zaten en 
küçük erkek kardeşleri olan Hamza Efendi hafızdı. Sivas’ta okumuş, 
hafız olduktan sonra da Belçika’ya işçi olarak gitmişti Ha onu da söy-
lemeden geçmeyelim. Hamza Hoca Hafız diye babası Hacı Hamdi’nin 
oğlunun yanında ayaklarını uzatmadığını, oğluna gizli bir saygı duydu-
ğunu da büyüklerimden duydum. Bunları ben niye yazıyorum diye 
merak ediyorsanız ki öyledir, sizlere anlatmak istediğim Etliekmekçi 
Hacı Emminin hangi muhitlerde nasıl yetiştiğinin bazı izlerini sizlerle 
paylaşmaktır.
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Almanya’nın Köln şehrinde bir araya gelip aynı fabrikada çalışmaya 
başlayan Abdi ve Mehmet kardeşler akşamları da aynı hayımda kalıyor, 
çevredeki hemşerilerle de arada bir buluşarak sosyal muhitlerini kuv-
vetlendiriyorlar, böylece memleket hasretini veya yalnızlık duygusunu 
bir müddet de olsa bastırabiliyorlardı. Hayımda kendi yattıkları odayı 
bir köy odası gibi tanzim etmişler burada vakit namazlarını cemaatle 
eda etmeye başlamışlardı. Önce Abdi Emmi’ye kardeşi Mehmet Efen-
di cemaat olmuş, bunları gören diğer Türklerden namaza yatkın olanlar 
veya memlekette kılıp da burada bırakanlar veya onlar namaz kılarken 
oturmaktan utanan diğer koğuş arkadaşları da onlara tabi olmuşlar, kal-
dıkları yer âdeta bir mescit olmuştu. Bunu duyan diğer koğuşlardaki 
namaz kılan Türkler, Kürtler, Çerkezler ve Araplar namaz vakti koğuşa 
akın ediyor, cemaat bazen de koridora taşıyordu. Dikkat edin, o yıllarda 
daha Millî Görüş Teşkilatı kurulmamış, henüz Almanya’nın altını üstü-
ne getirmemişlerdi. Herhangi bir Türk Teşkilatı da yoktu. Neredeyse, 
bir işleri olunca doğru düzgün tercüman da bulamıyorlardı. Buna rağ-
men Abdi Emmi ve kardeşi köy odasını Almanya’ya taşımışlar, cemaat-
le namaz kılıyorlar, hayımda gümbür gümbür Kur’an okuyorlar, bilme-
yenlere bazı duaları seve seve öğretiyorlardı. Sonradan diğer kardeşler 
de aynı yere gelince kareyi tamamladılar, artık hizmetin sınırı yoktu. 
Fabrikada ölümüne çalışıp da hayıma gelince sanki köylerine dönmüş 
gibi oluyor bütün yorgunluklarını atıyorlardı. Öyle ki çevre vilayetlerde 
çalışan tanıdıkları, arkadaşları hatta akrabaları hafta sonlarını iple çeki-
yorlar, âdeta koşarak Abdi Emmigil’in hayıma koşuyorlardı.

Abdi Emmi ve kardeşleri sadece namaz teşviki değil diğer bazı adab-ı 
muaşeret mevzularında dahi diğerlerine örnek oluyorlardı. Mesela 
Abdi Emmi içeri girince diğer kardeşleri ayağa kalkıyor, o oturmadan 
diğerleri oturmuyordu. Saygı duydukları için yanında gelişigüzel ko-
nuşmuyorlar, o orada olunca konuşmalarını sansürlüyorlardı. Bu dav-
ranışlara diğer arkadaşları da uyuyordu. Çünkü Abdi Emmi gerçekten 
saygı duyulmayacak biri değildi. Güler yüzlü idi, zeki idi, sohbeti çok 
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tatlı idi. Her konuşmasında temsil olsun diye bir fıkra anlatır, anlattığı 
fıkrasına önce kendisi güler, diğer dostları da ona katılırlardı. Ama mut-
laka anlattığı fıkralarda bir ders vardı. Abdi Emmi bir köy delikanlısıydı. 
Almanya’ya gelinceye kadar askerlik hariç hiç şehirde yaşamamıştı. Şe-
hir kültürü yoktu. O köy kültürünü ustalıkla dönüştürerek şehre taşı-
dı. Eksiklerini kısa zamanda telafi etti. Zeki olduğu için de Almancayı 
diğerlerinden daha çabuk kavradı. Bu hususta da diğer arkadaşlarına 
yardımcı oldu. Almancasının kâfi gelmediği yerlerde jest ve mimiklerle 
durumu kurtardı.

Kendisinden duyduğum bir hikâyeyi anlatmadan geçemeyeceğim. 
Malum o yıllarda Almanya’ya gelen Türk işçilerinin hepsinden nor-
mal davranışlar beklemek, hepsini bir kefeye koyup genelleme yapmak 
mümkün değildi. İyilerin yanında kötüler, dürüstlerin yanında belki bir 
iki hırsız arsız da gitmişti Almanya’ya. Bizim Türk işçilerinden böyle 
içkiye düşkün, tembel, umursamaz tavırlı olanları, Abdi Emmi ve kar-
deşlerini çok üzmekte, onları biraz daha duyarlı olmaya sevk etmek-
teydi. Çünkü buraya maişet için gelinmiştir. Kazanılan paraların içkiye, 
karıya, kumara verilmesi demek, sıladaki evlad u iyalin perişan olması 
demekti. Allah’tan korkmak lazımdır. Bugünler de gelip geçecektir. Fır-
satların heba edilmemesi lazımdır. Gâvura hizmet edip kuruş kuruş bi-
riktirilen markların, kepçe kepçe gene gâvura bırakılması aklın alacağı 
iş değildir. İşte bu minval üzere düşündüklerini çevresindeki gençlere 
aktarmakta, çeşitli misal ile bu sohbetlerini süslemekte ve her fırsatta 
emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münker diyeceğimiz bir çalışma yapmak-
tadır. İşte kendisinden duyduğum bir fıkra veya temsil:

“Af buyurun sahipsiz bir köpek köylerde gezer, ne bulursa yer-
miş. Yalnız köpek köylerde gezerken düğünlerde çalınan da-
vul zurna dikkatini çekmiş. Bakmış ki davul zurna çalınan her 
köyde bir düğün yemeği var. O da davul sesini takip etmeye 
başlamış. Sabahleyin kalkıyor, şöyle yüksekçe bir yere çıkıyor, 
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uzakları dinliyormuş. Eğer uzaktan bir davul sesi duyarsa dü-
meni o tarafa çeviriyor, düğün olan köyde artan veya dökülen 
yemeklerle, sıyrılıp atılan kemiklerle kendisine güzel ziyafetler 
çekiyormuş. Çevrede hayli zamandır düğün olmadığı için da-
vul sesi duymayan bu köpek birkaç gün yiyecek bir şey bula-
mamış. Yine mutad vechile davul sesi dinlerken çok uzaklar-
dan böyle bir ses duymuş. Hemen yönünü o tarafa çevirmiş. 
Ses çok uzaktan geldiği kendisi de çok aç olduğu için istediği 
gibi süratle gidemiyor, yavaş yol alıyormuş. Derken bu sefer 
tam tersi istikametten bir davul sesi daha duymuş. Bu sefer kö-
pek şaşırmış, bu köye mi gitsem, şu köye mi gitsem diye hay-
li tereddüt göstermiş. Biraz bu tarafa, geri dönüp biraz da bu 
tarafa yönelmiş. En sonunda karar verip birine gitmiş. Gitmiş 
ama nafile gitmiş. Köye gitmiş ki düğün bitmiş, düğün yemeği 
de bitmiş. Çarnaçar geri dönmüş öbür köye. Gece yarısı köye 
ulaşmış, bakmış ki orada da düğün bitmiş, yemek kalmamış, 
misafirler köyden ayrılmış. Ve bizim düğüncü köpek aç kal-
mış.” İşte bu ve bunun gibi köy odası misallerini anlatıp, gü-
naha meyilli gençleri kazanmaya çalışıyordu. Allah’ın izniyle 
muvaffak da oluyordu. 

Günlerden bir gün hayımda yemeklerini yemiş, namazlarını kılmış, 
tavşankanı çaylarını yudumlarken yan koğuştan bir arkadaş şikâyetlen-
meye başlıyor: “Olmaz ki canım, ne kadar ayıp şey, adam buraya karı 
getiriyor, kapıyı da kilitliyor, bizi içeri almıyor.” Abdi Emminin karde-
şi Mehmet Emmi “hayrola o kim” diye soruyor. Arkadaşı da söylüyor. 
Hem de şu anda karı ile içerdeler deyince, Mehmet Emmi yerinden 
fırlıyor. Kitli kapıyı omuzluyor; “Ulan çık dışarı. Biz burada bilmem ne 
başı mıyız? Hayâsız herif, utanmaz adam, çabuk çık dışarı, ulan hayı-
ma karı getirmek ne demek” diye öfke ile bağırırken içerden tık yok. 
Adam korkuyor, getirdiği karı korkudan ağlamaya başlıyor. Bu arada 
bizim Abdi Emmi duruma müdahale ediyor. Kardeşinin kolundan 
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tutuyor, onu teskin etmeye çalışıyor, bazen kızıyor ve bu arada; “Dur 
bakalım Mehmet, biraz sakin ol. Şimdi içerideki uygunsuz bir harekette 
de bulunsa bizim Türk kardeşimiz, Müslüman kardeşimiz. Yanındaki 
karı ise gâvur. Bir gâvurun yanında bizim kardeşimizi mahcup etme, 
onu küçük düşürme, inşallah bu son olur, tövbe eder, sakin ol bakalım” 
diyerek, onu içeriye alıp bir bardak çay ikram edip, ortamı sakinleştiri-
yor. Sonradan o adam, gelip Abdi Emmi’nin elini öpüyor ve ağlayarak 
“Senin, bizim kardeşimizi bir gâvurun yanında küçük düşürme diyerek 
Mehmet Abiyi sakinleştirdiğini içeriden duydum. Aman abi, yerin di-
bine girdim. Affedin beni, ben ne halt ettim. Tövbe olsun bu işi bırak-
tım” demiş ve Abdi Emminin ayaklarına kapanmış.

1980 yılında idi sanırım. Ben güzel Tekirdağ iline bağlı Hayrabolu ilçe-
sinin Kurtdere köyünde haddim olmayarak imam-hatiplik yapmakta 
idim. Yaz günü oralarda bayağı sıcak olur. Ben de sıcaktan sakınmak 
için caminin yakınındaki kahvenin gölge tarafında çayımı yudumlu-
yordum. Komşu köyden misafir bir arkadaşla göz göze gelince ben ev 
sahibi havalarında ona şöyle küçük bir selam verip yavaş sesle “hoş gel-
din aga” dedim. Bizim misafir kırk yıllık dost gibi “hoş bulduk hocam, 
nasılsın be yav” diyerek yanıma geldi. Muhabbete başladık. Hem de ne 
muhabbet. Sivaslı olduğumu duyunca; “Ah be hocam dedi ben Alman-
ya’dayken Sivaslı arkadaşlarım vardı, hem de ne arkadaşlar, bana namaz 
kılmayı öğrettiler, yıllarca beraber namaz kıldık, çok iyi insanlardı.” Ben 
kim olduklarını sordum, bir nefeste bizim Kırisiyingilin isimlerini say-
dı. Hepsini yakından tanıyor, onlardan sitayişle bahsediyordu. Tabii 
benim ne kadar koltuğumun kabardığını tahmin edemezsiniz. Adı Ah-
met Aga idi. Almanya’dan gelir gelmez oğlunu Kur’an kursuna verdiğini 
söyledi.

Abdi Emmi Almanya’da kaç sene kaldı, bilemem. Kesin dönüş yapar 
yapmaz Sivas il merkezine yerleşti. Zaten ucundan kıyısından bazı 
arsalar, ufak tefek bir iki bina almışlardı. Ev meselesi kolaydı, kalacak 
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yeri, yatacak yatağı, yiyecek bir iki lokma ekmeği vardı. Vardı ama aile 
efradına ekmek kapısı olacak bir iş, bir işletme, bir gelir kapısı yoktu. 
Biriktirdiği beş on kuruşun hemencecik biteceğini, hazıra dağın dayan-
mayacağını o da biliyordu. Oturdu, kalktı, düşündü, istişare etti ve bir iş 
yapmaya karar verdi. ’Etli ekmekçilik’ yapacaktı. Sivas’ta bu işin yürüye-
ceğini yaptığı istişareler sonucu anlamıştı. Zaten bu işi yapanlar da faz-
la değildi. Bildiğimiz kadarıyla o zamanlar ‘Kilis Etli Ekmekçisi, Antep 
Etli Ekmekçisi ve bunun gibi bir veya iki tane yer vardı. Bu işi yapacak, 
büyüyen, iş arayan çocuklarına bir ekmek kapısı açacaktı. Hemen işe 
koyuldu, yurt dışında çalışırken satın aldığı bugünkü Perakende Sebze 
Hali’nin arkasındaki dükkânını bir pideciye dönüştürmeye karar ver-
di. Ustalar getirdi, bir fırın yaptılar içine, sağı solu fayans, üst kata bir 
merdiven yaptılar bir iki masa ve sandalye koydular, güzel bir dükkân 
oldu tertemiz. Yalnız pideleri kim yapacak, kim açacak, hamurları kim 
yoğuracak başlı başına bir şey. Onun da kolayı var diyerek Abdi Emmi 
ceketini aldığı gibi Antep’e yollandı. 

Bir kaç gün sonra yanında bir usta ile çıkageldi. Antepli Usta kolları sı-
vadı işe başladı, yanına bu işten anlayan bir kişi daha buldular. Zaten 
işten anlamayan Abdi Emminin çocukları, torunları ayakaltında dola-
şıyorlardı. Kısa zaman içerisinde evini de getiren Antepli Usta başrol-
lerde, büyük oğlan Osman, İsmail, yeğenlerden Ömer her biri bir işin 
ucundan tuttular, işi öğrendiler. Patron Abdi Emmiydi, kasanın başın-
da o oturuyor, hesapları o alıyordu. Hesap kitap işleri biraz zor da olsa 
öğrenmeye çalışıyor, işçilerin başından bir an bile olsa ayrılmıyordu. 
Otoriter birisi olduğu için ancak namazdan namaza dükkândan ayrı-
lınca, başta oğulları olmak üzere ustalar, çıraklar biraz nefes alıyorlardı. 
Çok güzel, küçük bir iş yeriydi burası... Bu küçük yerden kaç kişi ekmek 
yiyordu bilinmez. Saymaya da gerek yoktur. Çok geçmeden Pidelerin 
lezzeti her taraftan duyulunca, öğle vakitleri yer bulmak neredeyse im-
kânsızlaştı. Dükkânın yanında Yıldızeli ilçesinin köy minibüsleri ko-
naklıyor, cebinde parası olan köylüler öğle vakitleri etli ekmeğe yumu-
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luyorlardı. Zamanla dükkânda çalışanlar ne kadar değişse de Antepli 
Usta değişmiyor, sigortasını ödeyen Abdi Emmi sayesinde emekli ol-
muş gene de canla başla çalışıyordu. O zamanlar öyle bir yerde çalışıp 
da sigortadan emekliye ayrılanlar çok nadirdi. Ya sigortalı çalıştırılmaz 
ya da patronlar işçilerin sigortasını zamanında yatırmaz, arada bir ak-
lına düştükçe yatırır, bunlar da işçilerin emekli olmasını geciktirirdi. 
O zamanlar emekli olanlar hep devlet kurumlarında çalışan işçilerdi. 
Fakat Abdi Emmi uzak yerden getirdiği ustasının hakkını gözetmiş, 
yevmiyesini, haftalığını kuruşu kuruşuna verdiği gibi sigortasını da 
yatırıp ustayı emekli etmişti. Ama usta emekli olmasına rağmen gene 
çalışıyor, dükkânda sık sık değişen oğullar, torunlar hatta yeğenler birer 
birer usta oluyordu. İşini bulup ayrılanların yeri hemencecik doluyor, 
zaman zaman da yabancı işçiler ve çıraklar da çalışıyordu. Bunlardan 
birine ben yıllar sonra üniversitenin kantininde rastladım. Hasbihâl et-
tik, eski günleri yâd ettik. Kantinde etli pide ustası olarak çalışıyordu. 
Emekliliğini sordum, emeklilik zamanının geldiğini söyledi ve hemen 
‘Hacı Emmi ’den Allah razı olsun orada çalışırken sigortamı yapmış, 
onun sayesinde emekli olabileceğini söyledi. Tabii onun sayesinde de 
usta olmuştu ve hâlen aynı şeyi yapıyordu. Duyduğum doğruysa düğü-
nünü de Abdi Emmi yapmıştı. Böyle kaç kişi geldi geçti oradan. Hatta 
bu dükkânı örnek alıp kaç tane daha açıldı. Kim bilebilir ki. 

Abdi Emminin bu esnaflıktan kazandığı hasletler de çoktu. Kısa zaman-
da çevrede tanındı, dürüstlüğü ve otoritesi sayesinde sözü dinlenir, tatlı 
dilli, güler yüzlü babacan bir esnaf oldu. Her müşterisine güler yüz gös-
terir, onlara iltifat eder, her tanıdığının büyüklerine kucak dolusu selam 
gönderir, gelemeyenleri sorar, hasta ise şifalar diler, hastaneye düşenleri 
ziyaret ederdi. Hesap aldıktan sonra “hayırlı işler” diyen her müşterisini 
“Afiyet olsun canım, afiyet olsun gözüm, afiyet olsun kuzum” diyerek 
uğurlardı. Hatta bu ifadeler dükkânda çalışanlar ve yakın çevresi tara-
fından sık sık tekrar edilip gülüşmeye vesile olurdu.
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Aylar ayları kovalamış, yıllar da yılları. Abdi Emmi artık Hacı Emmi ol-
muştur. Sivas’a yerleşen Antepli Usta ölmüş, Yukarı Tekke Mezarlığı’na 
defnedilmiştir. Osman baş usta olmuş, kardeşleri ve oğulları da kalfa ve 
çırak olarak bu işe devam etmektedirler. Hacı Emmi eskisi gibi çok sık 
dükkâna uğramamakta, evine ve annesine daha çok vakit ayırmaktadır. 
Yalnız bu aralar Hacı Emmi aranan sorulan bir usta da olmuştur. Hem 
de şehirde pek bulunmayan bir mesleğin ustası, Hacı Emmi artık bir 
fırın ustasıdır.

Yıllarca çalıştırdığı fırının tamiratını yaptırırken, fırını küçültüp büyü-
türken ustalarla birlikte çalışmış, usta bulamayınca da soyunup kendisi 
usta gibi çalışmış, bir fırın, iki fırın derken çevrede aranan bir usta ol-
muştur. Çevre köylere birer ikişer mahalle fırını yapmış, köylü kadın-
larının ekmek, katmer, kömbe gibi şeyleri pişirecekleri güzel, küçük ve 
muntazam fırınlar inşa etmiştir. Bunlardan birkaç tanesi bizim köyde-
dir ve bacalarından çıkan dumanı gördüğümde, içinden gelen nefis ko-
kuyu hissettiğimde hep aklıma Hacı Emmi gelmektedir. Bu fırınlar köy 
düğünleri esnasında, düğün yemeği yerine etli ekmeklerin yapıldığı yer 
olmuş, şehirden gelen ustalar sayesinde misafirlere ve davetlilere bol bol 
etli ekmek ikram edilmiştir ve bu gelenek hâlen de devam etmektedir.

Abdi Emmi, hani nasıl derler; hah annesini insanüstü bir sevgiyle se-
verdi. Ona çok düşkündü. Annesi de Allah için çok faziletli bir kadındı. 
Adı öyle miydi bilmem Hacıkız derlerdi. Kendisini ibadete vermiş, bir 
Allah dostu idi. Daima çocukları hatta gelinleri tarafından el üstünde 
tutulurdu. Dedikodu sevmez, her şeye kızmaz, dostlarına cömert, ço-
cuk ve torunlarına karşı sevecen davranan, daima gülen, somurtma 
bilmeyen bir kadındı. Nereye gitse birkaç gün sonra Abdi beni bekler, 
merak eder diyerek kısa zamanda eve dönmek isterdi. Hakikaten Abdi 
Emmi annesinin hiçbir tarafa gitmesine razı olmaz, giderse tez yandan 
dönmesi için giderken annesini sıkı sıkı tembih ederdi. Hacıkız anneyi 
dört oğlan, iki kız ve sayıları belli olmayan torunları bölüşemezdi. Ama 
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o yine Abdi Emmiyi tercih ederdi. Abdi Emmi de annesinin olmadığı 
evde rahat edemezdi. Oysa hanımı felçliydi ve yanında evli çocuklar-
dan hiç kimse yoktu. Kimi Almanya’da, kimi de evlenip ayrılmış ken-
di müstakil yuvalarını kurmuşlardı. Buna rağmen hem annesine hem 
de eşine her türlü yardımı yapar, onları hiç kimseye muhtaç etmezdi. 
Gerçi evi boş kalmaz, çocuklar, gelinler, torunlar arı oğul verir gibi girer 
çıkarlardı. Olsun o gene de annesinin her türlü hizmetini yapar, yapar-
ken de annesini hoş tutmaya onu güldürmeye çalışırdı. Allahü zü’l-ce-
lal Hazretleri’nin İsrâ Suresi’nde buyurduğu: “Rabbin, sadece kendisine 
kulluk etmenizi, ana babanıza iyi davranmanızı kesin bir şekilde em-
retti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine 
‘Of ’ bile deme; onları azarlama. İkisine de güzel söz söyle.” ayetinin tam 
tatbikatını ben Abdi Emmi de gördüm. Hacıkız anne yüz bir yaşına 
kadar yaşadı. Herkese dua etti, hiç kimseye serzenişte bulunmadı ama 
Abdi Emmi ‘ye ettiği duaların bolluğunu ne biz tahmin edebiliriz ne de 
bir başkası. Rahmetli beni de severdi. Hacıkız anneden söz ediyorum. 
Sevdiğini de belli ederdi. Beni görünce gözlerinin içi gülerdi. Arkada 
birçok güzel çocuk bıraktı. Abdi Emmi onlardan biriydi. Annesinden 
sonra o da fazla kalamadı bu dünyada. 

Hamdi Emminin çocukları Abdi, Mehmet, Hüseyin ve Hamza kardeş-
ler Almanya’dan gelmeden dünya kadar para vererek Paşa Fabrikası’na 
giderken Fidanlığın sol tarafında ortak bir arsa almışlardı. Nasip olurda 
dönersek müşterek bir ev yaptırır, dört kardeş kalırız diye. Gelin görün 
ki bu arsaya yıllarca imar izni vermediler. Sağından solundan yol geçir-
diler, yol dediler, yeşil alan dediler adamlara bir türlü ev yapma ruhsatı 
vermediler. Onlar da o arsayı kendi hâline bıraktılar, sanki yokmuş gibi 
yıllarca yanından bile geçmediler. Gittiler Karaağaç Köprüsü’nün yakı-
nında birer arsa aldılar, oraya eski usul evler inşa ettiler. Abdi Emmi de 
topladı avanesini başına, yerleşti oraya. Dar mar, ne yapacak- sın, idare 
edeceksin diyerek orada oturdular yıllarca. Zaten o yıllarda bütün evler 
küçük kesim yapılıyordu. Arsa büyük bile olsa evler küçük oluyor, hele 
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mutfaklar fındık kadar oluyor, iki kişi yan yana gelse adım atacak yer 
kalmıyordu. Siz bakmayın şimdilerde geniş evlerin yapıldığına, o za-
manlar böyle büyük evleri kışın ısıtmak büyük maliyetler gerektiriyor-
du. Ayrıca burası dar olmuş dense; “Ne yani boynuzların mı sığmıyor?” 
diyerek bir de tazire uğruyordu insanlar.

Fakat sonradan Cenab-ı Hak yürü ya kulum deyip bütün kardeşlerin 
yüzünü güldürdü. Yıllardır yatan bu arsayı Kaptanlar ne yaptı yaptılar, 
imara açtırıp kardeşlerin hepsine de birer daire verdiler. Ama ne daire. 
Kocaman salonlar, son sistem lavabolar, irili ufaklı odalar… Ve kardeş-
ler bir daha sabretmenin karşılığını gördüler. Abdi Emmi bu evin bü-
yük salonunu şark usulü döşetti, yıllar yılı burada misafirlerini gerektiği 
gibi ağırladı.

Oğlu Osman Usta, Antepli Mehmet Usta’nın yetiştirdiği güzel bir in-
sandı. Osman Usta ilk defa eline fırın küreğini aldığında ne yapacağını 
bilememiş, uzun kürek sapı, duvara, tavana, diğer çıraklara dokunmuş, 
dokunanı yerinden hoplatmıştı. Zamanla o da alıştı küreğe, kürek de 
alıştı ustanın eline. Zamanla masa tenisi raketi gibi oldu elinde. Antepli 
Mehmet Usta onu âdeta bir dantel gibi işledi. Fırının, küreğin, unun, 
hamurun bütün inceliklerini öğretti ona ve kısa bir süre sonra da onu 
fırının önüne yerleştirdi, kendisi hamur açma, yumak tırnaklama işine 
geçti. Yıllarca bu böyle sürdü. Osman Usta kısa zamanda sessiz seda-
sız bu işi öğrendi. Özellikle sessiz sedasız diyorum çünkü Osman Usta 
hiç konuşmazdı. Osman Ustanın kulakları duymazdı. Ta çocukluktan 
duymayan kulaklarına rağmen, hiçbir şeyden kendisini geri çekme-
miş, duyuyormuş gibi davranmış, muhatabının dudaklarını okuyarak, 
bazen de ne söylediğini tahmin ederek, ona yalan yanlış cevaplar verir 
ve durumu geçiştirirdi. Yine de derdini anlatacak kadar konuşabilirdi. 
Kırık dökük cümlelerle ve uygun el kol hareketiyle durumu kurtarırdı. 
Osman Usta çok güler yüzlü bir insandı. İstisnanız herkese tebessüm 
ederek bakar, tanıdığı tanımadığı herkesi güler yüzlü çehresiyle ağırlar, 
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onlara ikram ederdi. Çevresinde çok sevilirdi. Hiç kimsenin kalbini 
kırmadığı, herkese insan gibi davrandığı için bütün akrabayı taallukat, 
esnaf komşuları ve müşterileri onu çok severlerdi. Ondan sonra da 
oğlu Yasin, Emre ve Fatih baba mesleğini sürdürmüş, aynen babaları 
gibi herkes tarafından sevilmiştir. Hâlen de Karaağaç Köprüsü yakının-
da bir pide fırını çalıştırıyorlar, ara sıra ben de uğrayıp yanlarına sağdan 
soldan konuşuyoruz. Ve işte bir Almancının torunlarına bıraktığı bir 
meslek, bir maişet kapısı. Diğer emekli Almancıların ayaklarını uzatıp 
tekaüt parası veya kira parası yediği zamanlar, Abdi Emmi on metre-
karelik bir dükkândan kaç kişinin maişetinin karşılandığı bir bereket 
hane, torunlarının bile bir meslek sahibi olduğu bir atölye, usta, kalfa ve 
çırakların sitayişle bahsettikleri âdeta bir fabrika çıkarmıştı.

Aslında sadece Osman Ustanın değil büyük oğlu, Ali, ortanca oğlu 
Bekir ve küçük oğlu İdris’in de kulakları duymuyordu. Sanırım dayı 
tarafından gelen genetik bir durum vardı. Abdi Emmi’ye ne gam. Onla-
rın da çaresini buldu. Ali ve Bekir’i Almanya’ya götürüp onları orada iş 
güç sahibi yaptı. Onlar hâlâ Almanya’dalar. İdris’i de önce İmam-Hatip 
sonra da İlahiyat Fakültesi’nde okuttu. O da rahmetli babası gibi saygın 
bir şekilde bir okulda idareci olarak işine devam etmektedir. Eğer mec-
bur kalırsa İdris de atölyede çalışan öbür oğlu İsmail de hatta yeğenleri 
Ömer, Hamdi, Esad ve Feramuz da ceketini çıkarıp fırının önüne geçer, 
etli ekmeğin en alasını pişirirler. Rahmetli yediden yetmişe bütün ço-
cuk, yeğen ve torunlarının fırıncılık mesleğini öğrenmelerine öncülük 
etmiştir. Şimdiki ustalara, kaç çırak yetiştirdiklerini sorun aradaki farkı 
anlarsınız.

Abdi Emmi çok sabırlı bir insandı. Yıllarca önce boşalttıkları köydeki 
ev ve araziyi bir yakınına devretmiş, ekip biçmesini, evde oturmasını ve 
baba ocağının tütmesini istemiş zaten verimsiz olan arazilerin icar kar-
şılığını da pek istememişti. Buna rağmen o yakınları, zaman içerisinde 
bütün arazi, ev ve mülkleri sahiplenmiş, kimseye zırnık koklatmamış 
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oraya da kimseyi yanaştırmamıştı. Hatta kocaman sülaleyi tehdit etmiş, 
“erkekseniz gelin alın” diyerek Kırisiyingilin tamamına posta koymuş-
tu. Buna sinirlenen gençler, onu dürüp büküp bir kenara atacaklarken 
Abdi Emmi duruma müdahale edip hepsine sabır ve sükûn tavsiye et-
miş, deyim yerindeyse “hiç kimsenin belaya düşmesine” müsaade et-
memişti. Oysa babadan kalan mal mülk bağıra bağıra başkasının eline 
geçmişti. Onlar bu işi bir imtihan vesilesi saymışlar, yıllarca bu işe “im-
tihandır” diyerek olumsuz hiçbir işe ve arayı bozmak isteyen fitnecilere 
müsaade etmemişlerdi. Bunların en başındaki şahıs da Abdi Emmiydi 
ve Abdi Emminin önünü geçmek de onlar için bir cesaret meselesiydi. 
Demişti ki Abdi Emmi; 

“Bu işi çözerdik ama bizden sonraki nesillere kötü bir miras 
bırakmak istemedim.” Anladığınız gibi kötü miras dediği, düş-
manlık veya kan davası gibi uzun yıllar sürüp gidecek sonu da 
pişmanlık olan bir bela. Bu işin sonradan kendi kendine çö-
züldüğünü duydum. Ama yıllar sonra. Böylece ne kadar ileri 
görüşlü olduğu ortaya çıkmıştı Abdi Emminin.

Abdi Emmi moral ve motivasyon adamıydı. Hiçbir zorluk karşısında 
pes etmez, hedeflediği işi bitirmek için ikinci üçüncü ve hatta boşa 
giden hamleler için beşinci hamleyi yapardı. Hem de karşılaştığı zor-
lukları gülerek anlatır, nasıl üstesinden geldiğini de birkaç darb-ı mesel, 
bir fıkra ve hatta ayet ve hadis okuyarak tafsilatıyla anlatırdı. Siz de artık 
içinde bulunduğunuz zorlukları hesaba katmayıp onun tembihlediği 
gibi bir adım ileri gitmeyen hâlihazırdaki probleminize balıklama da-
lardınız.

Rahmetliyi hep hareket hâlinde tahayyül ediyorum. Kaç yıl oldu rah-
met-i rahmana kavuşalı hâlâ onu bazı işlerle uğraşırken düşünüyorum. 
Adamcağız hiç boş durmazdı ki. Evde sohbet ederken bile ya annesine 
hizmet eder ya çevresine emirler yağdırır veya misafirine ikramda ısrar 
eder, gündemin tam ortasında olurdu. Onu kenarda hiç düşünemedim.
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O bir mücadele adamıydı. Eğer mücadeleyi gerektiren bir durum var-
sa, o mücadelesine başlamış demekti. Eliyle, diliyle, ayağıyla velhasıl 
bütün yeteneğiyle tüm zorlukların üstesinden gelmeyi becerebilen bi-
riydi. Hem de kırmadan dökmeden, tatlı dili ve güler yüzü ile yapardı 
her şeyi. Kimsenin hakkını yememeye, hiç kimseyi küstürmemeye, hiç 
kimseyi üzmemeye gayret ederdi. 

O hayır ve hasenat sahibi bir adamdı. Kendi çevresinden başlayarak, 
sokağına, mahallesine hatta köyüne, köyündeki camiye, çeşmeye, 
köprüye ne bileyim her bir yere yardım götürmek isteyen bir insandı. 
Önce kendisi verir, çevresini de vermeye teşvik ederdi. Başladığı veya 
başlattığı işin yarım kalma şansı yoktu. Başladığı işi mutlaka bitirirdi. O 
moral ve motivasyon adamıydı dedik ya hakikaten öyleydi. Onun yanı-
na üzüntülü gelen, üzüntüsünü unutur öyle giderdi. Bitmek tükenmek 
bilmeyen fıkraları arasında o gün üzüntülü olan şahıs için mutlaka bir 
veya birkaç tane fıkrası bulunurdu. Fıkraları da süsler püsler, size anlatır, 
anlattıktan sonra da bolca güler ve kim ne derdi varsa en azından orada 
derdini unuturdu. Onun böyle bir yeteneği vardı.

Durup dururken Abdi Emmiyi uzun uzadıya tanıtmamın sebeplerini 
anlamışsınızdır artık. Devletin halk ile arasına mesafe koyduğu o de-
virlerde bir halk adamı nasıl yetişirmiş anladınız mı? Allah dedi, pey-
gamber dedi diye hiç utanmadan bir manga jandarma ile karakollara 
tıkılan, sopalarla kemikleri kırılan o da yetmediyse mahkemelerde sü-
ründürülen bu garip biçarelerin arasından nasıl irfan sahibi insanların 
yetiştiğini gördünüz değil mi? Ben de gördüm hem de fazlasıyla. Hiç 
mektep medrese görmemiş insanların şimdilerde bilmem ne yükseko-
kullarından mezun olan zıpçıktılardan daha anlayışlı, daha bilgili, daha 
arif olduğunu sadece biz değil herkes görüyor.

Köylünün dinine imanına, Allah’ın kitabına düşman olanların encamı-
nı ibretle müşahede ediyoruz. 
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Köy Enstitüleri açarak, köylülere her şeyi bilen öğretmen yetiştirece-
ğim diyenler ilk önce gittiği köyde köylünün dinine, imanına hakaret 
eden öğretmen bozuntuları yetiştirmişlerdir. Bunu gören arif insan-
lar, çocuklarını ilkokula bile göndermemiş, dinsiz olmaktansa okuma 
yazmadan mahrum kalsın demişler, okuyanların daha cahil olduğunu 
yıllar önceden görmüşlerdir. Yukarıda anlattığımız şekilde oda kültürü 
ile yetişenler, diğer emsallerine göre daha çok sevilmiş, sözlerine daha 
fazla itimat edilmiştir. Bizim rahmetli Abdi Emmi işte bu çarıklı erkân-ı 
harplerden birisidir. Mektep medrese görmeden kendisini yetiştirmiş, 
hep doğrunun peşinde olmuş, hep doğru olanı yapmak istemiş, yanlışı 
ve eğriyi yanına yanaştırmadığı için de her işinde muvaffak olmuştur.

Onu tanıyan bilen pek çok dostum, bu satırları okuyunca, belki beni 
tebrik edecek veya şunu niye yazmadın, bunu niye zikretmedin diye 
bana tarizde bulunacak, rahmetlinin benim bilmediğim, duymadığım 
birçok meziyetlerini onlar da anlatacaklardır. Bundan ancak memnuni-
yet duyar, himmetli dostlarımın da çevresindeki böyle şahısların biyog-
rafyalarını hazırlayarak onlara rahmet okunmasına vesile olmalarını 
tavsiye ederim.

Ey Abdi Emmi veya herkesin tanıdığı gibi Ey Etli Ekmekçi Hacı Emmi! 
Beni duymadığını biliyorum ama gene de haykırıyorum; bize yaşanı-
lası bir dünya bırakmak için çektiğiniz bunca eziyetlerden dolayı sana 
ve senin gibi büyüklerimize minnet borçluyuz. Bizlere lütfen hakkınızı 
helal ediniz. Allah hepinizden razı olsun, Allah hepinize rahmet eylesin, 
Allah mekânınızı cennet eylesin.
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EYYAM-I ŞİTA

Efendim, insanın işi kütüphanecilik olunca her bir kitabın arasından 
fışkıran bilgilerden de bir nebze haberdar olmamız pek tabii oluyor. 
Öyle ki adını sanını bilmediğimiz kitaplar, yanı başımızda bilmediği-
miz, tanımadığımız bir başkası gibi değil de hemen tanışabileceğimiz, 
hatta tanışmayı arzu ettiğimiz mütebessim çehreli, nur yüzlü bir zat-ı 
muhterem gibi âdeta yüzümüze gülüyor.

Kütüphaneciyiz dedik ya. Eskiler hafız-ı kütüb derlermiş ama biz teva-
zu olsun diye kendimize hadim-i kütüb diyoruz, yani kitapların hizmet-
kârı.

Bir vakitler Arap dili grameri üzerine Osmanlı Türkçesi ile kaleme alın-
mış Hülasatü’ş-Şuruh diye bir kitabı karıştırıyordum. Kitap çok güzel 
hazırlanmıştı. Müellifini merak edip mukaddimesini okuyunca çarpıl-
dım. İntibalarımı sizinle de paylaşmak isterim.

Müellifi Es-seyyid Halil Esad Efendi, bize kitabının sebeb-i telifini şöyle 
ifade ediyor. Hep birlikte okuyalım;

...bin üç yüz senesi evailinde şehrimiz bulunan Kasaba-i Elbis-
tan’dan Sivas Mahkeme-i İstinaf Reisi bulunan valid-i ekremi-
mi ve valide-i muhtereme ve biraderan-ı hem demimi ziyaret 
ve bir de ruhsat verilirse
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Es’edâ bazar-ı fende niceler şöhretlenir
Mazhar-ı takdir olub asarı pek rağbetlenir1

Sen dahi arzeyle gördünse ne var bir pilver
Gâhi cevher-i pilver gâhi pilver cevherlenir2 

hasbihâlince der-i aliyyeye seyr u seyahat kılmak emeliyle Si-
vas’a gelmiş idim; “el-umuru merhunetün bi-evkatiha” fehva-
sınca şimdilik bir ruhsat verilmeyüb ve eyyam-ı şita icra-yı ah-
kâma mübaderet avdet dahi münasib görülmeyib birkaç mah 
belde-i mezburede ikamet runüma olmuş hâlbuki

Çünki verildi sana 
Esbab-ı du sera
Boş gezme sevmez Huda
Der pey-i nefs u heva3 

müfadınca boş durmak muvafık-ı adab ve hikmet olmamakla 
li-ecli’l-mütalaa biraderlere bir hediyye-i mergube ve nazar-ı 
takdir ile bakılır ise belki cümle-i evlad-ı vatana tuhfe-i matlub 
olmak üzere.... diye devam ediyor. 

Bize lazım olan yerleri okuduk. Biz de müellifin ifade-i meramını şöyle 
özetleyebiliriz:

1    Ey Esad, ilim ve hüner pazarında niceler şöhretlenir. Eserleri takdire mazhar olup 
rağbetlenir.
2    Sen dahi çerçide ne gördünse arz eyle. Bazen çerçi kıymetlenir, bazen cevher kıymetle-
nir.
3    Çünkü sana iki sarayın sebepleri verildi. Allah nefis ve hevasının peşinde boş gezeni 
sevmez.
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“Hicri 1300 yılının başlarında Elbistan’dan İstinaf Mahkemesi 
Reisi olan babamı, annemi ve kardeşlerimi ziyaret etmek ora-
dan da İstanbul’a gitmek emeliyle Sivas’a geldim. Sivas’ta kış 
bütün şiddetiyle sürüyordu. Şöyle ki kış ahkâmını icra ediyor-
du, geri de dönemedim. Birkaç ay mecburen burada ikamete 
mecbur kaldım. Boş duranı da Allah sevmez diyerek oturdum 
bu kitabı yazdım”

Kitabın adı da Hülasatü’ş-Şuruh. Yani Arap dili üzerine yazılan birçok 
kitabın özeti. Burada durup bu kitabın tanıtımını yapacak değilim. Er-
babı merak ederse kitabı bulup bakabilir.

Benim asıl maksad-ı âcizanem Sivas’ın şiddetli geçen kışının ne gibi 
hayırlara vesile olduğunu sizlere aktarabilmek. Fukaranın şikâyetini bir 
tarafa bırakırsak bu günlerde ortalarda görünmeyen eyyam-ı şita, dedi-
ğimiz gibi kim bilir kaç kitabın te’lifine, kaç mollanın ilim öğrenmesine, 
kaç ilim meclisinin toplanmasına vesile olmuştur. Sizi bilmem ama kış 
deyince benim aklıma soğuktan önce kar geliyor. 

Her şeyin bir yakışığı vardır. Sivas’ın yakışığı da kardır. Sivas’ta karsız bir 
kış düşünemiyorum. Kış karlı olunca hele üstüne bir de Sivas’ın o meş-
hur soğuğu eklenince insan mevsimin mevsim olduğunu hissediyor. 
Bakmayın soğuk şiddetli olunca hemşerilerimizin sızlanmalarına. Hani 
derler ya, soğuğa sormuşlar nerelisin diye, o da; “Erzurum’da doğdum 
ama Sivas’ta oturuyorum”, demiş. Anlayacağınız soğuk bizim hemşeri-
mizdir. İnsan hemşerisinden şikâyetçi olur mu hiç. Farkında mısınız so-
ğuk bu günlerde ne doğduğu yerde, ne de doyduğu yerde görünmüyor. 
İzini kaybettirdi. Hani Sivas’ta oturuyordu.

Geçenlerde Orhan Pamuk’un kar romanını okuyordum. Adam Kars’ta 
şu bizim bildiğimiz karı öyle bir tasvir etmiş ki sormayın. Yıllar geçse 
bile ben Kars’ı, karsız düşünemem. Zaten karın doğu illerinin kış mev-
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siminde değişmez aksesuarının olduğunu çocuk yaşta Erzurum’da öğ-
rendim. Kışın tersine ben Sivas’ta doğdum ama tam 10 yıl Erzurum’da 
okudum. O yıllarda başımızda kavak yelleri esiyordu ve rastgele şiirler 
yazıyorduk.

Ben Erzurum’un taşına
Ben Erzurum’un kışına vurgunum.
Ali Ravi Caddesi çıkmasın önüme 
Ben orada birine dargınım.

Yıllar sonra anladım ki vurulduğum Erzurum’un kışı, aynı bizim Si-
vas’ın kışıymış. On senemi, yani biraz çocukluğumu, biraz da gençli-
ğimin bir kısmını Erzurum’da bıraktım. Hey gidi gözünü sevdiğimin 
kışı, akşam sobamızın üstünde kaynayan su, sabah kalkardık ki nere-
deyse buz tutmuş. Üzerimize kilimler örterdik de sabah gene arslanlar 
gibi kalkar, okula koşardık. Kalorifer dediğiniz  nesne, o yıllarda Erzu-
rum’un sadece bazı resmî dairelerinde mevcuttu.

Bakmayın siz kışın soğuğundan âcizlenenlerin sızlanmalarına. Bakın 
şimdilerde soğuk da yok, kar da yok gene sızlanıyorlar. Bu yıl kar yağ-
mamış, bu yıl kış olmamış, bu yıl bereket olmazmış. Havada bize inat 
zemherinin ortasında bile günlük güneşlik geçti. Büyüklerimiz, “şems-i 
şitaya, iltifat-ı ümeraya ve muhabbet-i nisaya” güven olmaz diye boşuna 
dememişler. Şems-i şita birçoklarını zemheride yatağa düşürdü. Canı-
na yandığımın karı yağacak, bolca, üstüne de bir zemherinin çat ayazı, 
bak o zaman ne mikrop kalır ne de hastalık. Nerede o eski soğuklar, 
nerede o misafirlerine kocaman kitaplar yazdıran kışlar.

Nasreddin Hoca merhum, yaz gelince yazın sıcağından, kış gelince kı-
şın soğuğundan şikâyet edince, cemaatten biri dayanamamış:
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-Yahu hocam, senin de ne önünden gidiliyor ne de arkandan. 
Seni ne yapacağız bilmem ki? Yazın sıcaktan, kışın da soğuktan 
şikâyetçi oluyorsun.

Hocanın cevabı her zaman hazır, dönüyor şom ağızlıya:

-Ulan oğlum, bahar mevsimine bir şey mi dedik? 

Karı da, soğuğu da, bereketi de veren Allah’tır. Onun hikmetinden sual 
olunmaz. Kışı, karı, soğuğu dillere destan olan Sivas’ımızdan biz vazge-
çemeyiz. Bir tarafa maişet temini için gitsek de en kısa zamanda dön-
mek daima aklımızın bir köşesindedir.

Sivas’ın tarihine şöyle bir göz atanlar hemen anlarlar. Sivas Eratnalı 
Devleti’nin, Kadı Burhaneddin Devleti’nin en önemli şehirlerindendir. 
Selçuklu Medeniyetine beşik olmuş, Osmanlıya en büyük eyalet olmuş 
bir merkezdir burası. Cumhuriyet’teki rolünü hepiniz biliyorsunuz.

Her Kayserili, biraz Sivaslıdır. Her Amasyalı, her Tokatlı da bir miktar 
Sivaslıdır. Bu çevrede böylesine tarihî, böylesine önemli bir şehir bu-
lamazsınız. Her şeyden önce burası bizim memleketimizdir. Gidilince 
dönülecek, dönülünce konaklanacak emin bir sığınaktır. Biz Sivas’a 
yakışırız, Sivas da bize. Üstadımız Yavuz Bülent Bakiler “Sultan Şehir” 
demiş, nasıl da güzel demiş. 

Halil Esad Efendi de ebeveynini ziyarete gelip, bildiğiniz şu meşhur 
kışımıza yakalanınca yazdığı kitaba “Hülasatü’ş-Şuruh” demiş. Ben de 
Sivas için “Şehirlerin Hülasası” diyesim geliyor. Yani şehirlerin özeti. 
Bakınsana bir çevremize; zamanında kasabamız, ilçemiz ve sancağımız 
olan kaç tane vilayet var. Onlardan başka Kafkasyalıları, Karslıları, Er-
zurumluları sinesinde barındırmış, onların hepsinden bir iflah olmaz 
Sivaslı çıkarmıştır. Bu şehir, şehirlerin özüdür, özetidir. Bu şehir Sultan 



Şehirdir. Bu şehir bizim şehrimizdir. Bu şehrin ve şu kış mevsiminin 
kahrından Antalyalara kaçan kaç kişinin yazın cehennemî sıcağına 
dayanamayarak tekrar “Sivas’ımıza kurban oluyum” diyerek buralara 
sığındığını bilmiyor muyuz zannediyorsunuz?
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HAFIZ ALBAY ŞEVKİ EFENDİ

Çocukluğumda çevremdekilerden onun ismini sık sık duyardım. Onu 
daima hayırla yâd ederlerdi. Ondan bahsederken, sanki bir ruhani bir 
şahıstan söz eder gibi edeple, sükûnetle konuşurlar, söz biterken de da-
ima rahmetle anarlardı. Bu memlekete çok hizmet ettiğinden onun gi-
bisinin bir daha gelmeyeceğinden, yerinin de doldurulamayacağından 
bahsederlerdi.

Bu şahıs Merhum Albay Hafız Şevki Efendi’den başkası değildi. Tah-
min ederim ki sizler de bu ismi defalarca duymuşsunuzdur. Hele hafız-
lığın, hocalığın, Kur’an talebeliğinin konuşulduğu her mecliste mutlaka 
ismini bir veya birkaç defa duymuşsunuzdur.

Ben çocuk kafamla o zaman şöyle düşünürdüm; bu kocaman saçlı 
sakallı hoca efendilerden nasıl talebe olur. Sonra bunları okutan albay 
kim? Benim duyduğum albaylar askerdi ve kocaman kumandanlardı. 
Bu kumandanların camiyle Kur’an’la doğrudan ilgileri nasıl olabilirdi? 
Hadi derdim kendi kendime; varsayalım ki albaylar camiye geldiler, na-
maz kıldılar, nasıl işleri güçleri yok mu ki oturup talebe okutuyorlar? 
Bunların hocalıkla, hafızlıkla alakaları nasıl olabilir. Büyüklerime sor-
sam da pek doyurucu cevaplar alamazdım.

Bu soruların cevabını öğrenmek yıllarımı aldı.
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Kısaca “Albay” denen şahıs albaylıktan emekli Şevki Bey’di. Hafızdı, 
kurra idi. Kendisini Kur’an’a adamış bir mümindi. Sadece Allah rızası 
için kabiliyetli gençlere Kur’an öğretiyor, en kabiliyetlilerini de hafızlığa 
çalıştırıyor, onların yetişmesi için gecesini gündüzüne katıyordu.

Hem de kimlere? Fakir fukara çocuklarına. Zaten o günlerde yani rah-
metlinin yaşadığı günlerde yani 40 - 50 yıl önce şimdiki gibi parayla 
oynayan zengin bulmak mümkün değildi. Yalnız gündelik yiyeceğini 
çıkarabilen mutlu, gelecek yılın erzakını biriktirebilenler de zengin sa-
yılırdı. İşte fakirliğin en büyük düşman olduğu o günlerde, bazı dindar 
babalar çocuklarının elinden tutar, nerede Allah rızası için Kur’an oku-
tan biri varsa ona teslim ederlermiş. Belki yanlarına da birkaç kilo bul-
gur, birkaç yumurta, birazcık tereyağı alırlar, bilahare de yarım torba un 
göndererek şehirdeki hısım akrabanın yanına yerleştirirlermiş. Sakın 
şehirdeki hısım ve akrabanın varlık içinde yüzdüğünü zannetmeyin. 
Onlar da omuz etiyle geçinmeye çalışan, yalnız şehre birkaç yıl önce 
gelme basiretini gösterenlermiş. Hısım ve akrabası olmayanlar da filan 
caminin imamına veya müezzinine çocuklarını emanet ederek çekip 
giderlermiş. Artık cami avlusunda bir oda mı veya odunluk mu, o kü-
çük çocuğa mesken olur, Allah bilir. Namaz vakti camide ısınır, diğer 
vakitlerde odunlukta titrer, çevredeki bazı merhametli ihtiyar kadın-
ların gönderdiği bir tabak yiyecekle karınlarını doyururlar, ellerinde 
Kur’an-ı Kerim, sallanarak, gözleri yumulu bağırarak derslerini ezber-
lerlermiş. Miş diyorum da siz miş dediğime bakmayın, bizzat bu talebe-
lerden birkaç tanesinin hâline çocukken şahit oldum. Rahmetli babam 
Çatalpınar Camisi’nin imam-hatibiydi ve beni çocuk yaşta namaza alış-
tırabilmek için erkenden yanında camiye götürürdü. İşte onun yanına 
gidip gelen genç öğrencileri görür, hâllerini yakından takip ederdim. 
Onların birçoğu bu gün emekli oldular, torun tosuna karıştılar. Birçoğu 
da rahmetli oldular.

Onların nasıl okuduğunu, nasıl vazife aldığını, nasıl geçindiğini bir ko-
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nuştursanız da görseniz. Ne merhalelerden geçtiklerini anlasanız. Her 
birinin tahmin dahi edemeyeceğiniz acı tatlı birçok hatıraları vardır. 
Eminim ki dinlerken dahi ağlarsınız.

Albay Hafız Şevki Efendi’yi şehrimizin seçkin hafızlarından Nevzat 
Demirci Hoca’ya sordum. Önce derinden bir iç geçirdi. Ve:

-Rahmetli benim hocam olmadı. Onun talebelerinden bir-
çoğu hâlen hayattadır, onlardan bilgi alabilirsiniz. Yalnız beni 
Kur’an kursu hocalığına o tayin etti. İmtihanımı onunla birlik-
te o zamanın il müftüsü merhum İbrahim Arıkan Hoca yaptı. 
Ben imtihan için onların huzuruna girdim. Bana oku dediler, 
ben de Nisa Suresi’nden “beşşiri’l-münafıkîn” diye başlayan bir 
aşr-ı şerif okudum, tabii o zamanlar gencim, okumaya hevesli-
yim, galiba biraz da güzel okudum. Aşir bitince baktım ki ikisi 
de yani Müftü İbrahim Efendi ile Albay Şevki Efendi sanki baş-
ka âlemdeler, dalmış gitmişler. Neden sonra kendilerine geldi-
ler. Tabii adamlar âlim, Arapça biliyorlar, tefsir biliyorlar, oku-
duklarımın ne manaya geldiğini anlıyorlar. Şöyle hafifçe Albay 
bana bir şey sormak için hareketlenince Müftü İbrahim Efendi 
onun bir şey soracağını anladı ve ona “tamam tamam gerek 
yok, bir şey sormaya lüzum yok” deyip beni dışarı çıkardılar. 
Zaten onların hâl ve vaziyetlerinden Kur’an kursu hocalığını 
kazandığımı anlamıştım. Albay Şevki Efendi âlim insandı. Ha-
fızdı ayrıca kurra idi, Arapça da bilirdi. Kendisini tam yetiştir-
mişti. Onun işi gücü talebe okutmaktı. Öğrencilerini Eski Paşa 
Camisi’nin fevkanesinde okuturdu. Son zamanlarında gayet 
ihtiyarlamış, yaşı çoktan sekseni geçmişti. Yaşının ilerlemesine 
aldırmaz, Paşa Camisi’nin fevkanesine çıkar, yanını fevkanenin 
parmaklığına dayar, bir gözü de camiye giren çıkanda olduğu 
hâlde talebelerinin dersini dinlerdi.
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Ben Nevzat Hocam anlatırken araya giriyorum. “Hocam talebelerine 
kızar mıydı veya döver miydi veya ne bileyim, bağırır çağırır mıydı?”

-Yok, Efendim, hâzâ Osmanlıydı. Dövme, bağırma, çağırma o 
zata uygun davranışlar değildi. Yalnız kızdığı zaman kızdığını 
belli edercesine talebeye şöyle bir baktı mı zaten onlar ne ya-
pacağını şaşırır, hemencecik hatalarını anlarlar ve yaptıkları her 
ne ise ona pişman olurlardı.

Ayrıca rahmetlinin hattatlığı da vardı ve çok güzel de Kur’an-ı Kerim ya-
zardı. Yanılmıyorsam bu kitaplardan birini Hafız Mikdat Kiriş Efendi’ye 
de vermişti. Hatta ona bir de güzel, kıymetli bir tespih hediye etmişti. 
Zaten onu çok severdi. Hatta onun düğününe de birlikte gitmiştik. 
Zannederim Yıldızeli ilçesinin Kiremitli köyü idi. Yanımızda Rahmetli 
Mehmet Veske Hoca, bir de Deşirekli Mahmut Hoca da vardı.

Biz Nevzat Hoca ile bunları konuşurken şehrimizin güzide hafızların-
dan, öğretmenlikten emekli Halil İbrahim Yılmaz da vardı. O da rah-
metliyi tanıyordu ve ne kadar talebe yetiştirdiğinden, nasıl bir insan 
olduğundan, ne kadar yaşlı olduğundan ve buna rağmen huruf-ı meha-
riclere ne kadar dikkat ettiğinden bahsederek:

-Rahmetli aydın insandı. İleri görüşlüydü. İmamların çoğunun 
fakir olmasına gönlü razı olmaz, okuyup imam veya hafız ola-
cak insanların en az 200 dönümlük arazisinin olmasını isterdi. 
Kimsenin eline bakmamaları için böylesi daha iyi olur, derdi.

Bunları tatlı tatlı konuşurken onun bir ara siyasete soyunduğunu da öğ-
renmiş olduk. Rahmetli bir dönem Millet Partisi’nden Sivas milletve-
kili adayı olmuş ama seçilememiş. Hatta o zamanlar sakalını da birazcık 
kısaltmış.
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Rahmetlinin bugünkü Ece Camisi’nin yapılmasına emeğinin geçtiğini 
bütün mahalleli biliyor. Bazı talebelerini de burada okutmuş. Caminin 
hemen yanında bulunan evinin bir odasını da hafızlık çalıştırmak için 
kullanırmış. Yani neresi müsait olursa dur durak dinlemeden orda tale-
be yetiştirmiş.

Bir de rahmetli babam bir gün Albay Şevki Hafız’dan bahsederken:

-Bazıları ondan hafızlık çalışmak için geldiği zaman, onlara 
bazı sureler okutur, sesleri çok çirkin olanlara “oğlum hafız 
olsan da kimse seni dinlemez, sen git Hacı Hamid Efendi’den 
Arapça oku” derdi, dedi.

Rahmetliyi bir de aziz dostlarımdan çok sevdiğim ve saygı duyduğum 
Mikdat Kiriş Hoca Efendi’ye sordum. Ben sorunca hocanın biraz rengi 
değişti, hafifçe bir iç geçirerek gözlerini uzak bir noktaya dikti, neden 
sonra bana dönerek, hayrola neden soruyorsun, dedi. Ben de söyledim. 
Şimdi ona kulak verelim:

“Hocam rahmetli Albay Şevki Efendi’nin soyadı Önder’di. 
Çocukları yoktu. Bir kardeşi vardı, Belediyede çalışırdı. Adı 
Rıza Önder’di. Albayın çocuğu olmadığı için kardeşiyle bir-
likte kalırlardı. Hatta kardeşi Rıza Bey’le de bacanaktı. Rıza 
Bey’in çocukları vardı ve çocuklarından birini de ona evlatlık 
vermişti. Onu Albay büyüttü. Okuttu, evlendirdi. Sanırım adı 
Ertuğrul’du. Şayet yanılmıyorsam Rahmetli Hocam Albay’ın 
asıl memleketi Erzurum’du. Yanılabilirim ama benim aklımda 
böyle kalmış. Hangi sebepten dolayı Sivas’a yerleştiğini bile-
miyorum ama uzun yıllar asker olarak bu memlekete hizmet 
etmiş, emekli olduktan sonra da Sivas’a yerleşerek Kur’an hiz-
metine kendini adamıştı. Ben de ondan okudum, hıfzımı onda 
tamamladım. Benim gibi Sivas’ta imamlık yapan birçok hafı-
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zın da hocasıdır. Bunlardan bazıları şunlar: Zeki Hayran, Hü-
seyin Koç, Mehmet Topçu, Necati Karaoğlan, Mustafa Öz-
türk, Haydar Uluçay, Salim Hafız, Mahmut Şahin ve eşi Edibe 
Şahin, Salim Albay, Nezir Okuyucu ve aklıma gelmiyor şimdi 
bazı arkadaşlarımız daha vardı. Ayrıca Vakıflar Bölge Müdür-
lüğünden emekli olan Doğan Erdinç Bey de Hocam Albay’ın 
son dönem talebelerindendi.

Rahmetlinin Ece Camisi’nin yanında çok güzel bir ahşap tarihî bir 
konağı vardı, dediğim gibi o ahşap konakta kardeşiyle birlikte kalırdı. 
Onlar rahmetli olunca bu güzelim ahşap konak yıkılıp yerine betonar-
me ev yaptırıldı. Nerede bir kabiliyetli genç bulsa hemen ona Kur’an 
öğretir, gece gündüz demeden camide, evinde veya herhangi bir yerde 
onu okutur, sabırla hıfzını ikmal ettirir, sonra da onun vazife alması için 
Müftü Efendi’ye gönderir, yapılan imtihanda da komisyon üyesi olarak 
görev alırdı. Bir Kur’an âşığıydı. Gece gündüz Kur’an’la iştigal ederdi. 
Onun dünyası oydu. Ayrıca bazı yetim çocukları, kimsesiz çocukları 
evine alır eşiyle birlikte onlara kol kanat gerer, onları büyütürlerdi. Ben 
onların iki üç tane kimsesiz kızı büyüterek gelin ettiklerini hatırlıyorum.

Burada ben devreye girerek, rahmetlinin başka özelliklerini de sordum. 
Mesela tarikatla ilgisi var mıydı? Çocukları döver miydi? Öğretme üs-
lubu nasıldı?

-Yoo, yoo kimseye vurduğunu görmedim ama çok otoriteli 
idi. Bakışlarıyla otoritesini kurardı. Hiçbir talebesi ona karşı 
uygunsuz davranamazdı. Yalnız rahmetli Zeki Hayran Hoca 
Efendi’ye bir iki defa kızdığını gördüm. O biraz küçüktü. Arada 
bir dersten kaçardı. Onun bir ev sahibi vardı rahmetli Araba-
cı Mahmut Emmi. Zeki Hoca’nın elinden tutar, getirir, Hoca 
Efendi’ye teslim ederdi.
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Tarikatla ilgisini pek bilemem ama zannederim Yozgat’taki bir Şeyh 
Efendi’ye intisap etmişti.

-Hocam size bir hediye vermiş galiba, hâlâ duruyor mu? 

-Evet, bana bir tespih hediye etmişti, hâlâ saklarım, meraklı bir-
kaç kişi gördü. Onlar böyle bir kehribar tespih görmediklerini, 
çok güzel ve kıymetli olduğunu söylediler. Onu hocamın ha-
tırası olarak saklıyorum. Allah mekânını cennet eylesin. Yattığı 
yer nur olsun.

Bu bilgileri aktaran Mikdat Kiriş Hoca Efendi tıpkı diğer talebeleri gibi 
şehrimizin güzide hafızlarından biridir. Kırk yıldır şehrimizde her Ra-
mazan ayında teravih namazlarını hatim ile kıldırmakta ve Üç Aylar 
dediğimiz Recep, Şaban ve Ramazan aylarında da Meydan Camisi’nde 
mukabele okumaktadır. Kendisi samimi, ihlaslı ve mütevazı bir büyü-
ğümüzdür. Herkesin sevdiği ve saydığı bir zattır.

Yine Albay Şevki Efendi’nin talebelerinden Zeki Hayran Hoca Efendi, 
yıllarca Sivas’ta vaizlik yapmış, hemen bütün Sivaslıların takdirini ka-
zanmıştır. İl müftülüğü yapmış birçok insan gibi o da 12 Eylül darbesi 
zamanında mağduriyetler yaşamış ve daha sonra uzun yıllar Tokat ve 
Sivas’ta müftü yardımcılığı yapmış, tabir yerindeyse ilmiyle âlim bir zat-
tır. Kendisi birkaç yıl önce elim bir hastalığa yakalanmış ve bu hastalık-
tan kurtulamayarak Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Sivaslılarda çok 
emeği vardır. Allah mekânını cennet eylesin.

Yıllarca Atölye Camisi’nde imam-hatiplik yaptıktan sonra emekli olan 
Hafız Hüseyin Koç Hoca Efendi de Albay’ın güzide talebelerinden bi-
ridir. Allah uzun ömürler versin, Sivaslıların sevdiği ve saydığı bir bü-
yüğümüzdür. Hâlen Paşa Camisi’nin imam-hatipliğini yapan Abdullah 
Koç Hoca Efendi’nin de babasıdır. Bakın nerden nereye… Babası ho-
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casından aldığını oğluna, belki o da oğluna, derken rahmetli Albay’ın 
amel defteri bu sayede kabardıkça kabarmakta… Bundan iyi salih 
amel mi olur? Rahmetli Albay’ın çocuğu olmamış. Ne gam… Onun 
bırak bir iki tane, kendisine rahmet okuyacak birçok evlattan daha ha-
yırlı onlarca hayırlı öğrencisi olmuş. Kendisine her gün ne kadar dua 
ediliyordur, Allah bilir.

Yine öğrencilerinden Necati Karaoğlan Hoca Efendi İmam-Hatip Li-
sesi’nde öğretmenlik yaparken rahmetli olmuştur. Meydan Camisi’nin 
emekli imam-hatiplerinden Mustafa Öztürk Hoca Efendi de bir kaza 
sonucu vefat etmiştir. Ayrıca şehrimizin güzide hafızlarından Mehmet 
Topçu Hoca Efendi de Albay’ın talebesiydi ve Kur’an’ı dilinden hiç dü-
şürmezdi. Çok kuvvetli bir hafızdı. Ve kendisini çok iyi yetiştirmişti. Yıl-
larca İmam-Hatip Lisesi’nde öğretmenlik yaptıktan sonra Diyanet İşle-
ri Başkanlığına bağlı Harput Eğitim Merkezinde Kur’an hocalığı yaptığı 
günlerde maalesef yakalandığı menhus bir hastalığın pençesinde o da 
rahmet-i Rahmana kavuştu. Allah hepsine rahmet eylesin. Maalesef gi-
denlerin yeri doldurulamıyor. Her biri bir İslam bülbülü olan bu Hoca 
Efendiler şehrimizi öksüz ve yetim olarak bırakıp gidiyorlar birer birer. 
Biz de sadece onlara rahmet diliyoruz. Demek ki elimizden ancak bu 
kadarı geliyor. Yalnız onları seviyoruz, hayırla yâd ediyoruz. Kişi sev-
diğiyle haşredilirmiş. İnşallah biz de bu Allah dostlarıyla haşrediliriz. 
Şehrimizin seçkin öğretmen ve emekli idarecilerinden İbrahim Yö-
rük Hoca da bir müddet rahmetli Albay’dan ders okuduğunu söyledi. 
Hatta Vakıflar Müdürlüğünden emekli Ramazan Şimşek, İmam-Hatip 
Lisesi öğretmenlerinden Mustafa Kuzgun ve Kangallı Osman Hasbut-
çu’nun da onun talebesi olduğunu söyledi.

Öyle zannediyorum ki biraz daha araştırma imkânımız olsa daha bir-
çok bilgiye ulaşabilirdik. Şimdilik bu kadar bilgiyle iktifa edelim.

Düşünüyorum da ilimize bu kadar hizmet etmiş bir şahsın, bir nesil 
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sonra unutulması işten bile değil. Bir müddet sonra böyle bir gayretli 
müminin adını bile hatırlayacak bir kimse çıkmayacak belki de. Biz kü-
çük bir kayıt koyduk. Bilenler, duyanlar da başka yerlere birer kayıt ko-
yarlarsa ne kadar güzel olur. Şehrimizde şu kadar cami, şu kadar (şükür-
ler olsun ki) Kur’an kursu var. Ama bir tanesinin tabelasında Rahmetli 
Hafız Albay Şevki Önder Hoca Efendi’nin adı yok. Yani bir tane Kur’an 
kursuna rahmetlinin ismi verilemez miydi? Neden kimsenin aklına 
gelmedi? Bundan sonra da gelmeyecek mi? İsmi böylece unutulmaz 
ve hayırla yâd edilirdi. Yetkililere, talebelerine ve herkese şehrimize ma-
nevi olarak bir yığın hizmeti olan bu Hocamızın adının yaşatılması için 
ne gerekiyorsa onun yapılması hususunu duyuruyorum. Bize düşen 
budur. Onu hayırla yâd etmektir, rahmet dilemektir ve onun yolunda 
gidecek yeni nesiller yetiştirmektir

Yoksa onun hizmetlerini şanı yüce olan Cenab-ı Hak azze ve celle el-
bette mükâfatlandıracaktır. Peygamber (sav) Efendimiz:

“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” buyuruyor. 

Bütün Kur’an sevdalılarının derdi Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazanmak, 
onun rızasına muvafık amel etmek ve onun Resulünün gittiği yoldan 
yürümektir. Hepimizin de derdi, onun rahmetine kavuşmak ve onun 
rahmetine vesile olacak hizmetlerde bulunmaktır. Gerisi boştur.

Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Rahmetli bu kubbede bir de-
ğil, birçok hoş sada bırakmıştır. Rabbim rahmet eyleye.
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CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
 İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İHTİSAS KÜTÜPHANESİ

Yed-i gadri müstaîreden ziyanım bî-hisâb
Tevbe ettim âriyet-çün kimseye vermem kitâb
             Lâ-edrî

Bakalım kütüphaneyi nasıl tanımlamışlar diyerek lügatlere bir göz at-
tım. Okuyalım;

Kütüphane: 1-Basma veya yazma kitap, süreli yayın, harita ve 
benzeri eserlerin korunduğu, tasnif edilip okuyucuların hiz-
metine sunulduğu bina. Kitap konulan oda. Kitap dolabı. Ki-
tapçı dükkânı.

Kütüphane: 2-Kitap ve benzeri gereçlerin toplandığı, saklan-
dığı ve özellikle yararlanmaya sunulduğu ya da ödünç verildiği 
yer, kitaplık. Kitap satılan dükkân.

İşte kütüphane yukarıdaki gibi tanıtılmış baktığım iki lügatte. Emin 
olun bu satırlara bakarken hayal kırıklığına uğradım. Bir kütüphanenin 
bu satırlarla ifade edilmesine ne kadar hayıflandım, ne kadar üzüldüm. 
Peki, bu tarifler yanlış mı ki hayal kırıklığına uğradınız diyebilirsiniz.
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Hayır, hayır gerçekten doğru ifadeler. Ben sadece iki lügate baktım. Kaç 
tanesine de baksam aşağı yukarı aynı tanımlamalarla karşılaşacağımı 
biliyorum. Ancak benim kafamdaki kütüphanenin böyle kuru bir şekil-
de anlatılması veya anlatılamaması nedeniyle burkuldum. Oysa benim 
bildiğim kütüphanenin bir de ruhu vardı. Demek ki tahayyüller bazen 
ifadelere sığmıyordu. Kütüphanelerin bir ruhu olduğunu belki çokları 
fark etmeyebilir ama bir kütüphaneci, bir kitap dostu veya bir araştır-
macı bunu gayet iyi bilir.

Bizim pirimiz üstadımız merhum Ali Emirî Efendi’nin kurduğu, kurdu-
ğu ne kelime, yiyeceğinden içeceğinden kısarak biriktirdiği her kuruş 
ile dünyanın dört bir köşesinden topladığı kitaplarla tesis ettiği Millet 
Kütüphanesi’ne siz, kitap konulan oda diyeceksiniz. Cennetmekân, 
şimdiki kütüphanecilerin de piri olan üstadımız Ali Emirî Efendi’nin 
sağlığında bu ifadeyi onun yüzüne karşı kullanacak olan cesur bir insan 
şahsen düşünemiyorum. Çünkü kitap onun dünyasıydı. Kitap onun 
hayatının idamesine yardımcı olan tek malzeme idi. Bütün dünya zevk-
lerine sırtını dönmüş, yalnız kitap sevgisine gönlünü açmıştı. Günlerce 
çalışıp çabalayarak kazandığını; bir dakikada bir kitaba veriyor, sahip 
olduğu her kitap için de çocuklar gibi seviniyordu. Rumeli’de görev ya-
parken Yemen’de olduğunu duyduğu bir yazma kitaba sahip olabilmek 
için, hemen naklinin Yemen’e yapılmasını isteyecek kadar gözü kara 
bir sevdalı idi. Ayrıca şimdiki Kütüphaneci kelimesinin karşılığı olan 
Hafız-ı Kütüb yerine kendisi için Nazır-ı Kütüb diyor ve böyle de mü-
hür kazdırıyordu. Şimdi siz gelin de Ali Emirî Efendi’nin paha biçilmez 
yazmalarla dolu olan kütüphanesine kitapların konulduğu oda deyin 
bakalım!

Derler ki; her medeniyet bilgiyle tesis edilmiştir. Bilgi kitaplarda, ki-
taplar ise kütüphanelerde muhafaza edilmiştir. Şayet medeniyetler, ki-
taplarla tesis ediliyorsa bundan sonraki gelişmelerin hepsinde de kitap 
esas unsur olacaktır. Bir kütüphanenin güler yüzünü keşfetmedikçe, hiç 
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bir medeniyetin oluşmasına katkıda bulunamayız. Hiçbir medeniyeti 
gerçek veçhesiyle anlayamaz, değerlendiremeyiz. Millet olarak içinde 
bulunduğumuz şimdiki durumun değerlendirmesini yaparken bile 
yüzümüz kızarıyorsa, o da işte kitaba, kütüphaneye ve buralarda açığa 
çıkarılmayı bekleyen bilgiye gereken değeri veremediğimizden değil 
midir?

Şükürler olsun ki bunun farkına varanlar da yok değil. Sözü ilimizde ku-
rulan bir kütüphaneye getirmek istiyorum. Malumunuz, Cumhuriyet 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994 yılında açıldı. Kurucu Dekan Prof. 
Dr. Fahrettin GÖZE Hocamız ve yardımcıları fakültenin her eksiğini 
ikmal etmeye çalışırken, hocalar ve öğrencilerin kütüphane ihtiyaçları-
nı da düşünerek bir ihtisas kütüphanesi kurmaya karar verirler. İsabetli 
ve yerinde bir karar. Gerisi çorap söküğü gibi gelir. Akla hayale gelme-
dik yerlerden kitap bağışı olur. Zenginler zengince, fakirler de fakirce 
yardım ederler. Şimdi otuz altı bin cilt kitaplık kütüphane, hocalara 
ve öğrencilere hizmet vermektedir. Ne kadar kolay söyledik değil mi. 
Otuz altı bin cilt kitap. Yıllardır kitapları para ile temin etmeye çalışan 
kitap dostlarının her birinin evinde acaba kaç cilt kitap vardır. Beş yüz 
mü? Altı yüz mü? Hadi yediyüzelli sen bilemedin bin diyelim. Biz otuz 
altı bin, belki gelecek yıllarda kırk bin cilt kitaba ulaşacak bir kütüpha-
neden bahsediyoruz.

Kütüphane kurmak çermikte çadır kurmaya benzemiyor. Bir kere bu 
işe gönül vereceksin, zaman vereceksin, para vereceksin. Haydi, canım 
bir kütüphane kuralım demekle iş bitmiyor. Bir miktar âşık olacaksın 
bu işe. Allah’ ın izniyle gerisi gelir.

Ben biraz fazla memleketçiyim galiba. İstiyorum ki fabrikaların en bü-
yüğü Sivas’ta olsun. İstiyorum ki okulların en büyüğü Sivas’ta açılsın. 
On binlerce öğrenci burada okusun. En iyi hocalar burada ders versin. 
En iyi öğrenciler buradan mezun olsun. En büyük teknoloji ilimizde 
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olsun. En canlı ekonomi burada olsun. Ne bileyim işte canım her şeyin 
en iyisi burada olsun istiyorum. Yine kütüphanelerin en iyisi, en büyü-
ğü de Sivas’ta olsun istiyorum. Sizin duygularınızı bilmem ama benim 
duygularım böyle. Sizce çok fazla şey mi istiyorum acaba?

İşte yukarıdaki saydıklarım gibi Sivas bir ilim irfan yuvası olsun, bir kü-
tüphaneler şehri olsun. Arayan her aradığını buralarda bulsun. Bu ba-
kımdan İlahiyat Fakültesi İhtisas Kütüphanesi’ni çok ama çok önemsi-
yorum. Bugün otuz altı bin cilt kitabı olan kütüphanenin kitap sayısının 
yakında kırk elli, hatta yüz binlere ulaşmasını arzu ediyorum. Doğunun 
en büyük kütüphanesinin burası olmasını istiyorum. Tabii istemekle 
olmuyor. Yardımlaşmak, çalışmak ve gayret de gerekiyor.

Efendim, ben böyle gayretli insanlardan birkaç tanesini tanıyorum. İla-
hiyat Fakültesi’nin ilk açılışında emeği geçenlerden bahsetmek isterim. 
Başta da bahsettiğim gibi Sayın Prof. Dr. Fahrettin GÖZE, yoğun işle-
rinin yanında kütüphanenin kurulması için kolları sıvadı. Yanına kitap 
dostu, dekan yardımcısı Sayın Prof. Dr. Hakkı AYDIN Hocamızı da 
alarak ilimizin bütün kaldırım taşlarını defalarca adımlamak suretiyle 
kurdukları derneğe teberru toplayıp, bunu da kitap alımına harcadılar. 
İstanbul’daki Sivaslılara ulaşarak onları bağışa yönlendirdiler. Kitap-
çıları gezerek temel kaynakları aldılar. O zamanın Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Selahattin YILMAZ Bey’in emeklerini, teşviklerini ve ta 
Kayserilerden kütüphanemize kitap kazandırdığını okuyucuya hatır-
latmaktan geçemeyiz.

Yine bunlar gibi aziz dostum Prof. Dr. Hüseyin AKKAYA Hocamın âşık 
olduğu kitapları kütüphaneye kazandırabilmek için her zamanda, her 
zeminde, her hâlükârda yaptığı olağanüstü hamlelere İstanbul’da bizzat 
şahit oldum. Şimdi özel bir bölümde toplanan eski nadir kitaplar, mah-
zun mahzun durduğu İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi’nden ba-
ğış olarak alınmasının bütün manevralarını yaşadım. Yine İstanbul’un 
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en eski kütüphanelerinde bulunan kitapların bir nüshasının kütüpha-
nemizde bulunmasının itibarımızı artıracağını her vesileyle kafamıza 
sokan da kendisidir. Hâlâ kitap ve kütüphane hakkındaki tecrübelerini 
bıkmadan usanmadan bizlere aktarmaktadır. Hatta rivayete göre (Allah 
gecinden versin) öldükten sonra binlerce kitabını da kütüphanemize 
şimdiden bağışlamıştır.

 Ayrıca o zamanlar fakülte sekreterimiz olan ve şimdilerde Ebü’l-Fukara 
diye anılan Ahmet Özaydın Bey’in emeklerini unutmak mümkün mü? 
Kütüphanemizin bu gün ki hale gelmesindeki en büyük paylardan biri 
ona aittir. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle büyük şehirleri kaç 
defa turlamış ve her defasında hem yoksul öğrenciler hem de kütüpha-
nemiz için hiç eli boş dönmemiştir.

Kılıcın kında paslanması gibi kitaplar da tozlu raflar da tozlanırmış. İşte 
bu kitaplardaki tozları yutmayanlar, kütüphanelerdeki kuru iskemleler-
de birçok zamanını geçirmeyenler istikbal için fazla umutlanmasınlar. 
Onların istikbali yoktur. Hani derler ya, normal insanlar, yerler, içer-
ler, zamanı gelince de bu dünyadan göçerler. Bizim normal insanlara 
ihtiyacımız yoktur. Çünkü onlardan memleketimizin her köşesinde 
mebzul miktarda vardır. Bize olağanüstü insanlar lazım. Yiyen içen ama 
okuyan, düşünen, üreten aynı zamanda çevresini de yönlendiren insan-
lar. Zaten bu gibilere yeterince sahip olamadığımız değil mi ki; her şeyi 
içinden çıkılamaz hâle getirdik. Önce ilim, önce irfan, önce ahlak ve 
eğitim. Bu hazinelerin hepsi kitaplardadır. Hem de yedi kat yerin dibin-
de değil; elimizin altında, gözümüzün önünde, burnumuzun dibinde. 
İşte burada.

Bir gün gelin misafirimiz olun. Biliyor musunuz ki, kütüphaneler en iyi 
misafirhanelerdir. Orada kitaplar, misafirlerini en iyi şekilde ağırlarlar. 
Ne istiyorsa misafirler, kitaplar onu ikram ederler.
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Maksadımız; Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İhtisas Kü-
tüphanesi’ni aziz okuyucularımıza tanıtmak, emeği geçenleri hayır ve 
şükranla yâd etmekti. Ben kendi hesabıma onlara minnettarım. Sadece 
kurulma aşamasında değil, bir kitapla ve bin lira ile dahi katkıda bulu-
nanlarla, külliyetli miktarda kitap bağışlayanların tamamına şükranları-
mı sunuyorum.

Burada kütüphanemize hatırı sayılır miktarda kitap bağışlayan değerli 
şair ve yazar hemşerimiz Yavuz Bülent Bakiler, Beşir Ayvazoğlu, Mer-
hum Ahmet Vehbi Ecer, Merhum Zeki Hayran, Merhum Abdullah 
Âlim, Merhum Ali Rıza Karabulut, Hakkı Mazlum, Merhum Ömer 
Hocaoğlu, Merhum Bekir Akay, Doğan Kaya, Hüseyin Bayındır, Halil 
Çopuroğlu, Merhum Şuayip Pişkin, Merhum Abdulbaki Yıldız, M. Ra-
gıp Gürer, Halid Hergüner, A.Turan Kesti, Doğan Erdinç ve bunlar gibi 
ismini şu anda hatırlayamadığım diğer kitap bağışı yapan zevata bağış-
ladıkları kitaplardan ötürü minnet ve hürmetlerimi ifade etmek isterim.

Hülasa-i kelam, Orta Anadolu’nun en güzel ve en faal kütüphanesini 
tesis etmektir muradımız. Siz bakmayın yazımıza ödünç kitap vere vere 
canı yanmış, sonra da tevbe etmiş, asabiyyü’l-mizac rahmetli bir şairi-
mizin beytiyle başladığımıza. Sizleri de bekleriz aramıza. Gelirken de 
boş gelmeyin. En azından koltuk altınıza bir de kitap sıkıştırın.
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ISICAK ÇERMİK

Bundan yıllarca önce Sivas çevresinde yatılı olarak ailece gidebile-
ceğimiz üç tane mesire yerimiz vardı. Sıcak Çermik (yaşlılar Isıcak 
Çermik derdi), Soğuk Çermik ve Yılanlı Çermik. Şimdilerde Kaplı-
ca denen bu çermiklerin her birinin tiryakileri ayrı ayrıydı. Sıcak Çer-
mik’e çadırla giden, Soğuk Çermik’e gitmez, oraya giden de diğerine 
iltifat etmezdi. Sıcak Çermik şehre takriben 25-30 km uzaklıkta, Sivas 
Yıldızeli arasında kükürtlü ve sıcak suyu ile şöhret bulmuşken, Soğuk 
Çermik de şehrin doğusunda l5-16 km uzaklıkta ılık ve sodalı suyu ile 
meşhurdur. Yılanlı Çermik ise Kangal ilçesine yakın dünyaca meşhur 
bir çermiktir. Biz oraya Yılanlı Çermik derdik; ne yaptılarsa kitaplara 
Balıklı Kaplıca olarak yazdılar ve öylece de kaldı. Bu çermiğin müda-
vimleri daha ayrıydı. Biz aile olarak Sıcak Çermikçiydik, diğer ikisini 
pek bilmem.

İlk defa çadırla Sıcak Çermik’e gittiğim tarihi hatırlayamıyorum. Henüz 
çocuktum, haydi 1960’lı yıllar diyelim. Bizim evde bir “Isıcak Çermik” 
lafı aldı başını gidiyor, avluda, sofrada, misafirlikte ve her yerde sık sık 
konuşuluyordu. Gitgide bu ısıcak çermiği iyice merak etmeye başla-
dım. Rahmetli annem hamur yoğuruyor, mahalle fırınından “keşik” 
alıyor, gidip geliyor, türlü çeşitli ekmekler, katmerler ve peksimetler ya-
pıp kurutuyordu. 

Bir gün babam eve iki tane eski çadır getirdi. Bir dostundan emanet al-



76

mıştı. Çadırlar evin sofasına serildi, yırtılan yerleri onarıldı, sökük yerler 
büyük çuvaldızla dikildi, çadır ipi ilave edildi, yarmaça odunlardan ka-
zıklar sivriltildi. Artık tamam dediler, hazırlıklar bitti. Babam yıllık izni-
ni alıp dolmuşçu Talat Emmi’yi tembihlemişti. Şehirdeki ilk minibüs 
sahiplerinden de biri olan Talat Emmi bizim has komşumuzdu. Her 
gün şehir içi bir hatta çalışıyor, ayrıca düğünlere, köylere ve lazım olan 
her yere de gidiyordu. Sivas’ın en tanınmış zatlarından, eski şoför dav-
ranışlarına sahip olmayan, dürüst, karakterli, güler yüzlü ve hatırşinas 
bir büyüğümüzdü. Talat Emmi sabahleyin erkenden kapıya dayandı. 
Günler öncesinden hazırlanan çermik eşyasını minibüse taşımaya baş-
ladık. 

Çermik eşyası da üç beş kap kaçak, tas tabak, bardak çanak, gaz lam-
bası, gaz ocağı, (sonraları) milangaz tüpü ve ocağı ile iki somya, birkaç 
kat yorgan ve yataktan ibaretti. Yatağı yorganı minibüsün içine yolcu 
koltuklarının üstüne istif ettik, çadır ve direklerini arabanın üstündeki 
bagaja sıkıca bağladık, yola revan olduk. Çimento Fabrikası’nı geçtik, 
Halimin Hanı’nın yokuşunu tırmandık, oradan aşağıya sallandık Bir 
yokuş daha derken birden hep beraber “aha çermik göründü” dediler. 
Baktım uzaktan tek tük ağaçlar arasında, kel ve sarı topraklar ortasında 
kurulmuş, takribi 30-40 arası beyaz çadır görünüyor, belki daha fazla 
ama buradan görünmüyor ki. Bir çukura girdik, Yıldız Köprüsü’nü geç-
tik, biraz daha tırmanıp sola döndük. Bir iki tane tek katlı resmî bina, 
bir havuz, bir kahvehane, bir bakkal ve bir fırından ibaret bu binaların 
çevresi irili ufaklı çadırlarla dolu olan Sıcak Çermik’e geldik. Ailemize 
uygun bir çadır yeri aramaya başladık. 

Sonradan anlıyorum ki her aile kendi yaşantısına göre rahat edeceği 
bir çadır yeri arıyordu. Bizim rahmetli, çermiğin dışında, çayır çimen 
arasında kimsenin kendisini rahatsız etmeyeceği yerleri tercih ederdi. 
Buranın tek kusuru banyoya, havuza, fırına ve camiye uzak olmasıydı. 
Bazıları da buralara yakın olan yerleri tercih eder, gelenden gidenden 
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rahatsız olmazlar; öyle ki havuzun ve banyonun dibine çadırı kurarlar, 
geleni gideni tepeden tırnağa süzmeden bırakmazlardı. Bizim rahmetli 
ömrü boyunca gözden ırak olmayı severdi.

Çadırcı Kemal
Minibüsün içinde uygun bir çadır yeri bulununcaya kadar gezilir, yer 
tespit edilince minibüsün içindeki eşyalar alelacele indirilir, indirirken 
de hemen Çadırcı Kemal’e biz çocuklarla haber gönderilirdi. Çadırcı 
Kemal’i çadırların arasında çadır kurarken bulur haber verirdik. O da 
hemen geliyorum der ama hiç acele etmez, ağırdan aldırır bizi “cankeş” 
ederdi. O gelinceye kadar çadıra dokunamazdık, çünkü anlamazdık. 
Çadırcı Kemal gelir, elindeki levye ile çekici bir yana koyar, açılmamış 
çadırın ipini yavaşça çözer, şöyle bir serer, kazıkları ayırır, çadırın direği-
ni getirip yayılmış çadırın içinde ölçer, direği işaretledikten sonra yere 
çöker eline levyeyi alır, kemal-i ciddiyetle bir çukur eşmeye başlardı. İşte 
işin püf noktası burasıydı. Ne fazla eşeceksiniz çukuru ne de az; yoksa 
çadırın etekleri ya yukarı çıkar çadırı indiremezsiniz veya yere yığılır ça-
dırınız, alçak ve kullanışsız olur. İşte bu yüzden Çadırcı Kemal’in kahrı 
çekilir, saatlerce beklenirdi. Çukur bitince ayağa kalkar, çadır direğinin 
ince ucunu çadırın en tepesine, direğin alt kısmını da milimetrik olarak 
eştiği çukura yerleştirir, seyredenlere seslenirdi: 

”Direği kaldırın bakalım.” 

Biz direği yukarı kaldırınca o çadırı şöyle bir sallandırır, dört bir taraftan 
birer kazık çakar, tekrar seslenirdi bize: 

“Tamam bırakın.” 

Sonra kalan kazıkları çakar, eteklerini işaret ederek: 

“Şurayı da şöyle eşin” 
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der, parasını aldıktan sonra eserine gururla şöyle bir bakar, yine geldiği 
gibi ağır adımlarla çadırların arasında kaybolurdu. Ama Allah için söy-
lemeliyim ki şiir gibi çadır kurardı. En sonunda aldığı 10 lirayı sonu-
na kadar hak ederdi. Çadırcı Kemal’e para vermek istemeyenler çoğu 
kere çadırlarını yamuk kurarlar, kapısının yönünü ters tarafa çevirirler 
sonra da geri çeviremezler, rüzgâr çadırın içinden girer tozu dumana 
katardı. Neyse sadede gelelim. Çadır kurulup eşyalar içine gelişi güzel 
atılır atılmaz, yorgun ve terli çadır sahipleri kendilerini havuza veya 
banyoya atarlardı. Çoğu zaman yorgun erkekler girdikleri havuz veya 
banyodan hemencecik gelir, hanımların gelmesini beklerlerdi. Hanım-
lar da ilk günün hoş görüsüne sığınarak sıcak sudan çıkmak bilmezler; 
en sonunda oflaya puflaya gelir, eşyaları tam yerleşmemiş çadırın içi-
ne yığılır, acından ölmek üzere olan erkeklere yemek hazırlamak şöyle 
dursun, yorgunluktan parmaklarını bile oynatamazlardı. Çünkü Sıcak 
Çermik’in kükürtlü suyu insanı dinlendirmek şöyle dursun adama-
kıllı yorar, perme perişan ederdi. Hele ki banyo veya havuza girdi mi 
çıkmak bilmeyen hanımlar, birkaç saat yatıp dinlenmeden kendilerine 
gelemezlerdi. Neyse ki gelmeden önce evde hazırlanan bazı hazır yiye-
ceklerden veya kalender çadır komşuları tarafından gönderilen bir iki 
küçük tabak yemekle ilk gün geçiştirilirdi.

Kutu gibi bir havuz
Çocuklar oraya gider gitmez, havuzla tanıştırılır, yüzme bilmeyenler, 
bilenlere sıkı sıkıya tembih edilirdi. Havuza ilk defa gidince nasıl ürktü-
ğümü bilemezsiniz. Şöyle büyük bir salon büyüklüğünde sarı bulanık 
bir havuzun içinde küçük büyük, genç yaşlı onlarca insanın gürültü pa-
tırtı arasında “çimdiğini” gördüm. Yüzme bilmeyenler kenarlara ipleri 
bağlamışlar, hoplayıp zıplıyorlar, ihtiyarlar bir köşede elleri ile kulak ve 
burunlarını tutarak “dumuluyorlar”, bazı çılgın gençler de boş bul-
dukları yirmi otuz santimetre kadar görünen boşluklara tepe üstü atlı-
yorlardı. Tam bir curcuna. Isıcak Çermik hayalim orada yıkılır gibi oldu 
ama birkaç gün sonra ben de onlar gibi olunca ilk intibalarımı unuttum 
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bile. Kısa zamanda yüzmeyi öğrendim. Ben de herkes gibi suya atlayıp 
atlayıp, çıkmaya başladım. Bazen ihtiyarların sitemlerini, azarlamalarını 
saymazsak bayağı tadını çıkardım havuzun.

İşte size tarif etmeye çalıştığım kutu kadar bu havuz, öğleye kadar ka-
dınlara, öğleden sonra erkeklere veya tam tersi olurdu. Eğer sabahle-
yin havuz erkeklere ise saat tam 12’de havuz boşalır, yarım yamalak bir 
temizlikten sonra kadınların hizmetine sunulurdu. Şayet sabahleyin 
havuz kadınlara ise öğle saatlerinde havuzu boşaltmazlar, dışarıda el-
lerinde çantaları ile bekleyen erkekler kızıp dururlardı. En sonunda ha-
vuzun saç olan çatısına taşlar atılır, içeriye haber gönderilir kadınlar zar 
zor dışarı çıkarlardı. Bu hemen her gün böyle devam ederdi. Kadınlar 
havuzu erkeklere nazaran daha pis olur, temizlenmesi zaman alırdı.

Havuzun derinliği yaklaşık 1.60, biraz daha derin yerleri 1.70 cm ka-
dardı. Buna rağmen bu havuzda boğulanlar bile olurdu. Kükürtlü su 
olduğu için dibi görünmez, ekseriyetle kalabalık olduğu için de suyun 
dibine düşen çocuklar bazen fark edilmezdi. 

Eğer havuz sırası erkeklerde ise sabah namazını Çermik Mescidinde 
(sonraları cami yapıldı) kılanlar, sabahın köründe havuzun kapısına 
sıralanırlar, akşamdan boşaltılarak temizlenen suya girerler, ne kadar 
sıcak olursa olsun of bile demeden, haşlanarak havuzun tadını çıkarır-
lardı. Sabah erkenden havuz, sanki ihtiyarlara tapulanmıştı. Havuzun 
kenarında sıralanan ihtiyarlar hiç kıpırdamaz, yüzmek için uğraşanlara 
sert sert bakarlar, eğer suyun düzenini bozan bir çocuk ise hep birden 
bağırırlardı: 

-“Çırpıtma ulan!”. 

Galiba Sivas’a özgü bir deyim olan “Çırpıtma da dumulak” sözü bu 
çermikte icat edilmiştir. Zaman zaman havuzun içinde elini kulağına 
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atan gazelhanların sesleri dışarıdan bile duyulurdu. Ben sabah uykusu-
na dayanamadığım ve gönlümce atlayıp zıplayamadığım için erkenden 
havuza gitmek istemezdim. Babam havuzdan gelince ben gider öğle 
yakınına kadar aç, susuz, suyla boğuşur dururdum. Ancak boyumuzu 
aşan bu havuz bize derya gibi gelirdi. Atlayınca ayaklarımız mutlaka 
suya değer, ayaklarımızı yere vurarak yukarı doğru sıçrar, sonra ma-
haretle yüzerek üç dört metrelik kocaman(!) havuzun kenarına vasıl 
olurduk.

Hatta şöyle de bir fıkra anlatılır: 

“Çermikte yüzmeyi öğrenen hemşerilerimizden birinin yolu 
bir deniz memleketine uğrar. Bir kaç kişi denize yüzmeye gi-
derler. Yüksekçe bir iskeleden atlayan bizim hemşerimiz, bir 
türlü denizden çıkmaz. Arkadaşları atlayıp onu sudan çıkarır-
lar. 

“Yav sen ne yaptın, hani yüzme biliyordun, niye çıkamadın? 
deyince: 

Tamam çıkacaktım ama ne yaptımsa ayağım yere daamedi ki, 
der.”.

Erkek havuzlarından pek ses çıkmaz, nedense kadın havuzundan çıkan 
sesler, dışarıdakileri dahi rahatsız ederdi.

Çermikte yarım gün kullanılan bir tek havuzdan başka on tane de ban-
yo vardı. Banyolar paralı, havuzlar bedava idi. Banyolar şimdiki standart 
küvetlerden biraz büyük, 70-80 cm derinliğinde, gayet sıcaktı. O za-
manlar gece yarısına kadar boşaltılmayan banyoların içinde bir oluktan 
kol kalınlığında kükürtlü sıcak su mütemadiyen akardı. Banyoya bitişik 
bir de soyunma yeri ve burada dinlenmek veya şöyle birkaç dakikalık 
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uzanmak için şezlongvari bir şey vardı. Bu banyolar çermik ahalisine 
bir saatliğine karne ile satılır, bir banyo alan bir daha alamazdı. Yanız 
misafir geleceği zaman banyoya pek gitmeyen çadır komşularına ri-
cada bulunularak, bir banyo daha satın alınırdı, çünkü misafire ikram 
edilecek en güzel şey onu banyoya götürmekti. Banyolara genellikle 
birkaç erkek birlikte gider, hem yıkanır hem de muhabbet ederlerdi. Ya 
da kadınlar birleşir gider, banyodan çıktıklarında ise âdeta harpten çık-
mışçasına yorgun argın çadıra dönerler, hemen kendilerini bir maşrapa 
suyun ardından somyaya atarlardı. En az istirahatleri bir saatten fazla 
sürer; bu istirahat esnasında erkeklerin çay, yemek vb. şeyler istemeleri 
kesinkes yasaktı.

Banyolara zaman zaman karı kocalar birlikte giderdi. Zaten karı koca 
olmayanların banyoya girmeleri yasaktı. Banyoya gitmek isteyen karı 
koca eğer yeni çermiğe geliyorsa, çadırdan teker teker çıkarlar, ayrı yol-
lardan gelip banyonun önünde buluşurlardı; yok eğer daimi çermikçi 
ise etrafa pek aldırmaz, banyoya kol kola girer, kol kola çıkarlardı. Zaten 
ihtiyarlar birbirlerine dayanarak gider, birbirine dayanarak geri döner-
lerdi. Gene de birçokları o gün, banyoya gittiklerini başkalarından, bil-
hassa muzip komşularından saklamak ihtiyacını hissederlerdi; fakat bu 
gene de duyulurdu.

İçme suyu eziyeti
Her sabah veya diğer vakitlerde devam eden havuz ve banyo sefasından 
sonra en az iki maşrapa su içilir, sıcak suda kaybedilen enerji, beş on 
bardak çay servisinin sonunda ancak yerine gelirdi. Su dedik ama çer-
mikte öyle gürül gürül akan içme suyu çeşmeleri yoktu; ancak buraya 
üç dört km uzaklıkta Kalın köyünün sınırları içinde bulunan soğuk ve 
tatlı suyu olan Karlı Pınar’dan at arabalar marifetiyle su getirilir, kovası 
veya sitili 25 kuruştan satılırdı. Tek at koşulu at arabası ancak bir varil, 
çift at koşulu at arabası ise ancak iki varil su getirebilirdi. Yeri yokuşlu 
inişli olan Karlı Pınar’a giden at arabaları iki saatten önce dönemezler-
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di. Biz çadırlarımızı o tarafa kurduğumuz için dolu gelen at arabalarını 
yolda durdururduk. At arabası tepeden görünür görünmez elimizde 
kovalar müsait bir yerde sıra olur, su beklemeye başlardık. Gelen araba 
sıranın en başında durur, arabacı birkaç metrelik kalınca bir hortumun 
ucunu varilin içine sarkıtır, diğer ucunu da ağzına alırdı. Ağzındaki hor-
tumu kuvvetli bir nefesle çeker, gelen suyu hemen ilk sıradaki kovaya 
boşaltırdı. Ondan sonra su bitinceye kadar, fasılasız bizim su kaplarımız 
dolar, 25 kuruşları topladıktan sonra tekrar atın yönünü Karlı Pınar’a 
doğru çevirirdi. Bazen de bizim sıralarımızda durmaz, çermiğin iç ta-
raflarına doğru servis yaparlardı. O zaman biz de arabanın arkasından 
koşar nerede yakalarsak orada kaplarımızı doldururduk. Sonra çadıra 
getirir, tez zamanda ısınmaması için suyun üstünü çullardık.

Ayrıca çermiğin merkezinde taşıma suyla doldurulan bir küçük depo 
da vardı. Zaman zaman da oralardan su getirirdik. Taşıma suyla ne ola-
cak ki, benim gibi garibanların birçok zamanı su getirmekle geçiyordu.

Sıcak Çermik Çarşısı
Çermikte Belediye tarafından yaptırılıp ihale ile kiraya verilen birkaç 
küçük iş yeri vardı. Bir fırın, bir bakkal ve bir kahvehane, çermik ahali-
sine hizmet ediyordu. Yalnız bunların tamamı bir şahıs tarafından ki-
ralanmış, rakipsizlik yüzünden zamanla kartelleşmişti. Fırında çift pide 
pişirilir, bakkalda lüzumlu birçok gıda yüksek fiyatla satılırdı. Başka bi-
rinin çermiğe mal getirip satması kesinkes yasaktı. Öyle bir gaflette bu-
lunanlar önce güzel bir sopa yer, sonra elindeki malı müsadere edilirdi. 
(Tabii kartel tarafından.) Yalnız çermiğe yakın olan Kalın ve Mumcu 
gibi köylerden günlük süt, yoğurt ve çökelik satanlara müdahale edil-
mezdi. Köylüler sabah erkenden “süüüt, yoğuuurt” diye bağırarak 
çadırların arasında dolaşır, getirdiklerini sattıktan sonra köylerine dö-
nerlerdi. Onlar da fiyatta karteli aratmazlardı.
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Bir de şimdiki Çamlıca Oteli’nin olduğu yerde bir kahvehane vardı. İlk 
gittiğim zaman kahvehanenin bir köşesinde berber, diğer köşesinde de 
kasap vardı. Kasap dedimse dışarıda bir hayvanı keser, bir budunu kah-
vehane önündeki ağaca asar diğer yarısını içerideki çengellere asardı. 
Ortalık karasinekten geçilmezdi. Akşamları bu kahvehanede büyük 
kumarların döndüğü; Sivas’ın, Tokat’ın, Yıldızeli’nin namlı kumarbaz-
larının her gece burada kozlarını paylaştıkları anlatılırdı. Biz kahveha-
nenin yanından geçerken bile içeriye bakmaya cesaret edemez, mecbur 
kalmadıkça kasaba bile gitmez, lazım olan ihtiyaçlarımızı Sivas’a her 
gün gidip gelen “atelyeci” dostlarımıza ısmarlardık. Sonradan berber, 
kasap ve kahvehane müstakilleşti ama gene tek kişinin elinde.

O zamanlar bir de eski havuzdan bozma mescit vardı. Mescit beş va-
kit müminlere hizmet verir, çermiğe gelen bazı hocalar veya emekli 
imam efendiler namazları kıldırır, bizim gibi meraklı çocuklar da ba-
balarımızın yanında namaza gelir, ezan okumak, müezzinlik yapmak 
için birbirimizle yarışırdık. Yaşımız biraz ilerleyip akla karayı seçmeye 
başlayınca bu fakirin de çermik mescidinde ateşli hutbeler irad edip na-
maz kıldırmışlığı vardır! (Allah kabul etsin). Mescidin çevresinde eski 
banyolardan bozma tek odalı personel lojmanları vardı. Çermikte tuva-
letlerin müşterek olduğunu bilmem söylemeye gerek var mı? Gecenin 
bir saatinde tuvaletlere taşınan ihtiyarlar, bu durumdan hiç de şikâyet 
etmezlerdi.

Çadırlar çoğalıp, otellerin kapasiteleri artınca ihtiyaca binaen güzel bir 
de cami yapıldı. Buraya İl Müftülüğünce on beşer günü geçmemek şar-
tıyla imamlar vazifelendirildi. Çermiği seven imamlar her sene buraya 
gelmek için kuyruğa girmeye başladılar. Bir müddet sonra da camiye 
kadro verildi ve tek imamla idare edilmeye başlanınca her aklına ese-
nin sarığa cübbeye sarılıp; namaz kıldırmak, ezan okumak gibi istekleri 
kursaklarında kaldı.
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Çermik Kültürü
Çermik Kültürü apayrı bir şeydi. Çermiğin gidişatını bilmeyen sade-
ce yıkanmak için oralara gidenleri birçok sıkıntı beklerdi. Onlar bil-
mezlerdi. Mesela çermiğin suyu çok kükürtlüydü. Öylesine kükürtlü 
ki çıplak gözle bile kükürt kırmızıya çalan sarı çamur renginde, pek de 
güzel görünmezdi. Bu çermik sakinlerini rahatsız etmezdi ama ilk defa 
suya girecekleri çok rahatsız ederdi. Eskiden şimdiki gibi öyle munta-
zam mayolar bulunmaz, çermiğe gelirken terzilere Amerikan bezinden 
diktirilen donlarla havuza girilir, bir iki defadan sonra beyaz Amerikan 
bezinden mamul donlar sapsarı olurdu. Bir kaç gün sonra da kükürtten 
kayış gibi olur, tam bir çermik haşemasına dönüşürdü. Ekseriya ihtiyar-
ların donu diz kapağından aşağıda olur, daha kısa don giyenlere pekiyi 
gözle bakılmazdı. Gençler, ihtiyarların bakmasına aldırış etmez, deniz 
memleketlerinden getirilen her tarafını belli eden mayoları giyerlerdi. 
Zaman zaman ihtiyarların peştamal (peştembal da diyebilirsiniz) ile 
yıkandıkları da olurdu ama ilk uğradıkları peştamal kazasından sonra 
onlar da uzun donları tercih ederlerdi. Bazen kenar köylerden gelen 
köylüler “gelmişken biraz çimelim” diye havuza gelir, ayak bileğinden 
bağlı veya lastikli uzun donlarla havuza girer, donu âdeta can simidi 
gibi olur önce şişer, sonra fos diye sönerdi. Islanan beyaz donlar vücu-
da yapışınca görülmemesi gereken bazı yerler de görünürdü. Bu bazı 
çocuklar için eğlence vesilesi olur, birisi gülünce diğerleri kahkahaları 
patlatırdı.

Havuzdan çıkan köylü kardeşimin kar gibi bembeyaz donu, anında 
sapsarı olurdu. Havuzdan çıkıp da vücudunuz kuruduktan sonra saç-
larınız kazık gibi dururdu. Daha tarak marak işlemezdi. Sabunun da 
faydası yoktu. Çermik kahvesinin bir köşesinde icra-yı faaliyet gösteren 
çermik berberi beni tıraş etmeden göndermiş “git saçını kille de gel” 
demişti. O zamanlar şampuanın adını bile bilmezdik. Biz de çermiğin 
kuzey batı tarafındaki tabii kil ocağından kil eşmiş, saçımızı kille yumu-
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şattıktan sonra berbere gitmiştik. Bu kil var ya hakikaten asil bir toprak-
tı, diğer hemcinslerine pek benzemez, suda köpürür, elinizi ayağınızı 
pamuk gibi yumuşatırdı. 

Burada söz ustası merhum Şeyh Sadi-i Şirazî Hazretleri’nin kil hakkın-
da Gülistan isimli ölümsüz eserinin mukaddime bölümünde yazdığı 
gül kokan birkaç satırına göz atmadan geçemeyeceğim. Şöyle diyor: 

-“Bir gün hamamda bir sevimli insan bana bir parça güzel ko-
kulu kil verdi. O kile: 

-Misk misin, yoksa anber misin, senin kokundan mest oldum, 
dedim. Kil cevap olarak bana şöyle dedi: 

-Ben adi bir kil idim; fakat bir zaman gül ile arkadaş oldum, 
onun güzel kokusu bana sindi; yoksa ben bildiğin toprak par-
çasıyım.”

Bu güzel satırları da gül gibi güzel arkadaşlarıma ithaf ettikten sonra ko-
numuza dönelim.

Sivas’ta zaman zaman iyi ve güzel kil satan satıcılar da yok değildi. Ne-
reden aklına estiyse bir ihtiyar at arabasına yüklediği kaliteli killeri so-
kak sokak dolaşarak satmaya çalışıyor, sık sık da bağırıyordu. Sesi hâlâ 
kulaklarımızdadır. Demek ki kil, o zaman başlı başına bir ihtiyaçtı. 

Elin oğlu kil satar da diğerleri ondan aşağı kalır mı? Evdeki ağaçlardan 
türlü çeşitli kazık yapıp satan bir de ihtiyar vardı. Hele bir bağırması var-
dı ki evlere şenlik: 

“Çermiğe gidene kazııık, çermiğe gidene kazııık”
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Yine bu ihtiyarın kazık sattığı günlerden birinde bizim evde Rahmetli 
Babam, Alibaba Camisi’nin eski İmamı Rahmetli Mahmut Hoca ve bir 
de Vişneli Cami’nin emekli imamı Kemal Hoca çay içiyorlardı. İhtiya-
rın dışarıdan sesi tatlı tatlı geliyordu: 

“Çermiğe gidene kazııık, çermiğe gidene kazııık”. 

Kemal Hoca sese kulak kabartınca diğerleri de sustu dinlediler. Bağı-
rılanı anlayınca o zamana kadar çadırla hiç çermiğe gitmeyen Kemal 
Hoca kahkahaları patlattı. Diğer iki hoca da çermiğe gitmeden dura-
mazlardı Çaresiz onlar da güldüler, ne yapsınlar? Dışarıda ki ihtiyar, her 
şeyden habersiz hâlâ bağırıyordu: 

“Çermiğe gidene kazııık, çermiğe gidene kazııık.”

Şimdi olsa önünü keser, aman amca öyle bağırma, “çadır kazıkları gel-
di” diye bağır derdim. Daha sonra Kemal Hoca’nın da çermik müda-
vimleri arasına girdiğini ve her yıl hiç “sekitmeden” Sıcak Çermik’in 
tiryakileri arasına girdiğini de belirtmeliyim.

Çermiğe çadır kurmaya gidenlerin ortak bir temennisi vardı. Herkes iyi 
çadır komşuları olmasını diler, daha çadır kurmadan: 

“Allah vere de iyi bir çadır komşumuz olsa” derdi. 

Çadır komşusu iyi olan rahat eder, sarhoş, ayyaş, terbiyesiz çadır kom-
şusunun kahrı hiç çekilmezdi; çünkü yüksek perdeden her konuşulan 
söz, en az üç beş çadırdan duyulurdu. Bizim uzatmalı çadır komşuları-
mız vardı. Her sene birlikte çermiğe gelmeye gayret eder, hep aynı mu-
hite çadır kurardık. Bunlardan aklımda kalanlar: Trenci Duran Emmi, 
Murtaza Hoca, Mahmut Hoca, Kemal Hoca, Muharrem Emmi, 
Mustafa Enişte ve daha başkaları. Bunların hemen hepsi rahmetli ol-
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dular. Bunların tadına doyum olmaz çadır komşulukları vardı. İhtiyar-
lar hep bir olur, havuza veya banyoya giderler, dönüşte çadırın gölge-
sinde hep birden çaylarını yudumlarlar, doyumsuz sohbetlere dalarlar, 
bazen efkârlanıp asr-ı saadetten bir tarihî hadiseyi bahane edip ağlarlar, 
bazen başlarından geçen çok basit bir hadise için veya bizim anlamakta 
zorlandığımız şifreli fıkralar için katıla katıla gülerlerdi. Biz çocuklar da 
onları taklit eder, onlar ağlayınca ağlar, onlar gülünce biz de gülerdik. 
Bazen de biz çocukları, “haydi biraz gezin de gelin” diye yanlarından 
uzaklaştırırlardı.

Hanımlar da bir çadırda toplanır, aynı erkekler gibi onlar da bitmez 
tükenmez sohbetlere dalarlardı. Yalnız onlar erkekler gibi fazla bağıra 
çağıra konuşamazlar, seslerinin duyulup da dışarıdaki erkeklerden fırça 
yemek istemezlerdi.

Zaman zaman da aynı gruplar çermik dışına çıkar, müsait bir yerde ko-
naklar, hemen çalı çırpı toplar, saclarını kurarlardı. Sacın üzerinde fetil, 
yufka, katmer ve çökelikli gibi şeyler yaparlar, hemen ateşin etrafından 
ayrılmayan sabırsız erkeklere ikram ederlerdi. Hele çökelikli yapıp da 
tereyağının sıcak hamurun üzerine şöyle bir sürülmesi yok mu, gel de 
sabret bakalım. Kapış kapış yediğimiz o çökeliklilerin tadını 40-50 se-
nedir unutamadığımı söylesem acaba mübalağa mı etmiş olurum. O 
zamanlar şimdiki gibi her aklına esen mangal yakıp da köfte veya tavuk 
kızartamazdı. Ya o zaman böyle bir gelenek yoktu veya zırt pırt köfte 
yemeye insanların gücü yoktu veya yediklerini herkese göstermek is-
temezlerdi. Şöyle söyleyelim de bu yeme içme faslını kapatalım: Evi-
mizde ne yiyorsak çermikte de onu yiyorduk; fakat açık hava, Karlı 
Pınar’ın suyu ve havuzların harareti yiyeceklere ve çaylara ayrı bir lezzet 
veriyordu.

Çadır Kültürü
Çermikte kurulan çadırların birçoğunun ustası rahmetli Çadırcı Tah-
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sin Emmi’ydi. Rahmetli Çadırcı Tahsin Emmi de her yıl çermiğe gelir, 
türlü çeşitli yaptığı çadırlara bakarak hangi çadırın kendi elinden çıktı-
ğını bilirdi. Her yıl çadırlara bir yenilik yapar, her yaptığı yenilik çadırı 
ve çadır hayatını güzelleştirirdi. Bir yıl çadırlara siperlik yapar, diğer yıl 
küçük kiler gibi bir ilave yapar, ertesi yıl şöyle çadırdan bir avlu yapar, 
bunu gören eski çadır sahipleri içlerini geçirir, yeni çadır sahibi olmak 
için biraz daha bütçelerinden pay ayırırlardı. Hatta bizim gibi dar gelirli 
çadır sahipleri, bir kendi çadırlarına bakar, bir de zenginlerin avlulu, ila-
veli, tenefli ve astarlı çadırlarına bakar çermik idaresine kızarlardı; çün-
kü çermik idaresi çadır yeri olarak bizden de yer parası olarak günlük 10 
lira alır, bir kaç çadırlık yer kaplayan büyük çadırlardan da 10 lira alırdı.

Bazen çadırlardan dışarıya pirinç karyolalardan gıcırtı sesi geldiği de 
olurmuş. Bilahare gıcırtılı karyola ve çemberli somyaların yerini çek-
yatlar almış, gıcırtı tehlikesi de kalmamıştır.

Çadırın yarısını somya tutar, diğer yarısı da yemek yemeye, ot yastıklara 
yaslanıp oturmaya ve fazla ayak uzatmadan banyo sonrası istirahatlere 
yeterdi. Daha sonraları iki odalı, hatta üç odalı modern çadırlar yapıldı. 
Ve Sivas’ımızda imal edilen bu son sistem çadırları ben daha başka hiç-
bir yerde görmedim. Yıllar sonra Marmara Denizi sahilinde yazlıkçıla-
rın kurduğu çadırları görünce bizim çadırların ne kadar muntazam ol-
duklarını anladım. Herifler sahilde tatil yapıyorlar, kurdukları çaputtan 
gölgelik gibi bir şey. Hey yavrum hey; gelselerdi de o zamanlar çermik-
teki bizim çadırlara baksalardı. Sivri Çadır, Tenefli Çadır, Beşik Çadır, 
Dört köşe Çadır, Astarlı Çadır, Yuvarlak Çadır ve daha çeşit çeşit çadır-
lar. Bazısı güneşe, bazısı yağmura, bazısı da soğuğa dayanıklı çadırlardı 
bunlar. Bunlara özenen çermik kültüründen habersiz Almancılar, izine 
gelirken naylon gibi renkli küçük çadırlar getirip çermiğe kuruyorlardı. 
Bu naylonumsu allı yeşilli çadırların güneşe veya soğuğa faydası olmu-
yor, üstelik akşamleyin içeride lamba yakınca içerideki görüntüleri dı-
şarıya sızdırıyordu. 
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Çermikte ikindi namazı kılınıp, çadır gölgesinde serin havayı biraz te-
neffüs ettikten sonra aşağı yukarı kerahet vaktinde Yıldız Dağı tarafın-
dan bir rüzgâr esmeye başlardı. Bu rüzgâr akşam namazı vaktinde çoğa-
lır, bazen çadırları yere yatıracak gibi şiddetli olur, çoğu zaman da yatsı 
namazı bidayetinde sona ererdi. Bu rüzgâr faslı her akşam tekrar eder, 
banyodan, havuzdan yeni çıkmış ihtiyarlar, hasta olmamak için kat kat 
kazak ve hırka giyerlerdi. Bu rüzgâr temmuz, ağustos aylarında dahi ha-
tırı sayılır şekilde eser, bazı emanet çadırcıları tedirgin ederdi. Devamlı 
çadırcılar bunu bilir, ona göre davranır, rüzgâr başlamadan tedbirlerini 
alırlardı.

Bazen şiddetli esen bu rüzgâr, fırtınaya dönüşür, gevşek kurulan çadırla-
rı sakinlerin tepesine yıkardı. Bir defa bizim eski çadırın da başına böyle 
bir şey gelmiş, rahmetli babam, tepesine yıkılan çadırın altında kalmış, 
bereket versin çadır direği kafasına isabet etmemişti. Bu hadiseden son-
ra çadır kazıklarını daha bir kuvvetle sabitleştirip her fırsatta elimizde 
keser, gevşeyen çadır kazıklarını sağlamlaştırırdık. Ailemizde bu hadi-
seden dolayı küçük bir hatıra kalmıştı. Rahmetli Babam, bu rüzgâr fır-
tınaya dönüşünce sanki başına gelecekleri hissetmiş gibi, bana çadırın 
içinden bağırmaya başladı: 

“Oğlum kazıklara vur hele vur.”

Ben elime keseri alıp bir kazığa vurdum ikincisine geçmeden çadır 
gürültüyle yerinden sökülüp yana yattı; tabii babamın da üzerine yattı. 
Çadırın içi darmadağın oldu, babam bir süre çadırın altında çıkacak yer 
aradı. Biz gülmekle ağlamak arasında bir hâletle ne yapacağımızı şaşır-
dık. Çevreden komşular yetişti, etrafı topladık, diğer komşu çadırlara 
geçtik. O anda, “çermiğe de çadıra da” diyerek hemen sabah erken-
den evimize gitmeye karar verdik. Biraz sonra rüzgâr durdu, çiseleyen 
yağmur dindi, çadırımızı düzelttik, dağılan eşyalarımızı yerli yerine 
dizdik Hemen yatakları serip derin bir uykuya daldık. Sabahleyin kalk-



90

tığımızda göçmeyi unutmuştuk. Akşamdan sabaha “oğlum kazıklara 
vur hele vur” cümlesinden başka bir şey kalmamıştı. Birisi bu cümleyi 
söyleyince makaraları boşalttık.

Rahmetli babam, her sezon sonunda gözünden, kulağından hastala-
nır, dizleri ağrır ve “kahşadık arkadaş, şifa bulmaya geliyor, hasta 
olup dönüyoruz. Bu ne biçim iş bilmem ki, yok yok buralar sizin 
olsun, bir daha çermiğe gelmem” derdi. Derdi demesine ama gele-
cek bahar gelip, izin zamanı yaklaşınca anamla gizli gizli planlar yapıp, 
çermik için stratejik tarihler tespit ederlerdi. Ben de havuz keyfi hariç, 
orada yaşayacağım mahkûmiyetin nasıl geçeceğini düşünür; topa, aşı-
ğa, cıncığa, topaca, çelik çomağa nasıl ara vereceğim diye üzülürdüm. 
Çermiğe gitmek demek, devamlı çadıra su taşımak, banyo bileti kuyru-
ğunda saatlerce beklemek, babamın dizinin dibinde oturmak; Kur’an 
okumak, Tecvidi ve Emsileyi tekrar tekrar ezberlemek demekti. Oyun 
oynayamazdım, çünkü arkadaşım yoktu. Çadır çevresinden arkadaş da 
edinemezdim; zira suni arkadaşlıkları sevmezdim. İlla kökten arkadaş 
olacak, güvenilir kimseler olacak, becerikli abuçlar olacak. Hâlen de öy-
leyimdir. Kadim dostlarımdan sevdiklerimi sonuna kadar sever sayar, 
günübirlik dostlukların biraz sonra unutulacağını zannederim.

Çermiğin Yerlileri
Çermiğe her sene iki ay üç ay gelen çermikçiler vardı. Bunlar yaz başın-
da çermiğe çadırı kurar, ta sonbahar başına kadar bir yere ayrılmazlardı. 
İşi gücü olanlar erkenden şehre giden minibüs veya otobüsle ayrılır, ak-
şam iş çıkışı da dönerlerdi. Emekli ihtiyarlar da her gün yaptıkları havuz 
ve banyo sefasından sonra beş vakit namaza gider, arta kalan zaman-
larda ağaçların altında otururlar, sohbeti koyulaştırırlar, bazen ilahiler 
söylerler, bazen de çok hararetli tartışmalar yaparlar, ekseriya İslam 
Fıkhının en çetrefilli konularında ahkâm keserlerdi. Düşünsenize ben 
teyemmüm almanın tatbikatını bu ihtiyarlardan gördüm, öğrendim. 



91

Şimdi düşünüyorum da her tarafta gürül gürül akan suların bulunduğu 
bir yerde teyemmümü öğrenmişim; her aklıma geldiğinde tebessüm 
ediyorum. Keşke birbirlerine değil de evdeki çocuklarına veya torun-
larına bildiklerini öğretselerdi o zamanlar diye düşündüğüm de olmuş-
tur. Çünkü camiye sadece kendileri geliyordu, çocuklarının veya torun-
larının elinden tutup da camiye getirmeyi akıl edemiyorlardı.

Eğer camide müftülük tarafından görevlendirilmiş bir imam varsa işi 
kötüydü.

Çünkü her mahallenin şerbetli cemaatinden birkaç kişi, çermikte top-
lanır, her fırsatta imam efendiyi perişan ederlerdi. Bilhassa Çayırağzı, 
Kaleardı ve Çavuşbaşı’nın görmüş geçirmiş, kırıp dökmüş sonunda da 
çok şükür camide karar kılmış bu ihtiyarlarıyla geçinmek, onları yola 
götürmek öyle her babayiğidin kârı değildi; çünkü onlar bu çermiğin 
yerlisidir. Her şeye karışacaktır. Sonradan gelenler ne anlar çermikten 
mermikten. Cami de, imam da, havuz da banyo da onların tekeli altın-
dadır. Çünkü babası ve hatta dedesi bile bu çermiğin müdavimlerin-
dendir. Bunu da her fırsatta yüksek sesle dile getirmektedirler; hatta 
bazen “şu köylüler çermiğe alıştı alışalı çermiğin tadının kalmadı-
ğını” da yana yakıla birbirlerine sık sık anlatmaktadırlar.

Çermiğin meskûn çadırcı ahalisinden başka bir de günübirlik müşte-
rileri vardı. Bunlar sabah erkenden nevalesiyle gelir, yer içer, havuz ve 
banyo sefasından sonra çeker giderlerdi. Bunlar yerli çermikçiler ta-
rafından pek sevilmezlerdi. Onlar gelince havuzlar kalabalıklaşır, boş 
banyo bulmak zorlaşır, üstelik ağaçların altını çoğu defa temizlemeden 
bırakır giderlerdi. Onların bu davranışları, ağaçların altında yer bulama-
yan, kalabalıktan dolayı havuza veya banyoya gidemeyen ihtiyarları çi-
leden çıkartır, sanki çermik babalarının malıymış gibi başkalarının bu-
raya öyle zırt pırt gelmesini istemezlerdi. Buna yıllarca çermiğe devam 
edip de oranın yerlisi sayıldığımı düşünerek beni de dâhil edebilirsiniz.
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Bir rahmetli Zifiryemezoğlu Eyüp Amca vardı. Çermiğe ilk otobüsle 
gelir, bir saat kaldıktan sonra hemen dönerdi. İleri yaşına rağmen Taş-
han’da ayakkabıcılık yapan, tatlı dilli görmüş geçirmiş bir büyüğümüz-
dü. Her sabah havuz kıyısında birikenler, açılan kapıdan kimin gelip ki-
min gelmediğini anlamaya çalışırlardı. Eyüp Amca havuza gelir gelmez 
onu sevenler: “Aha Eyip Emmi geldi” derler. O da tam Sivas şivesiyle 
ve herkesin duyacağı bir sesle:

-“Selamünaleyküm arkadaşlar, hanımın sırtını bastım evden 
çıktım” der, gülüşmelerin arasında Eyüp Emmi romatizmala-
rına iyi geldiğini söylediği havuza dalardı. 

Çermiğin âdeta sahibi gibi davranan bu ihtiyarlar, yavaş ve emin adım-
larla çermiğin çevresinde kısa turlar atarlar, yüksek yerlere çıkıp etrafı 
tarassut ederler, uzaktan çadırları sayarlar ve çermiğin eksik ve gediğini 
tespit ederlerdi. Şayet şehirden bir yetkili gelmişse çermikte aksayan 
tarafları yüksek sesle o yetkiliye aktarırlar, onu geldiğine geleceğine piş-
man ederlerdi. Çermikte bir de müdür olduğunu söylerlerdi ama ben 
yıllarca müdür diye birine rastlamadım; yalnız o müdürün muntazam 
lojmanını hiç unutamadım.

Şimdiki gibi çermiğin çevresinde her yere sondaj vurulmadığı zaman-
larda sıcak su, zaman zaman bazı yerlerden yeryüzüne çıkardı. Oraları 
hemen birkaç hamiyetperver ihtiyar tarafından tespit edilir, şöyle ya-
rım metre kadar bir çukur eşildikten sonra vatandaşa hizmet vermeye 
başlardı. Böyle bir iki yer biliyorum. Çermiğin üst tarafındaki tepenin 
başındaki düzlük yerde, yerden su çıkmış burasını ziyarete gelen ihti-
yarlar, peştamallarıyla buraya giriyor, hiç kıpırdamadan içinde dakika-
larca oturarak keyif çatıyorlardı. Ve buranın adı da “depe çermik” diye 
ün salmıştı. Zaman zaman ben de babamla ve ahbaplarıyla buraya gelir, 
ancak iki üç kişinin sıkışarak oturabildiği 40-50 cm derinliğindeki bu 
su birikintisine girer, büyüklerimizin doyulmaz muhabbetlerine şahit 
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olurdum. İtiraf etmeliyim ki bu sohbetlerden ziyadesiyle müstefit ol-
dum.

Çermik Maceramız
Biz de zamanla iş güç, çoluk çocuk sahibi olduk. Herkes gibi bir gün çer-
miğe gitmeye karar verdik. Önce çermik kültürünü bilmeyen Hacı’nın 
Kızını (yani bizim hanımı) türlü diller dökerek ikna ettik. Emanet bir 
çadır bulup çermiğin yolunu tuttuk. Araya araya çermiğin sonundaki 
çamlığın yanında tepe bir noktada çadırımızı kurdurduk, eşyalarımızı 
yerleştirdik Yirmi günlük yıllık iznimizi burada geçirmeye karar ver-
dik. İlk bir iki gün daha küçük olan çocuklarımızın oynamalarını, sağa 
sola koşuşmalarını keyifle seyrettik. İyi ki gelmişiz diyeceğimiz sırada 
yağmurlar başladı. Dolgu toprak dökülerek çadır yeri yapılan yerimiz, 
çamur deryasının ortasında kaldı. Zaten eski olan emanet çadırımız 
birçok yerinden damlamaya; çocuklar havuz ve banyo dönüşü çadırın 
içinde titremeye başladı. Bizim Hacı’nın Kızı, bir yandan akan çadırla, 
bir yandan çamurla, bir yandan taşıma suyla daha küçük olan çocuk-
ların bezlerini yıkamakla, bir yandan ıslanan kilim yorgan gibi şeyleri 
kurutmakla ve bir yandan da yemek hazırlamakla mücadele ederken 
yavaş yavaş da söylenmeye başladı. Sonradan şikâyetler çoğalmaya ve 
yüksek sesle ifade edilmeye başlanınca hepimizin de keyfi kaçtı. Biraz 
ikna seansları başlattıysak da başarılı olamadık. Biz de insanız, bizim de 
sabrımızın bir sonu var. En sonunda:

 “Seni buraya getiren de suç! Baksana herkes bizim gibi, elbet 
yarın yağmurlar kesilecek, çamurlar kuruyacak, gezip tozaca-
ğız, havuzun banyonun tadını çıkaracağız” dediysek de nafile. 

Baktım olmuyor, ansızın çadırın direğini söküp kazıkları çıkardım. 
“Hazırlanın gidiyoruz” talimatını verdikten sonra çermik kahvesine 
doğru koştum. Bereket orada iş bekleyen bir kamyonet buldum. Kü-
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çük bir pazarlıktan sonra eşyalarımızı yükleyip doğru Sivas’a…

Sonra? Sonra ne olacak hiçbir şey olmadı. Hevesim kursağımda kaldı. 
Benim çermik maceram da böylece burada bitti. Uzun yıllar Hacı’nın 
Kızını çermiğe gitmemekle cezalandırdım. Böyle diyorum ama zaten 
onun da umurunda değildi. Belki de çermikten ucuz kurtuldum diye 
için için seviniyordu. 

Zaman zaman bu mevzu açılınca hiç kimseyi affetmeden yüksek per-
deden konuşmaya başlıyorum:

“Siz ne anlarsınız çermikten, daha sizi çermiğe götürürsem 
şöyle olsun, böyle olsun.”

Ve uzun yıllar bizim evden çermiğe gitmek gibi bir istek duyulmadı.

Termal ne demek ki?
Çermik diye literatürümüze giren, kendi gibi sıcak ve sevecen kelimeler 
yerine “termal” diye bir kelime icat edip şu kadar zamanlık hatıralarımı-
zı yerle bir ettiler. Bu termal kelimesini duyunca uzun yıllar alışamadı-
ğım kaplıca lafını bile sevmeye başladım.

Kaç bin yıllık tarihimizin temel taşlarını oluşturan çadırımızın yerini 
şimdilerde hotel motel gibi adını bile anarken çekindiğimiz yerler aldı. 

Bu günlerde bir de “devre mülk” lafı aldı başını gidiyor. Böyle dinle-
nilecek, rahat edilecek bir yerde otel yapan açıkgözler, odalarını birkaç 
günlüğüne satıyorlar. Otel aynı, odalar aynı, ama sahiplenenler değişi-
yor. Ben böyle işleri sevmem arkadaş. Alacağın bir otel parası, onu al 
yakamı bırak. İki yüz, üç yüz kişiye aynı daireyi satmak da neyin nesi? 
Ondan sonra vergisi şu, işçi parası bu, temizlik parası bu, bekçi parası 
bu diye milletin yakasına yapışıyorlar. Anlayacağınız mal sahipleri ken-
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dilerine ömür boyu bir kazanç kapısı çıkarıyorlar, buna da tapu veriyor-
lar. Beni kandıramazsınız arkadaş. Ben çadırın havasını koklamış, çadı-
rın lezzetini almış, çadırın samimiyetine inanmış biriyim. Öyle “devre 
mülk” diyerek, ne olduğunu bilmediğim mekânlarda tatil keyfi yerine 
“termal eziyeti” çekemem.

Son yıllarda Sıcak Çermik’in önüne arkasına, sağına soluna yapılan 
villa tipi ucube binalar, çirkin evler, “görmemişin bir oğlu olmuş da” 
misalini hatırlatıyor bana. Bu binaların hemen hepsinin altında sondaj 
vurularak yüzlerce metre yerin altından çıkarılan sıcak su banyoları da 
mevcut. Yani şahsa özel. Yahu birkaç gün çermik havası alacağım, bir-
kaç gün çimeceğim diye milyarlık evler yaptırmak neyin nesi? Sorarım 
onlara, doğru söylesinler, bu yazın aralıksız kaç gün kaldınız o evlerde? 
Peki, geçen yaz kaç gün kaldınız? Çoğu cevaplar beni haklı çıkarır; 
çünkü bu büyük ve lüzumsuz evleri yaptıranlar, kısa zamanda çok para 
kazananlardır. Çok para kazanan bir insanın iş yerini sık sık terk etmesi 
doğru mudur? Onlar da öyle yaparlar, kendileri bir iki günün haricinde 
oralara gidemezler, ailelerini gönderirler. Onlar da evin büyüğü olma-
dan rahat edemezler. Bir kaç yıl sonra usanır ve satmaya kalkarlar. Sa-
tılığa çıkarınca yarı fiyatını bile tutturamazlar. Belki yanılıyorum ama 
maalesef böyle… Biri çıkar da bana “Bırak şu muhabbeti, zenginin 
malı züğürdün çenesini yorarmış” dese haklı, bana ne birader. 

Yalnız çermiğe yatırım yapanların bir faydası olmuştur o çevreye ki 
inkâr edilemez; bahçelerine bin bir meşakkat ve masrafla envaı çeşit 
meyve ağacı dikmişler ve çevredeki köylülere ağaç dikmeyi, meyve ye-
tiştirmeyi öğretmişlerdir. 

Daha sonraları çermiğe çadır kurmayı yasakladılar. Çermikçilerin büt-
çelerinden kısarak yaptırdıkları güzelim çadırlar ellerinde kaldı. Çoğu 
çatıda veya bodrumlarda çürüdü. 
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Bir müddet sonra da Kalın Beldesi Belediyesi ile Sivas Belediyesi, Sıcak 
Çermik işletmeciliği yüzünden birbirine düştü, mahkemelik oldular. 
Uzun zaman çermiğe yatırım yapamadılar. Zaten uzun zamandır uğ-
rayamadığımız Sıçak Çermiğimizin tadı tuzu kalmadı. Çok nadiren de 
olsa yolumuz uğruyorsa da eskisi gibi sık sık çermiği ziyaret etmek hiç 
aklımıza gelmiyor. 

Şu anda sayısız banyo ve havuzla hizmet veren çermikte yüksek kapasi-
teli, suyu sıcak da olsa yüzü soğuk oteller var.

Çevresinde yapılan piknik alanlarında herkesin birbirine göstere gös-
tere kızarttığı tavuk ve köftelerin kokusu, metrelerce öteden genzimizi 
yakıyor; mangalların ve semaverlerin kesif dumanı da taa Sivas-Ankara 
karayolundan görünüyor. 

Sıcak Çermik bizim bildiğimiz çermik değil dostlar. Şimdi yoldan ge-
çenlerin uğrak yeri olmuş.

Resmî otelleri, ciddi personeli ve birbirini hiç tanımayan müşterileri ile 
âdeta bir tatil köyü gibi olmuş.

Güzelim Sıcak Çermik ancak hatıralarımızda kaldı.
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İSTASYON GECELERİ

Kara tren gecikir belki de hiç gelmez.
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur hâlimi görmez
Gam dolu yüreğim gözyaşım dinmez

 (Türkü)
Özhan Eren

Bizim lügatimizde istasyon, trenin konakladığı yerdir. Kim hangi ma-
naya kullanırsa kullansın biz böyle bilir, böyle kullanırız. Hangi yabancı 
dilden geldiği de mühim değil. Şimdi kocaman yazılarla “Gar” yazsa 
da Sivaslı burayı istasyon olarak bilir. Hükûmet Konağı’ndan istasyona 
kadar uzanan yolun adı İnönü Caddesi’dir, fakat halka sorsanız çoğu 
bilmez, halkımız buranın adını ittifaken İstasyon Caddesi olarak be-
lirlemiştir. Ta kırklı yıllardan beri de böyle kullanılmaktadır. Otobüs 
Terminali’nin adı bizim dilde garaj, tren garının adı da istasyondur. Bazı 
çıtkırıldım tayfası taksiye atlayıp; “lütfen gara gidelim” veya “lütfen ter-
minale çek” dese de bizim şoförlerimiz hemen istasyona veya garaja 
yönelirler.

İstasyonla tanışmamız çok eski tarihlere dayanır. Biz Sivas’ta ikamet et-
sek de köyle irtibatımız kesilmemişti. O zamanlar birçok köyde olduğu 
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gibi bizim köyde de doğru düzgün bir yol yoktu, dolayısıyla köye mun-
tazam işleyen herhangi bir vasıta da yoktu. Köyümüze gitmek istediği-
mizde Yıldızeli istikametine giden ya bir kamyona veya bir minibüse 
atlar, yaklaşık otuz kilometre kadar gittikten sonra Tahta Köprü deni-
len bir mevkide iner, kalan 9-10kilometrelikyolu yaya olarak giderdik 
veya Samsun Treni’ne atlar, Menteşe İstasyonu’nda iner, yine takriben 
10 kilometrelik yolu patikalardan geçerek köyümüze vasıl olurduk. Ta-
bii giderken elimizde bir file, torba gibi bir şey olduğunda vay hâlimize. 
Ben çocuktum o zamanlar.

İşte o zamanlardan tanışıklığımız vardır istasyonla, trenle.

Doğu Ekspresi
1969 eğitim-öğretim yılının başlarında öğrencisi olduğumuz Sivas 
İmam-Hatip Okulu’nun yatılı imtihanlarına girmiş ve kazanmıştık. Ka-
zanmıştık diyorum çünkü birlikte okuduğumuz amcaoğlu Eyüp de aynı 
sınavı kazanmıştı. Bir gün okula gittiğimizde bizi Erzurum İmam-Hatip 
Okulu’na yatılı olarak naklettiklerini öğrendik. Bizim evimiz okulumu-
za yakındı ama Eyüp’ün evi köyde idi. Eyüp, “Nereye gönderirlerse gi-
derim.” deyince ben de gideceğimi söyledim. Rahmetli babam, “Senin 
Erzurum’da ne işin var, evimiz okula yakın, git gel “ dedi. Yalan olmasın 
ben de galiba biraz ağlayınca babam razı oldu. Amcama dönerek, “Kaya 
bunları Erzurum’a götürüp okula teslim etmek sana düşüyor.” dedi ve 
yolculuk hazırlıklarına başladık. Amcam vesait durumunu öğrenmek 
için çarşıya gitti. Döndüğünde ertesi akşam trenle gideceğimizi söyle-
di. Akşam saatlerinde Erzurum’a her gün Doğu Ekspresi gidiyormuş. 
Bu tren Haydarpaşa’dan kalkıyor, Kars’a kadar gidiyormuş. O gün ağla-
yarak evden çıktık. Çıkış o çıkış.. Kim bilebilirdi ki bugünden itibaren 
Erzurum’da geçecek kocaman yılların başlangıcıydı bu.

Doğu Ekspresi’nin gelmesini dört gözle beklemeye başladık. Dakikalar 
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geçiyor, saatler geçiyor tren gelmiyordu. Tam gelecek dedikleri sırada 
yine tehir ettiğini öğreniyorduk. Verilen saat geldiğinde de trenin fa-
lan saate tehir ettiğini söylüyorlardı. Biz bu saatleri; istasyonun yolcu 
salonunda oturarak, sohbet ederek, biraz da uyuklayarak geçiriyor, bir 
yandan da diğer yolcuları gözetliyorduk. Kimi şehirli, kimi köylü, kimi 
yabancıydı. Ekseriya üstleri başları eski püskü, fukara cinsinden olduk-
ları her hâllerinden belliydi. Tahta sedirlerin üstünde sıkışarak oturu-
yorlar, biraz tedirgin, biraz da yorgun bir şekilde uyumaya çalışıyorlardı 
ama sadece uyuklayabiliyorlardı. Kadınların küçük çocukları kucakla-
rında, biraz daha büyükleri ise yerlerde sürünüyorlardı. Eşyalar üst üste 
konmuş, tahta bavullar, yatak yorgan denkleri ortada dağ gibi yığılmıştı. 
Şimdiki gibi güzel bavullar, çek çek valizler hatta muntazam poşetler o 
zamanlar yoktu. Ancak tahta bir bavulu olanlar şanslıydı. Yatak yorgan 
cinsi urganlarla denk yapılır, daha az eşyalar da çuvallara tıkıştırılırdı. 
Hele bunları istasyona kadar getirmenin trene bindirmenin, yolculu-
ğun sonunda da indirmenin meşakkatini siz tahmin edemezsiniz. Bu 
yükler sadece istasyonda insanın başına bela olsa neyse.. Bir de bun-
larıntrenin içinde insana daha büyük yük olması kaçınılmazdı. Haydi 
bunlardan kurtuldunuz, güzelce yerleştirdiniz diyelim; sonunda kon-
düktör gelir, bunları birer birer yoklar, yükü çok olanlardan bagaj parası 
alırdı ki, işte burası dayanılmazdı. Genelde yükü çok olan köylü vatan-
daşlarım buna şiddetle itiraz eder, itirazları işe yaramayınca görevliye 
sertleşir, o da işe yaramazsa para kesesine davranırlardı. Bozuk paralar 
birer birer sayılır, paranın yetmediğini gören görevli sonunda insafa ge-
lir mecburen biraz tenzilat yapardı.

Neyse sadede gelelim; nihayet gecenin bir yarısında şu kadar saat te-
hirden sonra tren büyük bir gümbürtüyle geldi. Gelmeden önce gö-
revliler, trenin beş dakikada geleceğini söylediler, tam on dakika sonra 
geldi. Geldi ama ne geliş... Zannediyorum ta Çimento Fabrikası’ndan 
düdüğüne asıldı. Sivas İstasyonu’na girinceye kadar düdük sesi susma-
dı. Yeri gelmişken söyleyeyim, eski trenlerin ne kadar dokunaklı düdük 
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sesleri vardı. Sanki bir bestekâr tarafından bestelenmiş, hatırı sayılır bir 
müzisyen tarafından icra edilmiş bir eser gibiydi. Tren gelirken bu eser 
bize dokunur, giderken daha başka türlü etki ederdi. Şimdi mazotlu ko-
caman makinelerin çirkin ve çok kaba seslerini irkilerek işitiyor ve es-
kiye hasretim daha da artıyor. Güzel bir sesten sonra çirkin sesli birinin 
hiç kahrı çekilir mi? Bir bunların kulak tırmalayan kornalarına, bir de 
martıların çığlıklarına bozulurum. Martılar; denizde oynaşırken, balık 
avlarken, kanat çırparken ne güzel görünürler. Bir de çığlık atmaya baş-
layınca seslerinin çirkinliğinden ötürü onları hiç seyredesim gelmez.

 Görevli hoparlörü sonuna kadar açmış, mütemadiyen şöyle nakledi-
yordu: ”Dikkat dikkat, sayın yolcular; Haydarpaşa, Adapazarı, Eskişe-
hir, Ankara istikametinden gelip Erzincan, Erzurum ve Kars istikame-
tine gidecek olan Doğu Ekspresi 5 dakika sonra birinci peron birinci 
yola girecektir.” On defa böyle anons ettikten sonra bir on defada “gel-
mek üzeredir” diye seslendi. Kim bilebilirdi ki bu anonsu Erzurum’da 
kaldığım on sene içerisinde devamlı duyacaktım.

Evet, tren gelip istasyonda durunca bir curcunadır başladı. Elinde ba-
vullar, çuvallar olan efendiler trene hücum ettiler. Kimisi kucağında, 
kimisi elinde, geri kalan çocuklar da peşinde olan hanımlar da onları 
takip edip hücuma katıldılar. İçeriden de aynı minval üzere inmek için 
kapıya hücum eden yolcular görülüyordu. Onlar içeriden muhasara 
edilmiş trenden yarma harekâtı yapıyor, biz dışarıdan taarruza kalkıp 
treni fethetmeye çalışıyorduk. Uzatmayalım, onlar bin bir meşakkatten 
sonra inebildiler, biz de bir hayli zorluktan sonra trene binebildik. Biz 
yerimizi kısa bir zaman içerisinde bulabildik. Ne de olsa birinci mevki 
almıştık. Çünkü rahmetli amcam Almancıydı. Biletlerimizi almak kül-
feti onun üzerinde kalmıştı. Biletler o zaman 1, 2 ve 3. mevki, yataklı 
veya kuşetli olarak satılıyordu. Şimdi uçakları ve hızlı yüksek trenleri 
tercih eden zevatın yerlerindeki şahıslar, o zamanlar trenin en güzel, en 
temiz bölümünde, gideceği menzile kadar yiyerek içerek yolculuk ya-
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pıyorlardı. O zamanlar tren revaçtaydı. Zaten başka türlü bir vasıta da 
yok gibiydi.

Trene yerleşip yerlerimize oturduktan beş on dakika sonra hemen 
hemen herkes yerleşti. Numaralı mevkili biletleri olanların zaten hiç-
bir problemi yoktu. Diğerleri de üçüncü mevkinin tahta kanepeleri 
üzerine sekizer kişi uzandılar. Çocuklu ailelerin her kompartımandaki 
adam sayısını içeri girip tek tek saymadan bilmek imkânsızdı. Onlar 
da yerleştiler, çuvallar bavullar da yerleşti. Trenin içinde çuval ve bavul 
sahiplerinin küçücük bir avantajları da vardı; hiç yer bulamazlarsa çu-
valların ve bavulların üstüne yerleşirlerdi. Yeri yakın olanlar da uzun ko-
ridorlardaki kırmalı oturak yerlerine yerleşirlerdi. Trenden inip binmek 
bu koridordaki yoğunluk yüzünden zorlaşsa da ne yapacaksın, aziz 
vatandaşımın hatırı için bu da olacak. Birazdan çok büyük bir sessizlik 
başladı. Yolcuların birçoğu hemencecik uyudu. Zaten trene binmeden 
yorulmuşlardı. Dışarıda bir buharlı lokomotif sağa sola gidiyor, trenle-
ri çekip çekiştiriyordu. Belli ki tren hareket etmeden yolları boşaltıyor, 
şimdilik işe yaramayan vagonları istasyonun uzak köşelerine çekiyor-
du. En sonunda trenin geleceğini söyleyen görevli bu sefer “trenin beş 
dakika sonra gideceğini” tam on defa anons ettikten sonra, aynı minval 
üzere on defa da “hareket etmek üzeredir” dedikten belki on beş dakika 
sonra, güzel bir düdük sesini takiben trenimiz hareket etti. Vay babam 
vay! Eski buharlı kara trenlerin de yolculuğu bir başka oluyordu canım. 
Dakikalar, saatler geçiyor, güzel güzel, yavaş yavaş yol alıyor, her istas-
yona uğruyor, bazen bir istasyonda saatlerce dinleniyor, gitmek için hiç 
acele etmiyordu. Şimdi öyle mi ya? Hızlı trene bin, biraz sonra in. Ola-
cak şey mi bu? Böyle kısa yolculuk olur mu canım? İnsanın indiğine 
bindiğine değecek ama…

İşte size anlatmaya çalıştığım bu buharlı trenin adı Doğu Ekspresi’ydi. 
Sivas İstasyonu o zamanlar Türkiye’nin en işlek, yolcusu en bol, en ka-
labalık istasyonlarından biriydi. Yer itibarıyla Doğu’yu Batı’ya, Güney’i 
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Kuzey’e bağlayan bütün tren yollarının Sivas’tan geçtiğini biliyorsunuz. 
Bu istasyondan geçen bir de Kurtalan Ekspresi vardı. Bu; Malatya, Ela-
zığ ve Diyarbakır gibi Güneydoğu vilayetlerine giderdi. Bir de Güney 
Ekspresi vardı. Bu da keza Malatya tarafına giderdi. Ayrıca Samsun Si-
vas arasında çalışan başka bir tren daha vardı. Bunlara ilaveten her gün 
“posta” tabir edilen bir kara tren daha vardı. Arada bir “karma tren” de-
dikleri yarısı yolcu, yarısı da yük vagonu olan bir tren de olurdu. Bun-
larla seyahat etmek diğer ekspreslerden birkaç kuruş daha ucuz olurdu. 

Ucuz diye bu trenlere binen bazı bahtsızlar, tasarruf ettikleri birkaç ku-
ruşluk bilet parasının birkaç katını bu trende yer bitirirlerdi. Gidecekleri 
yere bazen birkaç gün geç gittikleri de olabilirdi. Tamamen de bu tren-
lerin günahını almayalım. Güzel yanları da vardı. Mesela bu trenlerde 
çay satanlar, ekmek köfte satanlar, turşu ekmek satanlar, patates ekmek 
satanlar hiç de eksik olmazdı. Bendeniz de diğerleri neyse ama turşu-
nun güzeline dayanamam. Alırdım yarım ekmeğin yanı sıra kocaman 
bir domates turşusu, hem de ev yapımı, iştahla yedikten sonra dilim 
damağım susuzluktan birbirine yapışır, ondan sonra da her istasyonda 
durdukça, şişemizi istasyon çeşmesinden doldurmak için trenden iner, 
yarım yamalak doldurmadan tren hareket ederse, kaçırmamak için yü-
rüyen trene atlardık. Gençlik vardı o zamanlar. Bu su, bir iki istasyon 
ancak idare eder, biraz sonra tekrar kovalamaca. Ekspreslerde böyle 
satıcılara pek yüz vermezlerdi. Beyler, hanımlar rahatsız olmasın diye 
satıcıları trene koymazlardı ama onlar yine bir yolunu bulup treni bir 
baştan bir başa bir kaç sefer gidip gelirlerdi. 

İşte bu fakir, yıllarca sürecek bir Erzurum seyahatine böyle başlamıştı. 
Tabii, seyahatlerin bir ömür sürdüğü çocuk yaşta bilinemezdi. Bir za-
man sonra istasyonlar ona mesken, Doğu Ekspresi arkadaş, postalar, 
karma trenlerle sıkı fıkı, makinistler ve kondüktörlerle ahbap olmuştur. 
Erzurum’da anasına babasına hasreti arttıkça kendisini Erzurum İstas-
yonu’na atmış, oralarda yolcuların ve görevlilerin arasında boşu boşuna 
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bir tanıdık aramıştır. Okula geç kaldığında, yurtlara alınmadığında ken-
disini istasyonlara atmış, sabahlara kadar oralarda tahta peykelerde, isli 
dumanlı, pis kokulu bekleme salonlarında uyuklamıştır. Otele gidecek 
parası olmadığında geçici olarak yine istasyonlarda konaklamıştır.

İstasyonların farklı fonksiyonlar ifa ettiğini az buçuk siz de anladınız. İs-
tasyonlar sadece trenlerin konakladıkları bir yer değildi eskiden. İstas-
yonlar evsizlerin eviydi. Yolda kalmış, barınak bulamayanların barınak 
yeriydi. Sabah akşam açıktı ve Erzurum ile Sivas’ın “pû desen” yere düş-
meyecek çat ayazında bir dost gibi her zaman sımsıcaktı. İstasyonda ki-
min yanına sıkışsan onunla dost olmak gibi bir mecburiyetin de vardı. 
Kimsenin günahını almak istemem ama yengelerden zılgıt yiyen, eve 
alınmayan, hatta evden kovulan kumarcı ve sarhoş taifesinin de çoğu 
zaman sabahladığı yerlerdi. Para pul isteyen yoktu, şayet rahatsız eden 
olmazsa diğer yolcular gibi bir yolcu olarak görünüyordun. Bu; evsiz 
yersiz kalmış, bu evden kovulmuş gibi bir zehaba kimse kapılamazdı. 
Çünkü sen de yolculardan bir yolcu gibi olurdun. Tanıdık falan rast ge-
lirse bir iki masum yalan söylenebilirdi. Yalnız her defasında geciken 
trenler geldiği zaman kalabalıkla şöyle bir yerinden oynarsın, tren git-
tikten sonra güzel bir yer bulup uyuklamaya başlarsın. Yalnız istasyon-
larda ne hikmetse sabahlar çok geç olur. Gelen gelir, giden gider ama 
nedense güneş bir türlü doğmak bilmez. İstasyonları geçici sığınak ola-
rak kullananların dışında yıllardır mesken olarak kullananlar da vardı. 
Bir tanesi hâlâ hatırımdadır. 

Erzincan İstasyonu’na ne zaman gitsem Hüseyin diye bir meczubu 
görürdüm. Bekleme salonunda tıpkı mahpushane koğuşları gibi sert 
adımlarla dolaşır, yüksek sesle ama kimsenin anlamadığı şifreli biçim-
de konuşurdu. Her meczubun olduğu gibi bunun da bir acıklı hikâyesi 
vardı. Hüseyin kara sevda olmuş, insanlık bu ya, istediğini başkasına 
kaptırınca elini eteğini dünyadan toplayarak kimsenin bilmediği bu 
diyarlara düşmüştü. Gece istasyonun döküm kalorifer petekleri üzerin-
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de veya bulabildiği tahta peykeler üzerinde sessizce uyur, gündüz de 
buralarda volta atardı. Son zamanlarda Erzincan İstasyonu’na yolum 
düştüğünde bakınıyorum etrafa ama Hüseyin’i göremiyorum. Kim bi-
lir belki de ölmüştür. Ah Hüseyin ah!...

İşte bu yüzden dostlar, trenin ve istasyonların bizde ve bizim gibilerde 
hakkı çoktur. Dolduruşa gelip de trenlerin ve istasyonların aleyhinde 
konuşup onların bana kırılmasını ve darılmasını istemem. Biz işimiz bi-
tince ardımızı dönecek vefasız insanlardan değiliz. Biz iyilikleri unutacak 
birileri değiliz. Şu kadar yıl olmuş duymayalı ama hâlâ kara trenin düdük 
sesi kulaklarımdan gitmemiştir. O sesi özlerim. Gurbete yolcu gönderir-
ken, asker uğurlarken, sılaya dönenleri karşılarken makinist bunları hep 
biliyor gibi çok acıklı düdükler çalardı, o çaldıkça yüreğim delik delik 
delinirdi. Önce yavaştan başlar, yukarı doğru ses çoğalır, en sonunda 
müthiş bir sesle tize çıkar, bu tiz de birkaç kere hıçkırdıktan sonra susar-
dı. Notasız, harfsiz, hecesiz bir ses insana bu kadar dokunur mu? Bana 
dokunurdu arkadaş. Bir trenci Duran Emmimiz vardı, derdi ki; 

“Bazen, birbirine yakın köylerde düğünler olunca, gelin ha-
nımlar trenle giderdi. Düğün sahipleri gelip bizden rica eder-
lerdi, güzel bir düdük çal diye, biz de çalardık, onlar efkârlanır, 
yolcular efkârlanır, biz de memnun olurduk”. Bakın demek ki 
yalnız değilmişim.

Ağlayan Gelin
Bir gün Sivas İstasyonu’nda bir gelin gördüm. İki gözü iki çeşme ağlıyor-
du. Ben gözyaşının bir insana bu kadar yakıştığını onda gördüm. Daha 
sonra yüzlerce ağlayan insan gördüm ama onun gibisini hiç görmedim. 
Beyaz bir tülbent örtmüştü. Yaşmağını da çenesine kadar çekmişti. Ya-
nakları al al olmuştu. Gözyaşları yanaklarında ıslatmadık yer bırakma-
mıştı. Gözlerinin içi göze gibi kaynıyordu. Belli ki birini yolcu ediyordu. 
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Belki de o birini, hiç gelmeyecekmiş gibi yolcu ediyordu. Belki de yolcu 
ettiği kişi hiç gelmeyecekti…

Çok güzel bir hanımdı. Gözyaşları ona daha bir güzellik katmıştı. Onu 
ağlarken görünce yüreğim burkuldu. Zaten oldum olası birini ağlarken 
görsem dayanamam, ben de ağlarım. Ama ağlamayı pek beceremem. 
Çünkü ağzım yüzüm buruşur, yüz kaslarım gerilir, yüzüm bir garip hâl 
alır. O yüzden ben de hemen yüzümü kaçırır, kimsenin görmeyeceği 
bir yerde özgürce ağlarım. Şimdi öyle yapmadım. O ağladı, ben ağla-
dım, o ağladı ben ağladım. Ben onu görüyordum ama o beni göremi-
yordu. Ben istasyonun kuytu ve biraz karanlık bir köşesindeydim, o 
zaten bana hiç bakmıyordu. Hiç kimsenin yüzüne bakacak durumu 
yoktu. Baksa da göremezdi zaten. Gözlerinin içi gözyaşı kaynıyordu. Şu 
kadar yıl geçti o ağlayan meçhul gelinin gözyaşlarını hâlâ unutamadım. 
Hep düşünürüm, acaba ağlayan gelin hasretine veya sılasına kavuştu 
mu veya ne bileyim muradına erdi mi? Benim de düşündüğüm şeye 
bak. Bu dünyada kaç kişi muradına ermiş de ağlayan gelin muradına 
erecek. Kim ne kadar mesut olmuş ki ağlayan gelin mesut olacak. Ne 
zaman Sivas İstasyonu’na uğrasam o ağlayan meçhul gelini görür gibi 
olurum.

Tren Hırsızları
Her yerde olduğu gibi trenlerde de hırsızlık vakaları çok olurdu o za-
manlar. Tabii hırsızlık alelade bir meslek değil, mesleklerin içinde en 
fazla cesaret isteyen bir faaliyettir. Düşünsenize bir hırsız gecenin bir sa-
atinde bir eve giriyor; evde onu bekleyen tüm tehlikelere rağmen kendi 
işini yapmaya uğraşıyor. Gecenin bir saatinde ölmek var, öldürülmek 
var, balkondan, pencereden atlayıp sakat kalmak var, daha hafif gibi 
görünse bile yakalanmak da var. Sonra her bulduğunu çalan çöpçü hır-
sızlardan başka, bazı hırsızlık kollarında ihtisas yapmış namlı hırsızlar 
da vardı. Kimi otellerde farelik yapar, kimi kalabalık yerlerde yankesi-
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cilik yapar, kimi evlerde ev sahibinin bile yerini unuttuğu yitikleri beş 
saniyede bulur, kimi de fabrikasının bile açamadığı çelik kasaları, şifreyi 
ezberlemiş gibi anında açardı. Daha birçok anabilim dalı vardır ki biz 
saymasak bile siz tahmin edebilirsiniz. Bu babda tecrübemiz olmasa da 
epey bir birikimimiz vardır. Tabii mağdur olarak. İsterseniz bunlardan 
birini anlatayım: Yıl 1977, aylardan Ekim. Erzurum’da üniversite öğren-
cisiyim. Soğuk bir akşamda Erzurum’dan Sivas’a gelmek üzere Doğu 
Ekspresi’ne atladım. Benim biletimin olduğu vagon Erzurum’da trene 
yeni ilave edildiği için soğuktu. Ben de biraz ısınıp bir bardak da çay 
içmek için trenin en arkasındaki lokantaya gitmek istedim. Kompar-
tımanda benden başka kimse olmadığı için bavuluma bir şey olmaz 
diyerek lambayı söndürüp, kapıyı kapattım ve gittim. Orada biraz oya-
landıktan sonra artık yerim ısınmıştır diyerek geri döndüm. Baktım 
kompartımanı kapatmışlar, görevliyi bulup açtırdım ki bizim emektar 
bavul yok. Hemen şef tren, kondüktör ve temizlikçileri harekete geçir-
dim. Treni bir baştan bir başa aradık. Yok, oğlu yok. Hırsızın biri alıp ilk 
istasyonda inmişti. Bavulumu kaybettiğime değil de içindeki malzeme-
lerimi kaybettiğime çok yandım. İçinde neler yoktu ki. 

Elbiselerim, gömleklerim, ayıptır söylemesi kirli çamaşırlarım ve kitap-
larım. Devam karnem de bavulumdaydı. Ayrıca bakmaya kıyamadığım 
şiir defterim de gitmişti. Bütün gençliğimin mahsulü, kırık dökük şiir-
lerim de birlikte gitmişti. O zamanlar şiir de yazardım. Okulda mütalaa 
saatlerinde canı sıkılan, efkârlanan, uykusu gelen arkadaşlar şiir defte-
rimi ister, dakikalarca karıştırırlardı. Hatta otuz sene kadar sonra izini 
yeni bulduğum bir dostum bana şiir defterimi sormuştu. Varın anlayın.. 
Ve bir dostumun mizahi bir şekilde ifade ettiği gibi: 

”Benim şairliğim de orada bitti.” 

Trenden düz bir vatandaş gibi indim. Elimi kolumu sallayarak eve git-
tim. Evdekiler bavulumu sordular, önce söylemek istemedim. Israr 
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edilince de söylemek mecburiyetinde kaldım. Biraz ah vah ettiler, biraz 
sonra da kahkahalarla gülmeye başladılar. “Normal, çok normal,” dedi-
ler. Zira bir hafta sonra düğünüm olacaktı. Şaşkınlığımı ona yordular.

Kemancı Hacı
Yukarıda ifade ettiğim gibi trenin içinde yolculara ilaveten hırsızlar, 
uğursuzlar olduğu gibi devamlı görmeye alışık olduğumuz bazı garip 
simalar da vardı. Trende çay, simit ve daha başka şeyler satanlar da var-
dı. Mesela destan satan iki gözü görmeyen biri vardı ki zikretmeden 
geçmek olmaz. Herkes tarafından bilinen duyulan bir acıklı hadise için 
bazı halk şairleri 15-20 kıtalık güzel şiirler yazar, birileri besteler, bunu 
da sesi güzel olanlar, yüksek sesle makamına uygun olarak insanların 
kalabalık olduğu yerlerde söylerlerdi. İşte bizim destan satan vatanda-
şımız yanık sesiyle okuyup, elindeki tomarla gazete kâğıdına basılmış 
destanları 25 kuruşa satardı. Tren istasyonunda görmeye alışık olduğu-
muz simalardan biriydi. Öldüyse Allah rahmet eylesin.

Bir de Mercanlı Hacı vardı. Keman çalardı. Erzincan İstasyonu’nda, ba-
zen de Erzurum İstasyonu’nda trene biner, Mercan İstasyonu’na kadar 
icra-yı faaliyet ederdi. Elinde kemanı, trenin bütün kompartımanlarına 
uğrar, isteyen olursa onlara keman resitali sunardı. Önce müsaade alır, 
istedikleri bir türkünün nağmelerini hatırlamaya çalışır, sonra akortsuz 
kemanıyla çalmaya başlardı. Eğer güzel türkü söyleyen var ise ona eş-
lik eder, müzik sesini merak eden diğer yolcular da koridorda toplanır, 
Mercanlı Hacı’nın konserini dinlerlerdi. Şayet yolculardan gelen istek 
parçanın melodilerini bilmiyorsa ondan biraz mırıldanmasını ister, 
makamı duyunca tellere dokunurdu. Türkü ve şarkı söyleyen yoksa 
kendine göre bir türküye asılırdı ki sormayın? Sesi çok çirkindi. Zanne-
diyorum ki kendisi sesinin çirkin olduğunu pek bilmezdi. Fasıl bitince 
Mercanlı Hacı dinleyenlerden, istek isteyenlerden beş on kuruş toplar, 
diğer vagonlara geçerdi. Eğer gideceği istasyon geldiyse apar topar tren-
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den iner, aksi istikamete giden diğer treni beklerdi. Mercanlı Hacı’nın 
sesi hariç çaldığı keman bizim gibi gençlere dokunur, dinledikçe buğu-
lanan gözlerimizi pencereden yana çevirir, sessizce iç geçirirdik.

Biz Doğu Ekspresi’nin, Sivas İstasyonu’nun müdavimleri olarak birçok 
hadiseye şahit olduk. Dövüş, kavga, hırsızlık ve daha bilmem ne hadi-
seler. Çoğunu unuttuk. Birçoğunu da anlatmaya lüzum yok. Ama birisi 
var ki aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor. Güney Ekspresi’ne 
Malatya’dan binmiş, Sivas’a doğru yol alıyorduk. Mevsim yaz. Ekinler 
biçiliyor. Ben çocuk denecek yaştayım. Öğle sonu, kara tren dumanını 
savurarak yol alıyor, ben de koridorda pencereyi açmış, hem serinliyor 
hem de tarlaları seyrediyordum. Tren bir yere geldi ki şöyle sola doğru 
kavisli rayların üzerinde ilerlerken ben lokomotifi rahatça görebiliyor-
dum. İleride de ekin biçen köylüler görünüyordu. O da ne? Köylü ka-
dınlardan bir tanesi çalıştığı tarladan koşarak kendisini aniden rayların 
üzerine bıraktı. Tren düdüğe asıldı. Benim göğsüm yerinden çıkacak-
mış gibi oldu. Eyvah, kadın gitti demeye kalmadı, yanındaki köylü er-
keklerden bir tanesi koştu, kadını belinden tuttuğu gibi rayların kenarı-
na tepe üstü çuval gibi fırlattı. Kendisi de santimetre farkıyla raylardan 
atladı. Tren durmak şöyle dursun yavaşlamadı bile. Ben biraz kendime 
gelince, düşünmeye başladım. Acaba kadının ne derdi vardı? Bu dert 
nasıl bir şeydi ki kendisini trenin önüne atabiliyordu? Allah hepimize 
onulmaz dertler vermesin, ne diyelim.

Tehir Üstüne Tehir
Doğudan batıya uzanan tren yolu tek ray üzerine olursa, bütün tren 
seferleri de bu yoldan yapılırsa, olacağı budur. Aynı yol üzerinde seyre-
den yolcu trenleri, yük taşıyan trenler, daima bir birine yol vermek için, 
uygun istasyonlarda bekler, diğeri gelince öbürü hareket eder. Öbür 
istasyonda bir daha beklerdi. İşte o zaman da trenlerin gideceği yere 
daha geç gitmesine sebep olurdu. Eskiden trenler hemen hemen her 
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gün normal saatinden sonra gelirdi. Eğer tren birkaç saat tehir ederse 
bu bizim için normal sayılırdı. Ama bu birkaç saat beş on saate uzarsa 
bizim de sabrımız taşardı. Kadim dostum, sayın hocam Recep Toparlı 
Hocamdan şöyle bir şey dinlemiştim: 

“Trenlerin tehirli gelmesine alışmıştık. Bir gün istasyona git-
tiğimde tren oradaydı. Trenin tam saatinde gelmesine şaşır-
mıştım. Hemen sevinerek bilet alıp trene atladım. Daha sonra 
öğrendim ki bu tren bir gün önceki trenmiş. Tam 24 saat geç 
gelmiş.” Siz olsanız şaşırmaz mısınız?

Geçenlerde Kayseri’ye gitmek üzere istasyona gittim. Hem treni bek-
liyor hem de sağda solda ne var diye geziniyordum. Trenin gelmesine 
çok az bir zaman kala istasyonun hoparlörü zarif bir gong vuruşuna 
benzer bir sesle açıldı. Kulak kesildim. Önce bir müzik parçası çalma-
ya başladı. Dikkat ettim, son zamanların popüler türkülerinden “Kara 
tren gecikir belki de hiç gelmez” diye başlayan hoş bir türkünün melo-
disiydi. Hoşuma gitmedi değil. Tebessüm ederek dinledim. Ardından, 
“Kars, Erzurum, Erzincan ve Divriği istikametinden gelip, Kayseri, 
Ankara, Eskişehir, Adapazarı ve Haydarpaşa istikametine gidecek olan 
Doğu Ekspresi beş dakika sonra birinci peron birinci yola girecektir.” 
diye eski usul anons yapıldı. Hakikaten tren tam beş dakika sonra bü-
yük bir azametle istasyona girdi. Azametle diyorum, çünkü her şeyi ile 
pırıl pırıldı. Kara tren efsanesi yıkılmıştı. Kara olan hiçbir tarafı yoktu. 
Yolcular hemencecik iniverdi, biz de zahmetsizce biniverdik. Kimse 
trene hücum etmedi. Zaten yolcu sayısı da pek fazla değildi. Elimde-
ki bilete baktım, takribi yolculuk saati de yazıyordu. Yolculuğumuzun 
takribi üç saat 16 dakika süreceğini yazıyordu. Tam üç saat 15 dakika 
sonra Kayseri’deydim. Tabii şaşırmadım. Hey gidi günler hey. Çok da 
ihtiyar değiliz ama bu yaşa kadar da az şey görmemiştik. At sahibine 
göre kişniyordu. Demiryolları ve marşandizler yenilenmiş, görevliler 
eğitimli, yolcular anlayışlıydı.
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Şimdi trenler birçok ara istasyonlarda durmuyor. Demek ki yolcusu 
yok. Kimse trene binmeye tenezzül etmiyor. Köylülerin bile en azından 
bir arabası veya bir traktörü var. O da yoksa her köye devamlı işleyen 
köy minibüsleri var ve belli saatlerde gelip geçen trenleri beklemek zah-
metine katlanmalarına da lüzum kalmıyor. Bu yüzden de bazı ara istas-
yonların kapatılması kaçınılmaz olmuş. Şimdi ekspresler, o istasyonlar-
da durmadan süratli ve öfkeli bir biçimde geçerken istasyon binalarının 
acınası hâllerini görüyorum. Binaların camları kırılmış, kapıları çalın-
mış, birçoğunun çatısı bile uçmuş, perişan bir vaziyette. Demiryollarına 
ait bazı demir hurdalar bir tarafa gelişi güzel atılmış, binaların çevresi 
pislik içinde. Gözüm, kırmızı başlıklı hareket memurunu arıyor, ama 
maalesef yok. Çeşmesine bakıyorum gözlerim gibi kurumuş, görevlile-
rin aceleyle çaldıkları düdük seslerinden eser yok. Resmen harabe. Yağ-
mura doluya yakalanan çobanların sığınak yeri olmaktan başka bir şeye 
yaramıyor. Yapılırken hangi meşakkatlerle yapıldı kim bilebilir ki. Kaç 
kişiye ekmek kapısı olmuştur acaba? Kaç kişiyi kavuşturmuştur veya 
kaç kişiyi birbirinden ayırmıştır bu istasyonlar, hiç düşündünüz mü? Eli 
ekmek tutan yağız bir delikanlı işe yaramaz bir yaşlıya dönüştüğünde 
kaç kişi kapısını çalar ki? Serveti tükenen eski bir zenginin kaç kişi yar-
dımına koşar ki? 

Bizim kara trenler bir daha dönmemecesine tarihe karıştı. Beni benden 
alan düdük sesleri yok artık istasyonlarda. Trenlerin gelme saatleri bel-
li, pek vakitleri şaşmıyor. Yolcular hiç acele etmiyor. Herkesin kolunda 
pahalı saatler var. Kimse kimseye “hemşerim saat kaç” diye sormuyor. 
Kimse danışmaya gitmiyor tren saatini sormaya, çünkü ışıltılı harflerle 
yazıyor zaten. Herkesin elinde en pahalı telefonlar, internetten öğreni-
yorlar tren saatlerini. Bir de az bir zaman treni bekleseler bile, yolcular 
artık birbirleriyle sohbet etmiyor. Ellerinde birer yarmaça gibi telefon-
lar, dalıp gidiyorlar internetin derin kuyularına…

İstasyonları kendilerine mesken etmiş, evsiz barksızlar da yok artık 
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istasyonlarda. Destan satan ihtiyar, köfte, çay ve simit satan açıkgözler 
de yok. Bu istasyonun demirbaşları birer birer kaybolmuş ortalıktan. 
Birisi biraz fazla kalsa hemencecik “kimsin, necisin “ diyerek bir polis 
gelip ahiret sualine başlıyor. Bekleme salonu bizim evden daha güzel ve 
bakımlı. Her taraf pırıl pırıl, tertemiz. Duvarda kocaman bir televizyon 
var. Evde dizisini kaçıran yolcu hanımlar televizyona şöyle yan gözle 
bakıyorlar. Belki inanmayacaksınız ama bir köşede bir kitaplık bile var. 
İçinde her konuda birçok kitap var. Sen okuyandan haber ver.

Benim bildiğim, tanıdığım istasyonlardan eser yok şimdi. Bilet kuyru-
ğu yok, biletçinin elindeki küçük karton bileti bir numaratör gibi bir 
makinenin deliğine sokup “tik tak” diye çıkardığı sesi duyamıyorsunuz. 
Biletçi küçük bir hoparlör marifetiyle camekânın dışındaki yolcu ada-
yına soruyor, cevaba göre önündeki bilgisayara işliyor biraz sonra da 
bilgisayar çarşaf gibi bir bilet çıkarıyor. Katlamazsan cebe bile sığmıyor. 
Eski, küçük, kibar karton ve üzerinde gidilecek istasyon ile mevkisi ve 
ücreti yazan biletler bana çok sevimli gelirdi. Hatta bu biletleri atmaz, 
eve gelince oynamaları için çocuklara verirdim.

Benim bildiğim istasyonlar kalabalık olurdu. Yükler, denkler, bavullar 
üst üste dizilir, üzerinde küçük çocukların uyuması için yer bile yapı-
lırdı. Köylüler, şehirliler aynı bekleme salonunda bağırarak konuşur, 
çocuklar ağlaşır, kadınlar bürüklerini başlarına geçirerek ağlayan küçük 
çocuklarını emzirmeye çalışırdı. 

Benim bildiğim istasyonlarda eskiden “tren gelir hoş gelir” diye şen şak-
rak türküler söylenirdi, şimdi ise “Kara tren gecikir belki de hiç gelmez” 
diye hüzünlü türküler söyleniyor.

Benim bildiğim istasyonlarda insanlar, sımsıkı sarıldığı birilerini ağla-
yarak yolcu ederler, yine birilerini sımsıkı sarılarak karşılarlardı. Ta Al-
manya gibi uzak memleketlere gidenler yine bu istasyonlardan yolcu 
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edilirlerdi. Şimdi ağlayan yok. Sırıtık gençlerin soğuk esprilerini say-
mazsak pek gülen de yok. Gelenler geliyor, gidenler gidiyor. Bir sırrımı 
söylemeden geçmeyeyim. Ben de sizin bildiğiniz gibi değilim. Ne yalan 
söyleyeyim, artık ben de treni tercih etmiyorum.

Şimdiki istasyonlar da aynı sizin bildiğiniz gibi…
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SİVASLI BİR SANATKÂR 
HATTAT TALİP MERT

Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış 
Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış.
  Necip Fazıl Kısakürek

Şu fani dünyada en çok arzu ettiğim şeylerden biri de sanatkâr olmaktı. 
Maalesef olmadı. İhmallikten, tembellikten bir baltaya sap olamadım. 
Yalnız sanatı ve sanatkârı sevmekten de hiçbir zaman vazgeçemedim. 
Ne zaman bir yerde bir sanat eseri görsem, hayranlıkla gıpta ile ve zevk-
le ağzım açık seyrederim. Ne zaman da bir sanatkârla karşılaşsam onu 
tebrik eder, takdir eder ve hürmette kusur etmem. Bilirim ki sanatkâr 
normal insan değildir. Zaten sanat kolay olsa herkes tarafından her za-
man yapılır. Oysa sanat bir azim işidir, sabır işidir, kabiliyet işidir. Bir 
sanatkâr bu işe yıllarını vermiştir. Kim bilir belki de ömrünü vermiş-
tir. Ben yan gelip yatarken malayani işlerle meşgul olurken sanatkârın; 
zamanını, azmini, sabrını, emeğini, göz nurunu ve parasını harcayarak 
belli yerlere gelmiş olduğunu bilir ve ondan dolayıdır ki ona hürmet 
ederim.

Şüphesiz şehrimizde birçok sanat dalında birçok sanatkâr vardır ve hâlâ 
da yetişmektedir. Bu bizim için ancak bir iftihar vesilesi olur. Yeri geldiği 
zaman şehrimizdeki bu gayretli insanlardan da bahsederiz.
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Ben sözü bir sanatkâr kardeşimize getirmek istiyorum. Yıllardır İstan-
bul’da ikamet eden ama bir gün dahi memleketinden, eşinden, dos-
tundan ve inancından bağını koparmayan bir sanat adamını tanıtmak 
istiyorum sizlere. Kendisi 35 yıldır İstanbul’da yaşıyor. Zaman zaman 
Sivas’a geliyor, gidiyor, dostlarıyla görüşüyor. Dostları da her İstanbul’a 
gidişlerinde mutlaka ona uğruyorlar. Çünkü ona uğramamak bence bir 
eksikliktir. Onu sizler de tanısanız eminim dizinin dibinden ayrılmak 
istemezsiniz. Biz ona kısaca Üstad deriz. Adı Talip Mert’tir. İsmi ile mü-
semma, gerçekten mert bir dostumuzdur. İstanbul’un değiştiremediği 
nadir insanlardan biridir. Çalışmalarıyla, karakteriyle İstanbul’un sanat 
muhitinde müstesna bir yer edinmiştir. Siz o kocaman şehirde müteva-
zı bir insanın kolay kolay bir yer tutabileceğini sanmayın. Orası devler 
ülkesidir. Hani derler ya aslanı kediye boğdururlar orada. Aynen öyle. 
Ama sağ olsun üstadımız dimdik ayaktadır ve inşallah daha nice yıllar 
güzel çalışmalarını sürdürecektir.

Büyük insan üstadımız Necip Fazıl KISAKÜREK’in de veciz bir şekilde 
tavsif ettiği gibi çelik-çomakla uğraşmayıp “Hat Sanatı” ile uğraşmakta-
dır. Gerçek bir hattat olduğunu eserlerinden siz de anlayabilirsiniz. 
Onun elinden çıkan bir sanat harikası olan divani bir “Şefaat Ya Rasu-
lallah” levhası bu âcizin evinin en güzel köşesini süslemekte ve baktıkça 
bana kendisini hatırlatmaktadır. Tabi bu levhaya da Sayın Hocam Mü-
zehhib Cefer YILDIZ da güzel bir tezhib döşenmiştir ve her baktığım 
da bu levha bana gülümsemektedir. Her ikisi de bu fakirden bir kuruş 
talep etmemişlerdir. Eh biz de şöyle güzel bir çerçeve yaptırdık. Seyrine 
doyum olmuyor. Bu gün milyarları verseniz dönüp bakmam bile.

Dostlar, benim maksadım bir sanat yazısı yazmak veya hat sanatını 
anlatmak değil. Dünya kadar sanat adamları var yazsınlar okuyalım. 
Benim maksadım Sivasımızdan çıkan büyük bir sanat adamını siz 
dostlarımıza tanıtmak. Tanımayanlar için diyorum. Yoksa onu tanı-
yanlar kıymetini bilirler. Biz de rahmet-i rahmana kavuşan bir insanın 
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arkasından yazı yazmak sanki moda olmuştur. Neden? Neden olacak 
ölmeden önce ona değer vermediğimizden. Yani ben şimdi üstadı an-
latmak için onun ölmesini mi bekleyeceğim? Allah gecinden versin. 
Üstadı öyle öldükten sonra şöhret-i kâzibeye kavuşan kıytırık sanatçı-
lara benzetmeyelim. O kendisini bu vadide çok güzel yetiştirmiş, en iyi 
hocalardan ders almış, en güzel müesseselerde çalışmış ve İstanbul’un 
çeşitli semtlerinde kurslar düzenleyerek hâlen talebe yetiştirmeye uğra-
şan, kendisini bu sanata vakfeden hakiki bir sanatkârdır. Biliyorum bu 
yazıya şöyle bir göz atınca beni arayarak “Molla Kasım neler yazmışsın 
gene” diyerek bir güzel beni paylayacak ama gülerek de bana kızdığını 
hissettirmeyecektir.

Şimdiye kadar birçok kişisel ve karma sergi açan Hattat Talip Mert’in 
biyografisi ile yazılarından birkaç numuneyi buraya almak isterdik ama 
mümkün olmadı. Onu da bir zahmet siz arayın, sorun mutlaka bulur-
sunuz. Mesela bir yazısı kocaman bir levha şeklinde Meydan Camisi’n-
dedir. İsteyen orada bulabilir. Hattat olarak kendisine Abdülbari ismini 
seçmiştir. Yazılarını erbabı görünce sanat derecesini hemencecik anla-
yıverir. 

Yalnız şunu da yazmadan geçemem; Üstadın son olarak hazırladığı, 
Azim Dağıtım’ın büyük boy olarak kuşe kâğıda basıp neşrettiği “Gül 
Destesi” isimli harika eseri beni büyüledi. Meğer bizim üstad yıllardır 
hat yanında tezhib ile de uğraşırmış. Gül hakkında yazılan beyitlerden 
seçtiği “sülüs ve celî sülüs yazı” ile yazdığı levhalara kendi eliyle tezhib 
yapmış. Akıl işi değil. İğne ile kuyu kazmış. Hayran oldum. Sevindim. 

Allah gayretini daim eylesin.
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MUSTAFA HOCA

Dostlar, biz dünyaya nizamat vermekle meşgulken bu dünya var ya; bu 
fani dünya, yine bir büyüğümüzü daha bizden uzaklaştırdı. 

Her gün bir acı haberle uyanıyoruz. Daha birisinin acısını unutmamış-
ken bir çınarın daha devrildiğini duymak ne kadar acı bir bilseniz. Daha 
kaç gün olmuştu bilmiyorum Sivaslıların Çılhıdıhlı Hocası Hakk’a 
yürümüştü. O Çılhıdıhlı Hoca ki ilerlemiş yaşına rağmen hâlâ İslami 
ilimlerle uğraşıyor, gelen öğrencilerini okutmaktan geri durmuyor, 
onlarla her hâlükârda haşır neşir oluyordu. Bizim merhum Mehmet 
Molla Hoca’yı kastediyorum. Uzun yıllardır okuduğu Arapçasını iste-
yen herkese aktarıyor arzu edenlere de Kur’an-ı Kerim dersi veriyordu. 
Hem de zevkle, iştiyakla. Bunları duyduğumuzda “Allah uzun ömürler 
versin” derken aniden vefatını duyunca sarsılıyoruz. Tabii ki her gelen 
gidecektir, her doğan ölecektir. Ama bu gibi zatların ölümleri bizim gibi 
sıradan insanların ölümlerine benzemiyor. “Bir âlimin ölümü, bir âle-
min ölümü gibidir” fehvasınca, onların yerlerinin doldurulamayacağı 
zehabıyla insan çok hayıflanıyor. Yalnız yetiştirdiği talebelerinin onu 
unutmayacağı, devamlı ona rahmet okuyacağı ümidiyle de müteselli 
oluyoruz.

Henüz onun acısını atlatamadan bir hocamızın daha Hakk’a yürüdü-
ğünü duydum. Benim aziz hocam, Sivaslıların Deli Mustafa Hocası da 
yok artık. Duyduğum zaman şaka zannettim. Ama Azrail (AS)’ın hiç 
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kimseye şaka yaptığını duymadım. Bir zaman tesirinden kurtulama-
dım haberin. Ama gerçekti, yapacak bir şey yoktu. Bir zamanlar nasıl 
hareketli yaşadıysa, son zamanlarda da hayli durgundu. Etliye sütlüye 
karışmıyor, pek ortalıkta görünmüyordu. Oysa öyle miydi bir zaman-
la?. Her konuştuğu darb-ı mesel, her hareketi bir olay oluyordu. Onu 
bizim nesil arasında tanımayan, onunla konuşmayan hemen hemen 
yok gibiydi.

Onu çocuk denecek bir yaşta tanıdım. İmam Hatip Okulu’nun bir veya 
ikinci sınıfında okuyordum. O da yanılmıyorsam Dede Balı muhitinde 
Yeşil Cami diye bilinin bir mescitte imam-hatiplik yapıyordu. Gerçi bu 
cami onun vazife yaptığı camilerden yalnızca bir tanesiydi. Birçok ca-
mide vazifelendirilmiş, hangi camiye gitse orayı şendendirmişti. 12-13 
yaşlarında ondan ders almaya başladım. Hemen her yaz tatilinde değiş-
meyen adresim hocanın yanı idi. Emsile, Bina, Maksud, Avamil, İzhar 
gibi Arapçanın gramer kitaplarını ondan okudum.

Vaiz Ahmet Efendi’den çok uzun yıllar ders almış, sonunda icazet alarak 
talebe okutmaya başlamıştı. O daha çok Arapça okuturdu. O zamanlar 
cami hocalarından Arapça okumak bilhassa İmam-Hatip talebeleri ta-
rafından yaygındı. Zannederim biraz da gerekliydi. Okuldaki Arapça 
derslerinin altından kalkamayanlar cami hocalarının klasik Arapçaları-
na müracaat ederler, böylece ikmale kaldıkları dersleri geçmeye uğra-
şırlardı. İşte Arapça dersi veren hocaların en meşhuru Mustafa Hoca’y-
dı. Kimseye yok demez, her geleni okuturdu, üşenmeden, beş kuruş 
talep etmeden. Bütün zamanlarını talebeleri alırdı. O da bu işten çok 
zevk alırdı. Onun talebeleri arasında kimler yoktu ki. İsterseniz birkaç 
tanesini hatırlamaya uğraşalım: Prof. Dr. Recep Toparlı, Prof. Dr. Hüse-
yin Akkaya, Prof. Dr. Hakkı Aydın, eski Ak Parti İl Başkanlarından Zeki 
Kılıç, marangozların piri Salih Kavak, eski BDDK üyesi Mustafa Akın 
ve daha birçok tanıdık sima. Herkesin Mustafa Hoca’yla unutulmadık 
hatıraları vardır ve yeri geldikçe her mecliste anlatılmaktadır. Hocamız 
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sık sık cami değiştirdiği için biz talebeleri de onunla birlikte taşınır du-
rurduk. Böylece birçok mahallenin birçok camisinde ayak izlerimiz 
mevcuttur.

Rahmetli ders verirken kendisine mahsus Usulleri kullanırdı. Zaten 
Arapçanın bütün kaidelerini okuta okuta ezberlemişti. Onun kulağını 
çekmediği veya “otur, kalk!” diye verdiği komutlara uymayan talebesi 
hemen hemen yok gibidir. 

Derslerinden arta kalan zamanlarda da kendince siyaset yapardı. Taş 
gibi MSP’liydi. O zaman ki tabirle müthiş selametçiydi. Akıncı genç-
lerin bulunduğu her toplantıda bulunur, olayları kendi görüşüyle hatta 
kendi üslubuyla yorumlardı. Ve bu yorumlar her yerde konuşulur, kah-
kahalarla anlatılırdı.

Hocamızın cebinde hiç para bulunmazdı. Paraya ihtiyaç da hissetmez-
di. Çünkü her mecliste ona para harcatmayacak talebeleri bulunur, hiç 
kimse onun elini cebine attırmazdı. Zaten oda Müstoğun Kızı’ndan bu 
hususta müşteki olurdu. Anladığınız kadarıyla Müstoğun Kızı, onun 
muhterem eşiydi. Ondan çok çekinirdi. Fakat yine de ne hikmetse 
onun üstüne ikinci bir evlilik de yapmıştı. Nasılsa bu evlilik de çok kısa 
sürmüş, çok sevdiği ikinci eşi kısa bir zaman sonra geldiği gibi geri dön-
müştü.

Cuma günleri Hocamızı ayrı bir telaş alır, Cuma hutbesinde neler anla-
tacağını düşünür, bazı sözlü hazırlıklar yapardı. Müftülük tarafından ha-
zır hutbelere hiç itibar etmezdi. Her Cuma hemen aynı şeyleri cemaate 
sıralar, heyecanlanınca ne dediğini bilmez, daha önce gıyabında hoş-
lanmadığı bazılarına ver yansın eder, onları bazen dört ayaklı varlıklara 
benzetir, onların boynuz gibi kuyruk gibi azalarına müracaat ederek zo-
oloji bilgisinin de kuvvetli olduğunu hissettirirdi. Bu hutbeleri can kula-
ğıyla dinleyen olduğu gibi böyle de olmaz ki canım diye sızlananlar yok 
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değildi ama gene de taşın kendilerine değeceğini varsayarak hiç sesleri-
ni çıkaramazlardı. Her Cuma günü camisi tıklım tıklım dolar, erkence 
yerini almayanların çoğu dışarıda kalırlar, bazen karda kışta namazlarını 
dışarıda eda ederlerdi.

Yine bir gün Sivas’ın meşhurlarından (o da rahmetli olan) Rafat’ın Oğ-
lu’nun: “La gardaş beni daha bu camiye getirmeyin”, “niye” diye soran-
lara da Hoca’nın bazı teşbihlerini kasdederek, “baksana oğlum Hoca 
beni tanıdı, hep bana bakarak konuşuyor” dediği rivayet edilmektedir.

İsterseniz hocanın hutbesi hakkında Rahmetli Eyüp Sarıoğlu Ağabeyi-
mizin sözlerine kulak verelim. Şöyle anlattı bana: 

-Mustafa Hoca Zincirli Cami’de imam, ben de onun müezzi-
niydim. Her Cuma günü camimiz tıklım tıklım olurdu. Onu 
duyan, bilen Cuma günleri uzaktan yakından camiye grup 
grup gelirdi. Hoca da hutbelerde bazen ölçüyü kaçırır, aşka 
gelince nerede duracağını pek kestiremez, hutbeyi uzattıkça 
uzatırdı. Bazı dostların hoşuna gitse bile işlerine yetişmeleri 
gerektiğini, bunun için hutbeyi kısa tutması için hocaya söyle-
memi benden isterlerdi. Ben de birkaç defa “Hocam bu böyle 
olmuyor, camimiz çok kalabalık oluyor, sıkışan cemaatler sı-
caktan, izdihamdan bunalıyorlar, şu hutbeleri biraz kısaltsan” 
diye Hoca’ya söyledim, hatta kendi usulümce hocayı biraz 
da sıkıştırdım. O da tamam Sarıoğlu söz, kısaltacağım, yalnız 
söz uzayınca sen bana doğru dikkatle bak, ben anlarım dedi. 
Anlaştık. O Cuma hutbeye başladı, aynı minval üzere gidiyor. 
Coştukça coştu, isteyenlerin isteğine, hak edenlerin hakettiği-
ne göre şerbet veriyor, asıyor kesiyordu. Baktım hutbe gene 
uzayacak, konuştuğumuz gibi Hoca’nın gözlerine doğru dik-
katle bakmaya başladım. Fakat Hoca oralı bile değil, hiç ben-
den tarafa bakmıyor. Bir baksa bakışlarımdan anlayacak. Ke-
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sinlikle bana bakmak şöyle dursun benden tarafa bile yönünü 
dönmüyordu. Ben, konuştuklarımızı unuttuğunu zannettiğim 
anda bana doğru dönerek, yüksek tonda bir sesle “Sarıoğlu hiç 
gözlerime bakma, iki çift sözüm kaldı, onu da söylemeden in-
mem, Allah canımı alsın” dedi. Tabii cemaatin nasıl güldüğünü 
tahmin edersiniz.

Hocamın 12 Eylül askerî darbesinden sonra bazı ihbarlara dayanılarak 
kısa bir süre hapishaneye girdiğini, oradaki durumunu da bizzat yanın-
da bulunanlardan bazıları hikâye etmektedir. Zaten 12 Eylül darbesin-
den sonra pek keyfi de kalmadı. Askerî idare ona pek müsamaha gös-
termedi. O da kısa bir zaman sonra imam-hatiplikten malulen emekli 
oldu.

Onun her mecliste anlatılan hatıraları vardır. Ve her mecliste anlatıla 
anlatıla değiştirilmiş, sözleri tanınamaz hâle gelmiştir. Onun fevri dav-
ranışları yanında engin bir bilgisi, erişilemez pratik bir zekâsı da vardı. 
Ezberinde yüzlerce Arapça ve Farsca beyit vardı. Bazen bunlardan okur, 
büyük bir vukufiyetle tercüme ederdi. Her bir beyit hikmet doluydu. 
İşte o zaman onu dinleyenler, Mustafa Hoca’nın, nasıl Mustafa Hoca 
olduğunu anlarlardı. Yoksa bir iki hâl ve hareketini görüp onu değer-
lendirmek mümkün değildi. 

Onu tanımak için her yönünü incelemek lazımdır. Ondan ders almış 
bunca kelli felli insanın bir bildiği vardı mutlaka. Yıllarca Naim Hoca, 
Ofli Hoca diye bilmediğimiz hocaların fıkralarını dinler dururuz da bi-
zim Hoca’yı tanımak için onun anlattığı hikâyeleri, kıssaları, fıkraları ve 
veciz ifadelerini tartıp düşünemeyiz.

Yine Hocaefendi’nin kendisine tıpatıp benzeyen bir de ikiz kardeşi var-
dı. Adı Şaban Efendi idi. Onun hocalıkla pek ilgisi yoktu, sanırım esnaf-
tı. Hatta gençliğinde Şaban Efendi’nin bazı davranışlarını Hoca’ya mal 



122

edenleri ikna etmek onun birçok zamanını alırmış. Şaban Efendi, Hoca 
Efendi’den yıllarca önce vefat etti. Önceleri rahmetliyi görünce biz bile 
hocamız zanneder, elini öpmeye davranırdık.

Siz onun her cemaatin içinde lafını sözünü esirgemediğini düşünürsü-
nüz ama o, bazı meclislerde hiç konuşmaz, sadece iki dizi üstünde ses-
sizce otururdu. O meclis de Hocası Vaiz Ahmet Efendi’nin bulunduğu 
meclislerdi. Vaiz Ahmet Efendi’ye sonsuz bir saygı duyar, o sormazsa 
kesinlikle konuşmak için ağzını açmazdı. Hatta bazen soba gibi, büfe 
gibi aksesuarların arkasında oturarak hocasını dinlerdi. Onun hocasına 
karşı duyduğu nihayetsiz saygıyı böyle ifade etmesine herkes şaşardı.

Yıllar sonra Hocamızın isminin Ramazan olduğunu öğrendim. Ra-
mazan Orhan. Bilmem nedendir Mustafa Hoca diye şöhret bulmuştu. 
Küçükken köyde kafasına at çifte vurmuş, ondan sonra bazı hadiseler 
karşısında gösterdiği kimi ölçüsüz tepkileri ona bir de “deli” lakabını 
kazandırmıştı. Zaten kendisi de bu lakaba kızmazdı. Kim bilir belki de 
yiğit namıyla anılır diyerek, hiç aldırmazdı.

Ben yıllarca ondan ders aldım. Ondan oluşturduğum temelle üniversi-
te bile bitirdim. Her fırsatta onun elini öpmeyi, helalliğini almayı ihmal 
etmedim. Her karşılaşmamızda ona gösterdiğim saygıya bakar, bana 
kemal-i ciddiyetle davranır, hâlimi hatırımı sorardı. Kendisine laubali 
davrananlara da aynıyle mukabele ederdi. Son zamanlarda onunla gö-
rüşmek nasip olmadı. Nereden bilebilirdim ki Hocam sessiz sedasız, 
kimseye haber vermeden çekip gidecek. İnanasım gelmiyor. Hele hele 
cenazesine yetişip son görevimi bile yapamamak beni kahrediyor. Ne 
olur, affet beni hocam.

Hocam artık yok. O şimdi başka bir âlemde. Sivas’tan bir yıldız daha 
kaydı. Ne diyebiliriz ki. Ne yapabiliriz ki onu bir daha unutmayalım. 
Benim aklıma bir şey gelmiyor. 
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O, bazı meclislerde senin Recep’in, Hüseyin’in, Hakkı’n, senin Tahir’in, 
senin Ahmed’in, senin Selahaddin’in bunları bilmez, diye cümleler 
kurar, söylediklerinin adını andığı hocaların kulağına gitmelerini arzu 
ederdi. İyi biliyorum ki onlar da duyunca tebessüm ederler, bazen de 
şaka yollu veya tevazu olsun diye onu destekler mahiyette açıklamada 
bulunurlardı. Aslında en sevdiği bu hocalara birer nükte yollamaktı 
niyeti. Kastettiği isimleri sizler de tanırsınız. Onlar da medrese usulü 
klasik Arapça dersleri okutan şehrimizin emekli ve seçkin imam-ha-
tiplerinden Hakkı Binici, Tahir Bölükbaşı, Ahmet Akgül ve İlahiyat 
Fakültesi öğretim üyeliğinden emekli Selahaddin Yılmaz’dı. Bunları da 
burada saygıyla anmak isterim.

Şimdi kim nükte yollayacak bu hocalara? O bizi, herkesi, eşini, dostu-
nu ve tüm sevenlerini nükteleriyle, konuşmalarıyla, davranışlarıyla, ha-
reketleriyle güldürürdü. Hoca Efendi, bizi ilk defa üzdü desem, acaba 
yanlış mı söylemiş olurum?

Artık Sivaslıların Çılhıdıhlı Mehmet Molla hocası yok.
Deli Mustafa Hocası yok. 
Çınarlar birer birer devriliyor.
Siz çınarların kaç senede yetiştiğini biliyor musunuz? 
Sahi siz hiç çınar ağacı yetiştirdiniz mi?
Cenab-ı Hak her ikisinin de makamını cennet eylesin.












