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GÜLDESTE-İ SİVAS
-I-

Müjgân Üçer

Mekânlar ve İnsanlar



Atadan dededen Sivaslı olan Müjgân Üçer, 1940 yılında Sivas'ta 
doğdu. 1963'te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık Yüksek 
Okulunu bitirdi. 1963-1999 yılları arasında Sivas'ta mesleğinin 
yanında 1963-1965 yıllarında Sivas Lisesi’nde kimya öğretmenliği 
yaptı ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 1981-
1997 yılları arasında öğretim görevlisi olarak tıp tarihi ve deontoloji 
derslerini verdi. Cumhuriyet Üniversitesi'nin kurulmasında ve Sivas’la 
ilgili birçok sosyal faaliyette yer aldı. Hayatının dokusuna girmiş olan 
halk kültürüne ve kültür tarihi konularına yöneldi. Türk halk edebiyatı, 
halk tıbbı, tıbbî bitkiler, tıp ve eczacılık tarihi, mutfak kültürümüz, 
atasözleri, gelenek, görenek ve halk inançları üzerinde 400'ü aşkın 
makalesi ve 10 kitabı yayımlanmıştır. Müjgân Üçer, 1993 Yılında, 
Türk Folkloruna Hizmet Ödülü’nü aldı. 10 Nisan 2013 tarihinde, 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Halkbilim Doktoru unvanı 
verildi. TEB (Türk Eczacıları Birliği) tarafından 2014 yılında Yaşam 
Boyu Hizmet Ödülü'ne lâyık görüldü. 2015 yılında AKMB -Atatürk 
Kültür Merkezi Başkanlığı- Bilim Kurulu tarafından "Şeref Üyeliği"ne 
seçildi. Araştırma ve çalışmalarını sürdürmekte olan Müjgân Üçer evli 
olup, üç yetişkin evladı ve dört torunu vardır.

MÜJGÂN 
ÜÇER



Bu güldesteyi,
eşime 

armağan ediyorum.
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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 hazırladığımız, 
bundan sonra da yeni kitaplarla devam edecek olan Sivas Şehrengizleri 
dizisi, şehrimizin usta kalemleri tarafından ele alınmıştır. Büyük bir be-
ğeni ile okuyacağınızı umduğum bu dizinin içinde yer alan Güldeste-i 
Sivas adlı eserimizin yazarı Müjgân ÜÇER 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



ÖN SÖZ

Bilgeler; “sevmek için tanımak gerekir” demişler. Araştırdıkça ve ta-
nıdıkça çoğalan sevgiyle Sivas’ımızı bilme ve öğrenme yolundayım. Ba-
bamın DDY Eskişehir Cer Atölyesi’ne tayini sebebiyle trenle Sivas’tan 
ayrılışımızı, dört yaşımda olmama rağmen çok iyi hatırlıyorum. Daha 
sonra yine babamın görevi sebebiyle, Adapazarı ve yüksek öğrenim 
için de İstanbul’da bulunduğumuz yıllarda hep Sivas özlemiyle, Sivas’ı 
yaşıyorduk. 1963 yılında, Sivas’ta T.C. DDY. 4. İşletme Eczanesi’nde 
Mesul Md. olarak göreve başlamam Sivas’ı daha iyi tanımam ve anla-
mam için iyi bir talihti. Aziz hocam, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in; 
Sivas’taki tarihi eserler ile ilgilenmem, sözlü kültürümüz, atasözlerimiz, 
gelenek ve göreneklerimiz üzerinde araştırma yapmam konusundaki 
tavsiyeleri beni Sivas yollarında uzun bir yolculuğa çıkarmış bulunu-
yor. Edebiyat tarihçisi İbrahim Aslanoğlu’nun 1973 yılında Sivas’ta çı-
karmaya başladığı Sivas Folkloru dergisinde, derginin İstanbul’da Türk 
Folkloru adıyla çıkmasıyla bu dergide, 2005 yılından itibaren Sivas 
Hizmet Vakfı’nın yayımladığı Şehir Kültürü Dergisi Hayat Ağacı’nda, 
Sivas Belediyesi’nin Sultan Şehir ve Söz Şehri dergilerinde yazılarım yer 
almaya devam ediyor. 

Anadolu’nun en eski tarih ve kültür merkezlerinden biri olan Si-
vas’ın kültür tarihimiz içindeki yerini anlamak, Sivas’ı tanımak, Sivas’ta 
yaşamanın tadına varmak, bin yıllık kültür mirasımızla iç içe yaşayan 



şehrimizin fizikî çehresinden ruhuna nüfuz edebilmek demektir. Si-
vas’ta yaşamanın şuuruna varmak da budur. Sivas’ta, taşa vurulsa ses 
gelir. Şehrin yer adlarında tarih yaşar. Kalenin burcunda, Selçuklunun 
yadigârlarında, evliyâ türbelerinde, bir köprünün üzerinde, bir pınarın 
başında nice efsâneler dile gelir. İnanç ve efsâneler, halkın doğduğu, 
yaşadığı yere verdiği anlamın ve sahiplenme duygusunun da ifadesidir. 

Efsâneler, Sivas adınının anlamını; şükran, minnet ve şefkate da-
yandırır. Sivas bin yıllık kültür mirası ile tarihe tanıklık eden, tarihi 
yaşayan ve yaşatan şehirdir, Evliyâ Çelebi’nin belirttiği gibi “şehirlerin 
anası”dır. Sivas’tan, batı yönüne bakınca Rumeli, doğuda Orta Asya, ku-
zeydoğudan Kafkaslar ve güneydoğudan da Orta Doğu görünür. 

Sivas 4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi ile Mustafa Kemal 
Atatürk’ün belirttiği gibi “Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı” yer 
olmuştur. Yakın tarihimizde seçkin bir yere sahip olan Sivas, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin kurulma fikrinin bütün vatan sathına yayıl-
ması gibi bir kararın şerefini de taşıyor. 

Ön Söz’ün son sözü; aziz hemşehrilerimiz için tarihî şehrimiz 
Sivas’ın; kokusunu, havasını, suyunu, dağını, yaylasını, köyünü, evini, 
anasının aşını, babasının tandır başını, yazını, kışını, soğuk ve karını bile 
özleyenler için Sivas’tan mekânlar ve insanımıza dair bir gül destesi ha-
zırlamış bulunuyorum. Eğer bu kitap, hem içimizdeki hem de dışımız-
daki gurbeti sılaya taşıyabilirse, amacına ulaşmış olacaktır. 

Bu güzel yolculuğa çıkmamıza vesile olan Sivas Belediye Başkanı 
Sayın Mimar Sami Aydın Bey’e, Prof. Dr. Recep Toparlı Bey’e, kendile-
rinden çok şey öğrendiğim aileme ve aziz hemşehrilerimize teşekkür 
ediyor, aramızdan ayrılanları rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 

 Sivas, 29 Mayıs 2017
Müjgân Üçer
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I. BÖLÜM

SİVAS KOKUSU
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SİVAS KOKUSU 
Çocukluğumda, 1945 yılının Haziran ayında, Sivas’tan tren ile Eskişe-
hir’e gidişimizi çok iyi hatırlıyorum. Babam demiryolcu idi. Sivas DDY 
Cer Atölyesi’nden, Eskişehir Cer Atölyesi’ne tayin olmuştu. Atadan 
anadan Sivaslıydık. Ailemizin bütün yakınları, büyükannem, dayılarım, 
amcam, emem (halam) ve evli olan ablam Sivas’ta kalmışlardı. Her yıl 
okullar kapanır kapanmaz, büyük bir özlemle, bir günden fazla süren 
tren yolculuğuyla Eskişehir’den Sivas’a gelir, okullar açılana kadar bü-
yükannemlerde kalırdık. Çocukluk hatıralarımda en fazla yer eden, her 
yıl Sivas’a gelişlerimizde, trenin penceresinden bakarak, merak ve he-
yecanla “Sivas toprağına girdik mi?” diye bekleşmemizdi. Tren, sabaha 
karşı geldiği Kayseri’den hareket ettikten sonra, istasyonları takip eden 
Türkân ablamın, “Sivas toprağına geldik, Yeniçubuk İstasyonu’na giri-
yoruz” müjdesi ile sevinir, pencereden Sivas’ın ufkunu, gökyüzünü bir 
başka coşku ile seyre dalardık. 

Bu uzun bitmez tükenmez tren yolculuklarında, Sivas’a yaklaştığımız-
da halay çeker gibi birbiri üzerine yaslanmış dağlar, aralarında uzanan 
yemyeşil vâdiler, gözümüze bir başka türlü görünürdü. Bazen yanın-
dan bazen de üzerindeki köprülerinden geçtiğimiz Kızılırmak sanki 
Sivas’tan haber getirirdi. Ekili tarlalar, tâ uzaklardan fark edilen çanakkı-
ranlar (gelincik çiçeği), diğer kır çiçekleri ile baharın ve ilk yazın bin bir 
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nakışlı şalına bürünen yaylaların doyumsuz güzelliğiyle, lâtif havasını 
Sivas’a yaklaştıkça içimize daha çok sindirirdik. Yolculuğumuz, tren faz-
la tehir yapmadıysa, öğle saatlerinde Sivas garında son bulurdu. 

Elimi uzatsam tutabilecekmişim gibi yakın olan çocukluk günlerimin 
bu silinmez hatırası; Sivas dışında görevli olan ve bayram dolayısı ile 
gelen oğlumuzun, eve girer girmez, “açın pencereleri, Sivas’ın havası 
içeri dolsun” dediğinde içten ve özden dile gelen Sivas özlemi idi ki 
anlatılamayan, fakat aynı duyguları yaşayanların bileceği bir şeydi Sivas 
kokusu.

“İçeriye dolan Sivas kokusunu” söylediğim, hemşehrilerimiz Prof. Dr. 
İlknur Okatan ve Prof. Dr. Yener Okatan; elli yıl önceleri, İstanbul’da 
ve Ankara’da okuyan öğrencilerin o zamanların en önemli nakil vasıtası 
trenle yolculuk yaptıklarını, memleket özlemi ile trenin penceresinden 
bakarken Sivas’a yaklaştıklarını hissettiklerini, hattâ Yener Okatan İs-
tanbul’dan Sivas’a dönüşlerine ait bu duygusunu şu dizeleriyle dile ge-
tirdiğini söylemişti:

“Kayseri’den sonra tren habire yokuş çıkar
Hava gittikçe sertleşir, gittikçe Sivas kokar ” 
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SEMALARINA SIĞMAYAN SİVAS
Çocukluk, ilk gençlik yıllarımız hızla geçmiş, yüksek öğrenimimi bi-
tirip, 1963 yılında Sivas’a, doğduğum şehre tayin olmuştum. Gerçek 
anlamda Sivas’ı tanımam artık bundan sonra başlıyordu. Çünkü, tıp ve 
eczacılık tarihi hocamız, merhum Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in ders-
lerimizde üzerinde en çok durduğu konu; memleketimizin tarihine, 
kültür ve sanatına ilgi duymamız ve bu konuda işittiklerimizi, öğren-
diklerimizi kaydetmemiz hususuydu. Sivas’a tayin olunca hocam bir 
ödev daha vermişti. Sivas’ta Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykâvus’un 
yaptırdığı dârüşşifanın tamir safhaları ile ilgili bilgi ve fotoğrafları gön-
dermemi istemişti. Tarihimizi, Selçuklu tarihini daha iyi öğrenmeye 
çalışıyor, başta dârüşşifa olmak üzere Sivas’taki eserleri tanıyor, bun-
lar etrafında oluşan inançları ve efsâneleri de kaydediyordum. Başta 
büyükannem ve halam olmak üzere, halktan özellikle de Sivas’ımızın 
bilge kadınlarından ne kadar çok şey öğreniyordum. Halkımız, gün-
delik hayata edebiyatın edebini ve bütün güzelliğini dâhil ediyordu. 
Halkın felsefesi ve hayatının özeti olan bu sözlerde ne hikmetler vardı. 
Deyimlerdeki kestirme ifadelerde söz ustalıkları, anlatım zenginlikleri 
ve halkımızın ince zekâsına hayran olmamak mümkün değildi. Gerçek 
anlamda tanıyordum Sivas’ı. Tanıdıkça artıyordu sevgim, hayranlığım 
ve de bilmediklerim. Sivas; bu sözlerde, tarihi yaşayan ve yaşatan bina-
larda dile geliyor, “Anadolu’nun kalpgâhı” Sivas, semâlarına sığmıyordu.
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Sivas halk kültürü ile ilgili çalışmalarım ile merhum hocamız İbrahim 
Aslanoğlu’nun, 1973 yılında Sivas Folkloru, daha sonra da Türk Folk-
loru dergileri ile başlattığı “halk kültürü hareketi” içinde yer alan talih-
lilerden biri olmuştum. Araştırdıkça yazıyor, yazdıkça araştırıyordum. 
Bir gönül mahşeri olan Sivas türkülerimizi, “Sivas benim durağım, ben 
gardaşdan ırağım” diye başlayan ayrılık mânilerini daha iyi hissediyor; 
“Göz özün aynasıdır” ve Sivas’ta “öz ağlamazsa göz ağlamaz” diye söyle-
nen atasözünün “özün sözü” olduğunu anlıyor, sevgisi ve özlemi olanın, 
gözünün ucunda billurlaşan yaş dânelerinin şu mânimizde dile geldiği-
ni görüyordum: 

Ağacın başı benim
Toprağın taşı benim
Vatana kim ağlarsa 
Gözünün yaşı benim
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TARİH VE KÜLTÜR ŞEHRİ 
Sivas’ta yaşamanın tadına varmak, bin yıllık kültür mirasımızla iç içe 
yaşayan şehrimizin fizikî çehresinden ruhuna nüfuz edebilmektir. Si-
vas’ta yaşamanın sorumluluğunu bilmek ve şuuruna varmak da budur. 
Sivas’ta, taşa vurulsa ses gelir. Şehrin yer adlarında tarih yaşar. Selçuklu 
mührünün bin bir nakşında, bir medresenin revakında şaheserler ko-
nuşur. Kalenin burcunda, kervansarayda, evliyâ türbelerinde, bir köp-
rünün üzerinde, bir pınarın başında nice efsâneler dile gelir. İnanç ve 
efsâneler, halkın doğduğu, yaşadığı yere verdiği anlamın ve sahip olma 
duygusunun ifadesidir. 

Anadolu’nun en eski tarih ve kültür merkezlerinden biri olan Sivas... 

Sivas - 1910
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Binlerce yıllık kültür mirası ile tarihe tanıklık eden, tarihi yaşayan ve 
yaşatan şehir. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, neresinden ba-
kılsa, Anadolu’nun göründüğü, gelenek ve görenek örgüsüyle de “Ana-
dolu’nun özeti”, Evliya Çelebi’nin belirttiği gibi “şehirlerin anası” Sivas...

“Beşiğin ardı da gurbettir” derler Sivas’ta. Gurbet sızısını çekenler; Si-
vas’ın kokusunu, havasını, suyunu, dağını, yaylasını, köyünü, evini, ana-
sının aşını, babasının tandır başını, yazını, kışını, karını bile özlerler. 
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TARİHİN VE EFSÂNELERİN KAVŞAĞI 
Sivas’ın bugünkü sınırları içinde yer alan Hafik Gölü Pılır Höyüğü, 
Zara Tödürge Gölü kıyısında Tepecik Höyüğü, Kangal Çukurtarla ve 
Kavak höyüklerinde prehistorik döneme ait buluntular ile Yıldızeli’n-
deki Argaz Höyüğü ve çevresinde Kalkolitik Çağ/Taş Maden Çağı 
(M.Ö. 5000-3500) ile Tunç Devri (M.Ö. 3000-1500) buluntuları Si-
vas’ın uygarlığın beşiği olan Anadolu’nun en eski yerleşim alanlarından 
biri olduğunu gösteriyor. 

Sivas’ın yazılı tarihi ise Hititlerle başlamakta olup merkez Tatlıcak ve 
Uzuntepe (Kılhıdık) köyünde höyükler, Divriği Maltepe Höyüğü, Al-
tınyayla/Başören Kuşaklı Höyüğü ve Gürün Şuğul Vadisi (Burada Hi-
titçe yazıtlar bulunmaktadır) başlıca Hitit yerleşim alanlarıdır. Friglerin 
M.Ö. 1200 yıllarında Hititleri ortadan kaldırmasından sonra Sivas Frig 
egemenliğine girmiş sonra da çevreye egemen olan Lidyalılar döne-
minde Mezopotamya ve İran ticaretini Ege kıyılarına bağlayan meşhur 
Kral Yolu yapılmıştı. Sivas bu yolun en önemli kavşak merkezlerinden 
biri olmuştur. Tarihî bilgiler, M.Ö. 28 Mayıs 565 tarihinde Sivas’ta gö-
rülen güneş tutulmasından bahsetmektedir. O sırada birbirleriyle Kı-
zılırmak önünde savaşan Lidyalılar ve Medler bu olayı bir ikaz olarak 
kabul edip savaşı bırakmışlar.
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Bütün dünyada oturdukları yerleri kutsallaştıran insanlar gibi Sivas hal-
kı da yaşadıkları mekânla kendileri arasında bağ kurarak bunları efsâne-
leştirmiştir. Dolayısıyla bu inançlarda kutsallık, gerçeklik ve olağanüs-
tülük gibi özellikler görülür. Halk kültürünün en önemli sözlü gelenek 
zenginliklerinden olan efsâneler, insanımızın oturduğu yere verdiği an-
lam, önem ve sahiplenmenin bir ifadesidir. Çünkü şehirler tarihleriyle 
yaşar ve insanlar içinde yaşadıkları şehirlerinin taştaki izlerden derin, 
hiçbir yangının sel felâketinin yok edemeyeceği efsâneleri ile şehirle-
rine, buradaki mekânlara anlam verir; inanç, gelenek ve görenekleri ile 
sahip çıkarlar ki bu eserlerin tarih, mimarlık ve sanat yönlerine, halkın 
bir başka bakış açısı getirerek sahiplenmesidir. Yıllar bunlarda biraz de-
ğişiklik yapsa da onların günümüze gelmesini engelleyemez. 

SİVAS ADI 
Daha önceleri Talavra, Megapolis, Karana, Diyapolis gibi adlarla anılan 
şehre Sivas adının Roma İmparatoru Ogüst’e şükran ifadesi olarak eski 
Grekçe’de aynı anlama gelen Sebasteia (Ogüst şehri) denildiği tahmin 
edilmekte, bu adı verenin de ölen Pontus kralı Palemon’un eşi Pytodo-
ris olduğu söylenmektedir. Sivas adıyla ilgili olarak çeşitli efsânelerden 
biri de Sipas’ın Hititçe bir sözcük olduğu konusundaki rivayetlerdir. Si-
vas adının Sipas’tan geldiği bunun da şükran, minnet ve şefkat demek 
olduğu söylenir. Yani önce Allah’a şükür sonra ana babaya minnet son-
ra da küçüklere şefkat bu şehrin sembolü imiş. Sivas adının; üç göz veya 
üç değirmen anlamına gelmekte olan se as ile ilgili olduğuna dâir söy-
lenceler de vardır ki bu üç gözden şehre şükür, minnet ve şefkat pınar-
ları akmakta imiş. Şehir halkının mutluluğu için bu üç düstura önem 
verilmesi ve bu pınarların kurumaması her zaman istenirmiş. 
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17 ASIRLIK EFSÂNE: KIRKLAR PINARI 
Sivas’ın Çayırağzı Mahallesi’nde bulunan Kırklar Pınarı Sokağı adını 
yüzyıllar öncesine ait bir olayın efsâneleşmesinden almıştır. Hristiyan 
inancında, Kırk Azizler / Kırk Şehitler (Aya Seranda/Karasun Man-
gunk) olarak anılan bu kırk şahıs, Roma döneminde M.S. 307-323 ta-
rihlerinde kral olan Likunus zamanında yaşamışlar. Politeist (çok tan-
rılı) inanca karşı çıkıp, tek tanrıya inanarak, Hristiyan olmaları ve Hz. 
İsa’yı peygamber kabul etmeleri sebebiyle, Sivas’ta, 9 Mart günü soğuk 
ve buzlu göle atılarak öldürülmüşler. Anadolu’nun çeşitli şehirlerinden 
olan Kırk Azizler askerde tanışmışlar. Kırk Şehitler adı mabetlere ve-
rilmiş ve Kapadokya’daki kiliselerin ikonografisinde de yer alırlar. Bu 
yörede, Efendi’deki (Süveş) Kırk Şehitler Kilisesi’nin güney tonozunda 
iki tarafına dizilmiş, belden yukarıları çıplak, suyun içinde ayakta du-
rurken resmedilmişlerdir. Göreme yakınında Çavuşin Kilisesi’ndeki 
resimlerinde Kırk Şehitler asker giysileriyle, Ihlara Vadisi’ndeki Yılanlı 
Kilise’de ise Doğulu giysiler içinde resimlendirilmişlerdir. Mardin’deki 
Kırk Şehitler Kilisesi’nde Kırk Şehitler su içinde resmedilmişler. Hris-
tiyan inancında önemli bir yere sahip olan Kırk Şehitler-Kırk Azizler, 
inançları için büyük acı çeken insanların halk nazarında kutsallaşarak 
efsâneye bürünmesidir. 

Sivas’ta halk arasında ve Kırklarpınarı Sokağı’nda yaptığım araştırmaya 
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göre burada farklı söylentiler var. Kırk rahip ya da kırk kız sulara gö-
mülmüş ve onların öldükleri bu yere Kırklar denilmiş. Sivas’ta, halk ina-
nışına göre, kaybolan bu kırk kız topladıkları şifalı otları kırk havanda 
dövüp pınarın suyuna kattıkları için bu suyun her derde devâ olacağına 
inanılırmış. Eskiden burada bulunan su kaynağı kadınlarca ziyaret edi-
lir ve şifalı olduğuna inanıldığından suyu içilir, dilek dilenirmiş. 20 yıl 
önce, Kırklarpınarı Sokağı’nda boş bir alanda çeşmeye ait toprağa yarı 
gömülmüş bir yalak taşı (kürün) bulunuyordu. 

Kadir Üredi, Kırklar semtinin bulunduğu yere 100 m mesafede Garip-
ler Mezarı adı verilen büyük bir kabristan bulunduğunu, Kırk Şehitler 
denilen bu yerde, kırk kızın dikiş dikerken kaybedildiğine inanıldığını, 
gelinlere bu cinlerin şerrinden korumak için pınarın suyundan üç yu-
dum içirildiğini, burayı ayrı dinlere mensup insanların Allah’a birlikte el 
açarak hoşgörü ve beraber yaşama kültürünün sergilendiği yer olarak 
kaydeder. 
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TARİHTE YAŞANAN TAKAS 
Sivas 1020’li yıllarda Doğu Anadolu’daki bir şehirle takas edilmişti. 
Türk akınlarının Anadolu kapılarında görünmesi üzerine Ermeni Kra-
lı Senekerim 1021 yılında Bizans Kralı II.Basil’e başvurarak Van Gölü 
çevresindeki Vaspuragan eyaletini, Türklerin akınları geçene kadar 
coğrafi konumu itibariyle güvenli olan herhangi bir şehirle takas etmek 
istediklerini söylemişti. Bu istekleri kabul edilmiş ve Vaspuragan’a kar-
şılık, geçici olarak Sivas, Ermenilere verilmişti. Kral Senekerim haneda-
nı ve 14.000 kadar vatandaşı ile Sivas’a gelip yerleşmiş ve sonra da bu-
rada bağımsızlığını ilan ederek Sivas’ı “Küçük Ermenistan”ın başkenti 
yapmıştı. Tek taraflı bağımsızlık ilânı sebebiyle onları cezalandırmayı 
amaçlayan Romen Diyogen Malazgirt’e giderken Sivas’tan geçmiş, 
yöredeki kışkırtmalar sebebiyle, halkı kılıçtan geçirmiş ve Sivas’ı yakıp, 
yıkıp yağmalamıştı. Katliamdan kurtulan Ermeniler, Anadolu’nun de-
ğişik yerlerine ve Kilikya’ya kaçmışlar, Romen Diyogen’in ölümünden 
sonra Sivas’a geri gelen Kral Senekerim’in çocukları da Bizans Kralı Ni-
kefor tarafından öldürüldüğünden şehir 1080 yılında tekrar Bizans’ın 
eline geçmişti. Bu olay, değiş - tokuş ile toprakların kolayca vatan olma-
yacağını göstermektedir.
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ABDÜLVEHHAB GAZİ 
Hz. Peygamber’imizin sancaktarı olan Abdülvehhab Gazi, yaşadığı 
zamandan beri büyük hürmet görmüş ulu bir zattır. VII. yüzyılda baş-
layan Emevî akınlarında Sivas’ta şehit olan Abdulvehhab Gazi, türbesi-
nin bulunduğu tepeden Sivas’a bakıyor. Gazâları ve menkıbeleri dilden 
dile asırları aşan Abdülvehhab Gazi için türbesinde yazılı beyitte şu ifa-
deler yer alıyor: 

 Yetmez mi bu şehrin halkına nimet-i Bâri
 Burada medfundur, Resulullah’ın alemdârı

Sivas’ın Kılavuz Mahallesi üzerinde, şehre hâkim; Yukarı Tekke adıy-
la bilinen yüksek kayalıklar üzerindeki türbesinde medfun bulunan 
Abdülvehhab Gazi, halkımızın inançlarında, şehrimizin manevî bek-
çilerinden ve görünmeyen direklerinden biri olarak kabul edilir. Battal 
Gazi Destanı etrafında ve onun devamı olarak efsâneleşen Abdülveh-
hab Gazi, Türklerin bu destanıyla, Anadolu’nun fethindeki kahraman-
lardan biri olarak ölümsüzleştirilmiştir.

Abdülvehhab Gazi’nin Sivas’tan başka İznik, Elazığ’ın Kale Köyü, 
Bayburt ve Akşehir de makamları vardır. Halkın 93 Harbi diye bildiği 
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(1293/1877) Osmanlı Rus Harbi’nde, Anadolu içlerine ilerleyen düş-
manı durdurduğu, 1939 Erzincan depreminde gökyüzündeki kırmızı 
bulutları uzaklaştırdığı ve diğer menkıbeleri halkın sözlü geleneğinde 
canlı bir şekilde yaşamaktadır. Sivas’ın en eski mezarlığı olan Abdül-
vehhab Gazi’de bulunan Şehitlik’te, vatanımızın birliği ve bütünlüğü 
uğrunda şehit olmuş nice vatan evlatlarımızı da sinesine sarmış bulu-
nuyor.

AHMED TURAN (DURAN) GAZİ
Soğuk Çermik’teki tepede kabri bulunan Ahmed Turan Gazi, efsâne-
ye göre Battal Gazi’ye yenilince Müslüman olmuş ve bu adı almıştır. 
İkisi uzun müddet silah arkadaşlığı yapmışlar. Ahmed Turan Gazi’nin, 
Sivas’ın dışında, Afyonkarahisar, Malatya ve İstanbul’da da türbe ve 
makamları vardır. Danişmend Gazi ve Battal Gazi Destanlarında Ah-
med Turan Gazi’nin Abdülvehhab Gazi ile de arkadaş olduğu geçmek-
tedir. Sivas halkının Ahmedi Duran şeklinde söylediği Ahmed Turan 
Gazi’nin türbesi, çocuk sahibi olmak isteyenlerce ziyaret edilir. Ahmet 
Turan erkek çocuklara çok konulan bir ad olarak Sivaslılığın alâmet-i 
fârikalarından da biridir. 
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ANADOLU KAPILARI AÇILIYOR
1071 yılında Malazgirt Zaferi’nden sonra Alparslan, Sivas ve Kayseri’yi 
fethetmesi için ünlü komutanı Danişmend Gazi’yi görevlendirmişti. 
Alparslan, Artuk Gazi’yi; Hasankeyf ve Mardin, Mengücek Gazi’yi; Er-
zincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar, Saltuk Gazi’yi de Erzurum 
yöresinin fethi için görevlendirmişti. Danişmend Gazi 1071 yılında 
Sivas’ı alarak Danişmendlilere başkent yapmıştı. Alparslan, takdir ettiği 
Danişmend Gazi’ye Sivas, Kayseri, Amasya, Tokat, Niksar yörelerinin 
yönetimini bırakmıştı. Danişmendli toprakları Selçuklu Sultanı II. Kı-
lıçarslan tarafından 1178 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’ne katıl-
mıştır. 1196/1197 yılında inşa edilmiş olan Sivas Ulu Camisi (Câmi-i 
Kebîr) Danişmendli üslubunu taşıyan kadim bir eser olarak, eğrilen 
minaresiyle günümüze gelmiş bulunuyor.

SİVAS KALESİ
Roma döneminden önce Sivas’ın bulunduğu yerde Kabira adında bir 
kalenin olduğu bilinmektedir. M.S. 17’de Sivas, Roma İmparatorluğu 
sınırları içine girince kale yeniden onarılmıştır. Sivas surları ve kalesi 
Bizans İmparatoru Justinyen zamanında da 522-565 tarihleri arasın-
da tamir edilmiştir. Malazgirt Zaferi’nden sonra, Sivas Kalesi 1075‘te 
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Danişmend Gazi, 1221 yılında da Selçuklu Sultanı I. Alâaddin Keyku-
bad tarafından tamir ettirilmiş olup, kale yüksek duvar ve içi su dolu 
geniş bir hendekle çevrilmiş idi. Sivas’ta kendi adıyla anılan devletini 
kuran Kadı Burhaneddin Ahmed de 1388 yılında Sivas Kalesi’ni tamir 
ettirmiş, Timur’un saldırısına engel olmak için surların batı yönünde 
bulunmayan hendekleri kazdırmıştır. Kaynaklarda, Sivas Kalesi suruna 
ait, ikisi Selçuklu ve ikisi de Osmanlı dönemine ait olan dört kitabeden 
bahsedilmektedir. Bu kitabelerin üçü Sivas Müzesi’ndedir. Sivas Kalesi; 
Yukarı Kale (Topraktepe) ve Aşağı Kale (Paşa Kalesi) olmak üzere iki 
kısımdı. Yukarı kale yani iç kaleye “ahmedek” adı verilirdi. 

Yukarı Kale, 40 metre yükseklikte, bugünkü Kale Parkı olan yerdir. Bu 
kalenin; suru, iki kapısı, içerisinde camisi, zahire ambarları, sarnıç ve 
cephane deposu ve kırk adet şâhi topu olduğunu Evliyâ Çelebi kayde-
diyor. Aşağı Kale’nin çevresi 7500 metre, yüksekliği ise 25 metre idi. 
Aşağı Kale surlarının uzunluğunu, 10500 adım olarak ilk defa ölçen 
Evliyâ Çelebi’dir. Kesme taştan inşa ettirilmiş olan Aşağı Kale derin ve 
geniş hendeklerle çevrilmiş ve içi su doldurulmuştu. Surlar doğuda 
Mısmılırmak’a kadar uzanıyordu. Timur’un tarihçisi Şerefeddin Yez-
di’ye göre kalenin yedi kapısı vardı. Evliyâ Çelebi, beş kapıdan bahseder 
ve kalenin demir kapılarını ve adlarını şöyle belirtir: Batıda Kayseri Ka-
pısı, kuzeyde Şalpur/Selpur Kapısı (Tokat Kapısı) ve Cancun Kapısı, 
doğuda Palas Kapısı (Bağdat Kapısı) ve Tokmak Kapı (Erzurum Ka-
pısı. Tokmak Kapı, Ahi Emir Ahmed Türbesi ve Öğretmen Evi’nin bu-
lunduğu yerdir. Şehir surları yıkıldığı için kapı isimleri de unutulmaya 
yüz tutmuştur. Tokmakkapı’ya yakın olan Delikkapı Sokağı da tarihin 
hatırasını yaşatıyor. 

Matrakçı Nasuh’un meşhur Kal’a-i Sivas minyatüründe ve A. Gabriel’in 
planında beş adet görülen kapıdan başka adı yazılmayan altıncı bir kapı 
görülüyor. Sivas şehir surlarının üzerinde 20 kule, 600 mazgal bulun-
maktaydı. Surların genişliği alt kısımda 8 metre, üst kısımda ise 5 metre 
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idi. Dârüşşifa (Şifâiye Medresesi), Buruciye Medresesi, Çifte Minare-
li Medrese, Kale Cami ve Selçuk Parkı, Aşağı Kale sınırları içindedir. 
Osmanlı paşaları, Aşağı Kale’de (Kale-i Atik) Paşalar Konağı’nda otu-
rurlardı. Çifte Minareli Medrese ile Kale Camisi arasında da bir zindan 
bulunmaktaydı. Sivas surlarının yıkımına sebep olan en büyük olay; 
(H. 1 Muharrem 803) Ağustos 1400 tarihinde Timur’un Sivas’ı istilası 
ve de tahribidir.

Kaledeki Saat Kulesi
Yukarı Kale’de, Selman Bey ailesinden Alâaddin Paşa tarafından 1814 
tarihinde bir saat kulesi yaptırılmıştır. Alâaddin Paşa, saatin kendi geli-
riyle yaşaması için Kızılhisar adında bir değirmen vakfetmiştir. Değir-
mene 1900 yılında Vakıflar İdaresi el koymuş, bakımsız kalan değir-
menin suyu, soluğu kesilmiştir. Kuledeki saatte, her saat başı büyük bir 
çana vuran taş tokmak, sadece Sivas’a değil çevre köylere bile zamanı 
haber vermekteydi. Ne yazık ki 1944 yılında saat kulesi yıktırılmıştır. 

Saatin aksamı 2002 yılına kadar İnönü Müzesi’nde muhafaza edilmek-
teydi. Saatin silindirik büyük taş tokmakları Abdi Ağa Konağı’nın bah-
çesine dekoratif amaçla konulmuştu. Sivas Belediyesi, Kale’deki kuleyi, 
orijinaline uygun bir şekilde yapmak ve içindeki saati de hayata geçir-
mek istiyor. 

“İkinci Yurt Gezileri”nde Sivas’a gelen ressam ve yazar Malik Aksel’in 
(1901-1987), Sivas’taki resimlerinden; “Kale Mahallesi” adlı eseri, bu-
radaki yoksulluğun izlerini de gösterir. Tarihi süreçte tahrib olan kale-
nin surları ve burçları yıkılmıştı. 1950’li yıllarda Kale park haline geti-
rilmiş ve üzeri düzeltilmişti. Halkın, Kale’de ve Kaleboynu’ndaki evleri 
yıktırılırken hüzünle söylediği; “Demirleng’in yıkamadığını, belediye 
reisimiz yıktı” sözleri de o günleri yaşayanların hafızalarında yer etmişti. 

XIX. yüzyılda bile mevcudiyeti bilinen Sivas surlarından sadece toprak 
altında kalanlar ve bazı evlerin temellerinde bulunan kesme taşlardan 
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Sivas Kalesi ve Saat Kulesi
(20.yy. başı)

başka iz kalmamıştır. Sağlam surlarıyla, burç ve kale duvarlarıyla son 
derece müstahkem bir kale olan Sivas Kalesi’nden bugüne, kala kala; 
“Düzelmeseydi Kale düzelmezdi” diye ironik bir deyim kalmıştır! O 
yıllarda, Ankara’da bürokratların bir toplantısında, işlerin düzgün ol-
madığı, nasıl düzeleceği konuları tartışılırken, orada bulunan, Sivaslı bir 
bürokrat kendinden gayet emin bir şekilde; “Düzelmese, Kale düzel-
mezdi!” demiş. Bu sözler, deyimleşerek, zor da olsa her şeyin zamanla 
yol alacağı konusunda, aslında elden gelen bir şey yok anlamında, mi-
zahî bir ifade olarak söylenir olmuş. 

“Sıhhî iyileştirme ya da kentsel düzenleme olarak bahsedilebilecek, 
kamu yararı gözetilerek mahalle havasının yeniden canlandırılmak iste-
nildiği konutların ve konaklama amaçlı sosyal donatıların olabileceği” 
bir Kale Projesi’nin 2017 yılında hayat geçirileceği de Belediye Başkanı 
Mimar Sami Aydın tarafından açıklanmış bulunuyor.
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SİVAS’TA SELÇUKLU MÜHÜRLERİ 
Selçuklular döneminde Sivas, Alparslan’ın komutanlarından Daniş-
mend Gazi tarafından 1071 yılında fethedildi. Alparslan, takdir ettiği 
ve beğendiği Danişmend Gazi’ye bu bölgelerin yönetimini bıraktı. Si-
vas’ın Danişmendliler döneminden günümüze ulaşan ve zamana mey-
dan okuyan önemli eseri 1196 yılında yapılmış olan Ulu Cami’dir.13.
yy.da Zekeriya Kazvinî, Âsârü’l-Bilâd fi Ahbârü’l-İbâd eserinde, karlı, 
soğuk günlerde Sivas’ta kuşlara yem verilmek üzere bir vakfiye tertip-
lenmiş olduğunu belirtir. İşte yüzyıllarca Ulu Cami’de bu güzel gele-
nek uygulanmış, kışın yem bulamayan kuşlara sahip çıkılarak, caminin 
vakıf gelirlerinden alınan yemler cami damında ve avlusunda kuşlara 
serpilmiştir. Anadolu’nun en eski camilerinden 1955 yılında büyük bir 
onarım geçiren Sivas Ulu Cami, eğriliği ile meşhur çini bezemeli tuğla 
minaresi ile dikkat çekiyor, Hızır direğinde efsâneleşiyor. 

Sivas, Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan tarafından 1178 yılında Anadolu 
Selçuklu Devleti’ne bağlandı. Selçuklu sultanları Sivas’ı bayındır hale 
getirdiler, bu dönemde Sivas Dârü’l-âlâ; yücelik beldesi, medreseleri 
ve âlimlerinin çokluğu sebebiyle Dârü’l-ulemâ; âlimler beldesi ola-
rak anılıyordu. Anadolu Selçukluları döneminde Sivas hızla kalkındı 
ve büyüdü, ekonomik ve siyasal bir merkez haline geldi, en görkemli 
devrini yaşadı. Konya’dan sonra, Kayseri gibi ikinci başkentlik görevini 
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yapan Sivas coğrafi konumu itibariyle de ticaret merkezi olmuştu. Nü-
fusunun yüz bini aştığı söylenen, tüccarlarının bolluğu ve yol güvenliği 
açısından hanlar, kervansaraylar ve köprülerle bayındır bir kentti. Bu 
dönemde birçok cami, hamam ve Selçuklu sanatının en güzel örnek-
lerini oluşturan medreseler yapıldı. 14. yy. da Sivas’a gelen ünlü seyyah 
İbn Batuta, Sivas’la ilgili olarak verdiği bilgiler içinde Sivas’ta medrese 
tarzında inşa edilmiş Dârü’s-Siyâde (Seyyidlik Merkezi/Yurdu) bina-
sından bahseder. (Seyyidlik; Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin 
soyundan olmak).

Selçuklu şaheserlerinden Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un 1217 yılında 
yaptırdığı ve kendi adıyla anılan dârüşşifa yani tıp medresesi / tıp okulu 
bugün ayakta olan en büyük Selçuklu şifa yurdu olduğu gibi içinde bu-
lunduğumuz 2017 yılı Sivas Dârüşşifası (Darüssıhhası)’nın kuruluşu-
nun 800. yıldönümüdür. Sağlık ve sosyal dayanışmaya verilen önemin 
en güzel belgelerinden olan bu eşsiz eserin bezemeleri, ana eyvandaki 
güneş ve ay kabartmaları ve içindeki insan figürleri, yirmi kitabesi, ola-
ğanüstü güzelliklerinin yanında hastaların ruhunu okşayıcı etkiler de 
bırakmış olmalıdır. Bu anıtı yaptıran Sultan I.İzzeddin Keykâvus’un 
türbesinin cephesi, Selçuklu sanatının zengin çini süslemelerine sahip-
tir. Geometrik geçmeler ve yıldızlarla bezenmiş, beyaz, mavi ve firuze 
renkleriyle, kûfî ve sülüs çini kitabeleriyle bu eşsiz anıtı ölümsüzleşti-
rirler. Tuğla ile örülmüş ongen türbede sultanın kabri ile birlikte on üç 
kabir bulunmaktadır. Sivas Dârüşşifası’nda taş, tuğla ve çininin birlikte-
ki güzel uyumu, sanat tarihinde, “Sivas üslûbu” adı verilen bir akımın da 
adı olmuştur. 

Dârüşşifanın en önemli bir özelliği de M. 1218 tarihli Arapça vakfiyesi-
dir. Günümüze ulaşan en eski hastane vakfiyesi olan bu belge, Selçuklu 
şifa yurtlarının işleyişi hakkında bilgiler vermektedir. Sultan I. İzzeddin 
Keykâvus’un kısa hayatı, savaşlar, fetihler ve mücadeleler içinde geçmiş 
olup, genç yaşta ölünce vasiyeti gereği kardeşi I. Alâaddin Keykubad 
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tarafından, banisi olduğu dârüşşifâya defnedilmiştir. Türbesinin kapı-
sında “Geniş saraylardan alındık, dar kabirlere konduk, saltanatım ve 
malım bana fayda vermedi” mealinde bir kitabe bulunmaktadır. Sultan 
I. İzzeddin Keykâvus’un vasiyeti gereği kabrinde yazılı olmasını istediği 
ve Selçuknâme’de bulunan Farsça şiiri şöyle Türkçeleştirilmiş: ( Bu iki 
beyit Sivaslı Hattat Cafer Kelkit tarafından tâlik hattıyla yazılmış olup, 
Darüşşifa’nın 800. yılı töreninde, sultanın türbesine konulacaktır). 

Biz ki dünyayı terk edip göçtük / Gönül derdi ektik, matemler biçtik
Şimdiden sonra nöbet sizindir / Biz sıramızı savdık da geçtik

Sultan I.İzzeddin Keykâvus’un vefatından sonra, hükümdar ilan edilen 
I. Alâaddin Keykubad önce Sivas’ta, daha sonra muhteşem bir törenle 
Konya’da yeniden tahta oturdu. I. Alâaddin Keykubad ve ağabeyi I. İz-
zeddin Keykâvus babalarının kendilerine haşmet ve şevket yollarını aç-
mış olduğu saltanat yıllarında Türkiye’yi dünyanın en mâmur en mü-
reffeh ülkesi haline getirmişlerdi. I. Alâaddin Keykubad’ın 1237 yılında 
ölümünden sonra dünyanın en büyük devletine varis olan genç sultan 
II. Gıyaseddin Keyhüsrev, devlet idaresinde babasının dirayetini göste-
remedi. Baycu Noyan komutasındaki Moğol ordusunu Anadolu kapı-
larında fırsat gözlüyordu.1242 yılında Erzurum’u yağmalayan ordunun 
hedefi Sivas idi. II.Gıyaseddin Keyhüsrev tecrübeli devlet adamlarının 
sözünü dinlemedi ve yaklaşan Moğol ordusu sağlam surlarla çevrili Si-
vas’ta beklemeyerek Sivas’ın 80 km doğusunda bulunan Kösedağ’da 
ordugâhını kurdu. 3 Temmuz 1243 yılında Moğolların Selçukluları 
bozguna uğratmasıyla, Anadolu kapıları Moğollara açılıyor, ihtişamlı 
devir duraklıyor, Türk tarihinin bu elemli savaşı ile hüzün ve feryad dö-
nemi başlıyordu. 

Kösedağ yüreklerde “dâğ” olmanın ötesinde, Moğolların önlerine kat-
tıkları Türk boylarının Anadolu’ya gelmelerini sağlayan, Anadolu’nun 
Türkleşme sürecini de hızlandıran bir olaydır. Kösedağ Savaşı’ndan  
sonra Moğolların yıktığını İlhanlılar yaptılar ve ülke 1276 yılına kadar 
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refah ve saadet içinde yaşadı. Anadolu’nun imarı devam etti, ticaret ve 
ekonomi ilerledi. 

Bu dönemde, 1271 yılında Sivas’ın ufkunda üç şaheser birden yüksel-
di: Görkemiyle bugün de gözlerimizi kamaştıran Çifte Minareli Med-
rese’nin sadece taçkapısının bulunduğu ön yüzü kalmıştır. Buruciye 
Medresesi ve Selçuklu veziri Sâhib Ata Fahreddin tarafından yaptırıl-
mış olan muhteşem Sahibiye Medresesi (Gökmedrese) bugünkü an-
lamda birer üniversite idiler.
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DÂRU’R-RÂHA’DAN
abdi ağa konağı'na

XIV. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’ya gelen Faslı ünlü seyyah İbni Ba-
tuta, Anadolu’daki insana hizmet ve yardım amacıyla yapılmış bu kuru-
luşları görmüş, bu sebeple seyahatnâmesinde; “Bereket Şam’da, şefkat 
Anadolu’da” demişti. 

XIV. yüzyılın başlarında Selçuklu döneminin kadim ailelerinden Râ-
hatoğulları’nın Sivas’ta 1321 yılında yaptırmış oldukları Dâru’r-Râha, 
vakfiyesi ve çok amaçlı fonksiyonları ile Ortaçağ Türkiye’sinde sosyal 
dayanışmanın boyutlarını gösteren önemli kuruluştur. Râhatoğulları 
ailesinden Kemalettin Ahmet b. Râhat’ın Sivas’ta 1321 yılında yaptır-

Abdi Ağa Konağı (Yapılışı 1828)
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mış olduğu Dârü’r-Râha, sosyal yardım kurumlarımız içinde, eskiliği ve 
özelliği ile ayrı bir önem taşır. Hem kurucularının Râhatoğulları hem 
de fakirlerin, yolcuların dinlenme yeri olan dârü’r-râha (rahat yurdu/
evi) ne yazık ki günümüze gelememiştir. Sivas’ın eski adı ile İmaret Ma-
hallesi’nde (şimdiki adı Kızılırmak Mh.) bulunan bu yapı artık tarihe 
mal olmuştur. Dâru’r-Râha imareti yüzyıllar boyu hizmet vermiş oldu-
ğu için mahalle de bu adı almıştır. Günümüze gelemeyen eserin ima-
retinden herkesin yararlanması sağlanmış, düşkünler, günlük yiyeceği 
bulunmayanlar, misafirler ve dindarlar için sığınılacak yer olmuştur. 

Dâru’r-Raha’nın 721/1321 tarihli vakfiyesi günümüze ulaşmış bulun-
maktadır. Dâru’r-Râha 1377 tarihinde yine aynı aileden Şeyh Hasan 
isimli şahıs tarafından onarılmıştır. Bu tarihi belirten onarım kitabesi 
halen bu mahallede bulunan İmaret Cami’nin giriş kapısının sol du-
varındadır. Tarihi kitabe aynı yerde XIX. yy.da yapılan İmaret Camisi 
duvarında muhafaza edildiğinden, kaybolmamış ve günümüze gelebil-
miştir. Dâru’r-Râha’nın gelirlerini, Çakrı, Tuzlacık ve Bingöl Tuzlaları’n-
dan elde edilen tuzlar oluşturmaktadır. Elde edilen gelir; beş eşit paya 
ayrılmış ve sarf yerleri şöyle gösterilmiştir: 

1. Pay: Zaviyede görevli olanların maaşları, Dâru’r-Râha’nın 
yemek giderleri, kandillerde yapılacak helva, aydınlatmada 
kullanılacak bezir, yağ, sergi ve mutfak kaplarına ayrılmıştır.

2. Pay: Vâkıfın oğlu Ömer Beğ’in yıllık giyecek ve yiyeceği, 
hizmetindekilere verilecek maaş ve Ömer Beğ’in küçük kızı 
(Rükneddin Hattab’ın torunu) Dilşâd’a, beş, on ve on beş ya-
şına kadar verilecek para ve artan geliriyle cihazının hazırlan-
ması ve münasibi ile evlendirilmesi şartı kayıtlıdır. 

3. Pay: Yoksul ve bakıma muhtaç kimselere ayrılmıştır. Vâkıfın 
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yoksul akrabaları, azatlılar, ihtiyarlar, yaşlı kadınlar, kötürüm, 
kör ve cüzamlılar, hapiste olanlar ile yoksul ve kimsesizlerin 
techiz ve tekfini içindir. Muhtaç kadınlara her ay birer okka 
pamuk (iplik ve dokuma için) ve yaşlı erkeklere para verilmesi 
şart koşulmuştur. 

4. Pay: Vakfiyede adı belirtilmiş kişilere, Dâru’r-Râha sakinle-
rine, müşrif, muhasib ve ümerâya para tahsisi vardır. 

5. Pay: Dâru’r-Râha mütevellisine tahsis edilmiş olup, bu gö-
revi hayatta bulunduğu sürece kendisinin, vefatından sonra da 
adlarını andığı kişilerin yürütmesini şart koşmuştur. 

Dâru’r-Râha ailesi Sivas’ta “Mütevellizâdeler” adıyla bilinen kadîm bir 
ailedir ve Soyadı Kanunu ile Başara soyadını almışlardır. Ailenin Sel-
çuklulara kadar uzanan şeceresi mevcuttur. Râhatoğulları ailesine ait 
kabirler kırk yıl önceye kadar, Kılavuz Mahallesi’nde bulunmaktaydı. 
Râhatoğullarının kabirlerinin yanından yol açılıp, spor salonu yapılın-
ca burada bulunan kabir taşları Sivas Müzesi’ne kaldırılmıştır. Ünlü şair 
İhyâ (1876-1909) bu aileye mensuptur. Yine bu aileden ve Mebus Yu-
suf Ziya Başara (1869-1943), Dâru’r-Râha (Ziyâ Bey) Kütüphânesi’ni 
1908 yılında yaptırmıştır. Ziya Bey Kütüphanesi Kültür Bakanlığınca 
1978’de kamulaştırılmıştır. 

Mütevelliler’den merhum hâkim Abdi Başara’nın dedesi Abdi Ağa, ko-
nağını 1828 yılında yaptırmış. Yıllarca harap şekilde kalan bu konak, 
kanunî mirasçılarından N. Yücel Mutlu tarafından Sivas Belediyesi’ne 
bağışlandı. Belediyece onarılmış olan Susamışlar Konağı gibi bu konak 
da kurtarıldı. Abdi Ağa Konağı, eski Sivas evlerinin özelliklerini yan-
sıtan ve günümüzde il merkezinde yalnızca -Sivas için çok hazindir- 
yirmi dört adet kalan konaktan biridir. 1930’lu yıllarda, Demiryolları 
için bu konak da istimlak edilecekken Alman bir mühendisin bu tarihi 
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konağı istimlâkten kurtarması Sivas için çok iyi olmuştur. Nice gün-
ler görmüş bu konakta, ailenin büyüklerinden merhum Hakim Abdi 
Başara Bey’den yıllar önce dinlediklerimize göre,, bayramlarda şeker-
lemeler dağıtılır, Kurban Bayramlarında ise hurma ikram edilir, misafir-
ler ağırlanırmış. Eski Türk evinin bütün sıcaklığını, şirinliğini yansıtan 
bu konak Sivas’ta çok az kalan, şehrimizin sivil mimarî örneklerinden 
biridir. Abdi Ağa Konağı gibi yine Mütevelliler ailesi tarafından 1863 
yılında yaptırılan Osmanağa Konağı da Sivas İl Özel İdaresi tarafından 
onarılmış ve şehrimize kazandırılmıştır. 
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AHİ EMİR AHMED
Selçuklu döneminde olduğu gibi Sivas beylikler döneminde de Ana-
dolu’nun önemli esnaf teşkilatı olan ahîlik merkezlerinden biriydi. Si-
vas’ın Tokmakkapı Mahallesi’ndeki, Sivas Öğretmen Evi’nin karşısında, 
Selçuklu - İlhanlı tarzı kümbetinde medfun bulunan Ahî Emir Ahmed’in; 
H.733/M.1333 tarihli vakfiyesi günümüze gelmiş bulunuyor. Ahi Emir 
Ahmed dönemin esnaf kurumu olan ahilerin başkanıdır. Ayrıca Türk dili-
nin ve sosyal hayatın gelişmesinde de etkili olmuştur. Ahilik kurumunun 
bu önderi Horasan’dan göç yoluyla önce Bayburt’a sonra da Sivas’a ge-
lerek, zengin vakıflarını kurmuştur. 733 H./1333 M. Vakfiyesinde geniş 
vakıfları olduğu halde bugün sadece türbesi günümüze gelmiştir. Türbe 
harap iken, 1985 sonbaharında Vakıflar Genel Müdürlüğünce ihale edi-
lerek devam eden çalışmalarla onarılmış, türbenin çevre düzenlemesi ya-
pılmış ve Sivas’ın tarihî bekçilerinden biri daha kurtarılmıştır. Ahi Emir’in 
ahfadından olan Sivaslı şair ve yazar Merih Baran (d. 1926), ata dedesi 
Ahi Emir Ahmed’in hayatı ve vakfiyesi üzerindeki kitabıyla tarih, sanat 
tarihi, ekonomi ve yer adları konuları bakımından Sivas için önemli bir 
kaynağı gün ışığına çıkarmıştır. 

Ahi Emir Ahmed’in adı, Cevdet Çulpan’ın verdiği bilgiye göre; Yenihan 
Kervansarayı’nın H.733/M.1333 tarihli kitabesinde şöyle geçmekte-
dir: (Kitabe 27 Mayıs 1935 tarihinde Env. no. 358 ile Sivas Müzesi’ne 
nakledilmiştir). 
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Ahi Emir Ahmed Türbesi

“Bu hanın yapılmasını, sultanların yücesi, milletler yöneten Arab ve 
Acem padişahlarının ulusu Sultan Ebu Said Bahadır Hân’ın günlerin-
de kulların zaifi Allah’ın rahmetini isteyen Hâcı Zeynüddin oğlu Ahi 
Emir Ahmed 733 yılında emretti.” Yıldızeli’ndeki bu kervansaray 1944 
yılında yıktırılmıştır. (Yıldızeli, yakın zamanlara kadar Yenihan olarak  
bilinmekteydi). 

Ahi Emir Ahmed’in vakfiyesindeki hükümlerden biri de her Kadir gü-
nünde helva yaptırılıp yoksullara dağıtılmasıdır. Ahi Emir’in ahfadın-
dan olan Merih Baran, vakfiyenin bu hükmünü her yıl yerine getirmek-
tedir. Ahi Emir Ahmed’in türbesi ile ilgili inanış ve efsâneye göre türbe 
kasnağı dışındaki kitabede, “Yağın okkası on para olunca helva yapılsın” 
sözünün bulunduğudur. Vakfiye hükmü, Sivas halkının sözlü gelene-
ğinde bu ifadeye yansımıştır. Sarhoşlara geçit vermediği söylenen Ahi 
Emir Ahmed Türbesi (Kümbeti) yüzyıllardır, hastalıklarda, dilek ve 
umut için ziyaret edilmektedir.
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SİVAS VE EMİR TİMUR 
Hayatı büyük ilgi toplayan ve tarihi misyonu üzerinde çok değişik fikir-
ler ileri sürülen Emir Timur (1336-1405) Doğu Türkleri için bir kah-
raman, Osmanlı Türkleri için bir felâket rüzgârı olmuştur. Timur’un 
yaktığı şehirlerden Saray, Astırhan, Halep, Şam ise de Sivas’ı yağması, 
Ankara Savaşı’nda Yıldırım’ı esir etmesi hâlâ unutulmamıştır. Kadı Bur-
haneddin Ahmed döneminde onun gücünden çekinen Timur Sivas’a 
saldıramamış, Kadı Burhaneddin’in ölümünü fırsat bilmiş, 1400 yılı-
nın Ağustos ayında Sivas’ı yağmalamış, on sekiz gün direnen şehir, Ti-
mur’un zarar vermeyeceği sözü üzerine kale muhafızı Mustafa Bey ta-
rafından 27 Ağustos günü teslim edilmiştir. Timur, sözünde durmamış 
ve halkın bir kısmını öldürtmüş, halkın bir kısmı da dağılmak zorunda 
kalmıştır. Çifte Minareli Medrese başta olmak üzere mâmur eserler 
mahvolmuş, yıkılmış, yakılmış ve vakfiyeleri kaybolmuştur. Sivas’ın Ti-
mur tarafından tahribi H.803 tarihi olup ebced hesabıyla harâb kelime-
si ile tarih düşürülmüştür. 

Kâtip Celebi, Cihannumâ’da şöyle kaydetmiştir: ‘’Timur bu surları ha-
rap edince ‘harab lafzı’ ile tarih düşürülmüş ve bu lafız tarihe geçmiştir.” 
Bu konuda söylenen beyit ve anlamı şöyledir:
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Şûd harâb ez- âteş-i ceyş-i Timûr / Der şuhûr-i sâl-i târihe’ş- harâb

Timur’un ordusunun ateşi harâb etti/ Şehrin (tahribine) harâb tarihi-
dir (yılıdır).

Tarihçiler, Yıldırım Bayezid’in mağrur ifadesi ve tavrının, Sivas’ın yağ-
masına ve 1402 yılında da Ankara yenilgesine ve Fetret devrine sebep 
olduğunu kaydederler. “Sana öyle bir iş edeyim ki Timur Sivas’a etme-
miş ola” sözü o günlerden kalan ve yapılacak en büyük kötülüğü anlat-
mak için söylenir olmuş. Timur’un bir ayağının aksak olması sebebiyle 
Timurleng denilmiş, (Leng; Farsça, topal, aksak) Sivaslılar bunu Lek-
demür yapmışlar ve Sivas halaylarından olan Demürağa oyununda; 
“Tek ayak üstünde dön Demürağa” diyerek bu figür ile Timur’u hic-
vetmişler.

Timur Ankara galibiyetinden sonra Osmanoğulları’nın çevresindeki 
bilim ve edebiyat mensuplarını çevresinde toplamıştır. Zârif, lâtif, hoş-
sohbet ve cesur bir kimse olan şâir ve hekim Ahmedî (1334-1413)’yi 
de yanına almış. Fakat Ahmedî Timur’u sevmemiş ve Edirne’de hü-
kümdar olan Yıldırımın oğullarından Emir Süleyman’ın yanına gitmiş-
tir. 

Şair hekim Ahmedî’nin, Cemşid ü Hurşid eserinde Timur hakkındaki 
düşüncelerini belirten beyiti şöyledir: 

 “Felek yere vuruben Timur’u / Kanukladı et ilen mâr u mûru”

(Allah, Timur’un canını alsın, o kadar insan öldürdü ki yılan ve karınca 
ete doydular). 

Sicill-i Osmanî’deki bir kayda göre, Timur ve Ahmedî hamamda yıka-
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nırlarken, Timur, “Bana bir kıymet biç” demiş. Ahmedî, Timur’a, “Sek-
sen ekçe edersin” diyince, Timur; “Yalnız benim peştemalım seksen 
akçe değerindedir” demiş. Ahmedî de “Ben de zaten ona değer biçmiş-
tim, yoksa sen çarşıda bir mangır bile etmezsin” diye cevap vermiş. Bu 
cevap Timur’un çok hoşuna gitmiş ki Ahmedî’ye ihsanda bulunmuş. 

Timur’un Nasreddin Hoca ile ilgili fıkraları, çağdaş olmadıkları için 
doğru değildir. Ahmedî ve onun gibi başka şahıslarla ilgili olmalıdır. 

Timur’un Sivas’a saldırıp, halkına çok sert davranılması ve şehrin tahri-
bine çok üzülen Yıldırım Bayezid’in acısı, o sırada şehzâde Ertuğrul’un 
vefat etmesiyle katmerlenmiş ve bu ruh hali içinde Uludağ eteklerinde 
bir çobanın kaval çaldığını işittiğinde; “Çal, çoban çal, Sivas gibi kal’an 
mı düştü, Ertuğrul gibi oğlun mu öldü?” diyerek ağladığı rivayet edil-
miştir. Bundan sonra yine zor günlerin sonunda Sivas’ın ileri gelenleri 
Osmanlı hakimiyetine kendi istekleri ile girdiler ve böylece kentin ya-
raları sarılmış oldu.

Sivas ve Timur bir efsâneler yumağıdır ve çözüldükçe hüzünle beraber 
halkın nükteleriyle de iç içe olduğu görülür. Bunlardan biri de Kaldı ef-
sânesidir. Ahmet Halil (Ziyâeddin Fahri Fındıkoğlu)’nun derlemesin-
de şu bilgiler yer alıyor: Timur Sivas’ı yakıp yıkıyor. Sivas’a çok yakın 
bir köy halkı da korku içinde, kendilerine merhamet edilmesini zâlim 
hükümdardan diliyorlar. Timur bu ricanın köyün en yaşlısı tarafından 
yapılmasını şart koşuyor. Köylüler, sakalı yerinde oldukça yaşlı ve gör-
kemli bir keçiyi kendi namlarına Timur’a gönderiyorlar. Bundan çok 
hoşlanan hükümdar keçiyi bağışlamış. Köylüler bu haberi alınca “Kal-
dı, kaldı,” diye sevinçle bağırıyorlar. Bunun üzerine bu köyün adı Kaldı 
oluyor! 

Sivas halkından derlediğim bir rivayete göre Timur şöyle söylemiş: 
“Kaldı, kaldı, Ulaş’a ulaşamadım!” Timur’un Sivas’ı istilâ ve tahribi ile 



ilgili halk rivayet ve efsâneleri, acıları halkın hafızasında yaşıyor. Bazıları 
değiştirilmiş, abartılmış ve halkın mizah duygusundan da payını almış 
bulunuyor. Şu üç olay bu mizahın örneklerindendir: 

Erzurum milletvekili Cevat Dursunoğlu (1892-1970)’nun bizzat 
şahidi olarak naklettiği şu olayı Milli Kütüphane Müdiresi merhum 
Dr. Müjgân Cunbur (1926-2013), bir toplantıda anlatmıştı. Galiba 
1930’lu veya 1940’lı yıllarda, Anadolu’da konserler veren Filarmoni 
orkestrası gittiği illerdeki konserlerde gereken ilgiyi bulamaz. Konse-
re gelenler, konuşmakta, gürültü yapmakta, öteberi yemekte, gerekli 
gereksiz alkışlamakta imiş. Orkestranın konser sırası Sivas’a gelmiş. 
Orkestra üyeleri Sivas’ta da aynı durumlarla karşılaşacaklarını düşün-
müşler. Akşam konserde sahne açılmış, tamamen dolu olan salondan 
çıt çıkmıyormuş. Gerektiği yerde alkışlanıyorlarmış. Dinleyicinin bu 
kadar ilgisini hiçbir yerde görmedikleri için, Batı müziğinin bu kadar iyi 
dinlenmesine orkestra mensupları çok memnun olmuşlar ve etkisinde 
kalmışlar. Ertesi gün Sivas’tan ayrılmadan önce şehri biraz gezelim de-
mişler. Konserde en ön sırada oturan bir şahsı, alış veriş için gittikleri 
dükkânda görmüşler. Orkestranın mensubu sormuş: “Bey amca ak-
şamki konseri nasıl buldunuz?” Adamcağızın cevabı şöyle olmuş: “Si-
vas, Sivas olalı Timur’dan beri böyle zulüm görmedi!” Söylenene göre, 
vali bey, “gelenlere “Ben ne yaparsam aynısını yapın.” diyerek önceden 
tembihte bulunmuş imiş! 

Cumhuriyet Üniversitesi’nin kurulması için Kaldı köyünden evleri, 
arazileri ve tarlaları bedelleri verilerek istimlâk edilmiş bir yaşlı köy-
lünün “Timur’un bize yapmadığını üniversite yaptı” diye şaka yollu 
olarak söylediğini, 1985 yılında Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Zeki Özer’den duymuştum. Kadir Üredi de 1945-1946 yıllarında Sivas 
Belediyesi’nin tarihî Sivas Kalesi’nde bulunan evlerin yıkılıp, burasının 
parka dönüştürülmesi ve burada oturanlara da Ece Mahallesi’nde ev 
yapmaları için yer verilmesi üzerine, yaşlı komşularının; “Temirleng’in 
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yıkamadığı kalemizi Reis Bey yıkarak bizi yerimizden yurdumuzdan 
etti” dediklerini anlatıyor.

1993 yılında Semenkand’a giden kardeşim İrfan Arslan, tamir edilmek-
te olan Timur’un türbesinden hatıra olarak, yere düşmüş olan küçük 
taş parçalarından birini Sivas’a getirmişti. Geçmişi yargılamamak fakat 
ders almak gerektiğini ve Sivas’ın yaşadığı felâketin hüznüyle, Timur’un 
kabrinden düşen ve Sivas’a kadar gelen taşı incelerken, “Evliyâ Çele-
bi’nin, “Timur kâfiri, Tokat Kal’ası’ndan bir tek parça bile taş koparama-
dı” dediğini düşündüm. Bu konuda Sivas’ın İlbeyli köylerinden Çallı’da 
Timur ile ilgili bir efsâne sebebiyle söylenmiş olan; “O bir yeldi, geldi, 
geçti!” sözü de tarihe ne kadar anlamlı bir not düşüyor!
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VAKIF MEDENİYETİMİZ 
Vakıflar, maddî bir karşılık beklemeden, başkalarına yardım gayesiyle 
kurulmuş dinî, hukukî ve sosyal kuruluşlar olarak İslâm dünyasında bü-
yük ve derin izler bırakmıştır. Bir kimsenin taşınır (menkul) veya taşın-
maz (gayr-ı menkul) malını sadece Allah rızası kazanmak amacıyla dinî 
ve sosyal kuruluşlar ve işler için sonsuza kadar kendi mülkünden ayırıp 
hizmete sunması vakıftır. Anadolu Selçuklularında gördüğümüz vakıf 
kuruluşları, Osmanlı döneminde büyük gelişme göstermiştir. Vakfe-
dilen eserlerde görüldüğü gibi sadece fakirlere yardım etmek gibi dar 
bir çerçevede kalmamış, aynı zamanda fikir, kültür, ibadet, irfan, eğitim, 
sağlık, imar gibi kuruluşlarıyla, sosyal yardım, ilmi, dinî, medenî ve eko-
nomik hayat hep vakıfların hizmetiyle düzenlenmiş ve idare edilmiştir. 

Tarihî eserlerimizden, Sivas Ulu Cami (1196) ve Çifte Minareli Med-
rese’ (1271) nin vakıf senetleri (vakfiyeleri) Timur istilasında kaybol-
muştur. Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un 1217 yılında yaptırdığı Dârus-
sıhha (dârüşşifa) yani tıp medresesi / tıp okulu bugün de ayakta olan 
en büyük Selçuklu şifa yurdu olmasının yanında, önemli bir özelliği de 
vakıf senedinin günümüze gelmiş olmasıdır. Dârüssıhha’nın M. 1218 
tarihli Arapça vakfiyesi, Selçuklu dönemi şifa yurtlarının günümüze 
ulaşan tek örneği olması bakımından büyük önem taşır. Bu vakfiye 
aynı zamanda Sivas’ın, şehir içine ait en eski Selçuklu vakfiyesi olarak 
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Selçuklu şifa yurtlarının işleyişi hakkında bilgiler vermekte, Osmanlı 
dönemi dârüşşifalarının yönetimine de ışık tutmaktadır. 

Aynı şekilde Sivas Gökmedrese’nin H 679/M. 1280 tarihli vakfiyesi de 
Sivas şehri için çok önemli bir kaynaktır. Râhatoğulları Dâru’r-Râha-
sı’nın H.721 /M.1321 tarihli vakfı senedi ve Abdülvehhab Gazi Cami-
si’nin bilinen en eski vakfı; H.726/M.1326 tarihli Şerefeddin Ahmed b. 
Çakırhan tarafından zaviye için tanzim edilen vakfiyedir. 

Kadı Burhaneddin Ahmed’in, Eratna Emirliğinde, anarşi ve ekonomik 
buhran sebebiyle fırsatçıların eline geçen vakıf mallarının durumunu 
düzelttiği, dâvâların hallinde, zıtlaşmaları ve münâzaaları ortadan kal-
dırdığı, zengin, fakir, tanıdık ve yabancı farkı gözetmeden kazâ (kadılık) 
görevini yaptığı önemli hizmetler olarak bilinmektedir. 

Timur’un tarihçisi Şerefeddin Yezdî’ye göre; XIII. yüzyılda 120.000 
olduğu belirtilen Sivas’ın nüfusu, XVI. yüzyılda 30.000 kadar olmakla 
beraber Sivas’a yapılan başlıca büyük yatırımların XVI. yüzyılda ger-
çekleşmiş olduğu söylenebilir. Sivas Valisi Lala Sinan Paşa’nın vakıfla-
rı, Ali Baba Zaviyesi vakıfları ve Sivas Valisi Hasan Paşa’nın yaptırdığı 
Meydan Camisi XVII. yüzyıldaki çeşitli vakıflar bu dönemlerde de 
devletin desteğini gösterir. Şems-i Sivâsî müştemilatından; zaviye, mes-
cid, mektep ve kütüphane, Şeyh Semseddin ve evlatlarının vakıfları, 
XVII. yy. sonlarında Sarı Hatipzâdelerin vakıfları, yine bu asırda kuru-
lan Selmanoğulları’nın ve Ali Baba evlatlarının vakıfları, Said Paşa, Fer-
tellizâdeler ve Alâeddin Paşa ve Mehmed Emin Ağa vakıfları sayılabilir. 
Sivas’ta vakıf kuran hayırsever kadınlarımızın hizmetleri önemli olup 
unutulmamalıdır. 

Sivas XV. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı şehzadelerinin oturduğu 
sancak merkezlerinden biri olmuştu. 1463 yılında Fatih Sultan Meh-
met ordusunu Sivas’ta toplayarak, hazırlıklarını burada tamamladı ve 
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Otlukbeli Savaşı için hareket etti. 1514 yılında Yavuz Sultan Selim, 
Çaldıran Seferi’ne Sivas’tan çıktı. Sivas, Kanuni Sultan Süleyman dö-
neminde eyalet merkezi oldu. Kanunî 1533 ve 1548 yıllarında İran 
Seferi’ne giderken, IV. Murat da Revan Seferi’ne giderken yine Sivas’ta 
konaklamıştı. Sivas sahrası Osmanlı ordusuna her zaman konaklama 
menzili idi. 

Safevîlerin gönderdiği şiî propagandacıların tertip ve tahrikleri, Os-
manlı idarecilerinin haksız vergi uygulamaları, Celâlî isyanlarının XVI. 
ve XVII. yüzyıllar boyunca devam etmesi, eşkiyalar ve göçebe aşiretle-
ri, Osmanlının sınır kenti ve bir kırılma noktası olan Sivas’ın gelişmesi-
ne zarar vermişti.
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ABDÜLMECİD SİVASÎ (1563-1639)
Devrinin âlimlerinden ve ünü İstanbul’a kadar yayılmış olan Abdülme-
cid Sivâsî, Sivas’ın aydınlık yüzlerinden âlim ve mutasavvıf şair Şemsed-
din Sivâsî’nin yeğenidir ve onun tarafından yetiştirilmiştir. Şemseddin 
Sivâsî’nin vefatından sonra onun yerine postnişîn olan Abdülmecid 
Sivâsî, III. Mehmed’in daveti üzerine Sivas’tan İstanbul’a gitmiştir. Ya-
nında götürdüğü yeğeni Abdulahad Nuri’yi de yetiştirmiştir. Devrinin 
sosyal olgusu nedeniyle, İstanbul’da, Halvetîliğin Şemsiye kolunun Si-
vâsîye şubesini kurmuştur. Bilgisiyle her gün şöhreti artan Abdülmecid 
Sivâsî, ömrünün kırk yılını İstanbul’da vaaz vererek, halkı irşad ederek 
geçirmiş ve ölünceye kadar da Sultan Ahmed Camisi’nin vaizliğini 
yapmıştır. Her konuşması bir ahlak dersi niteliğinde olan Abdülmecid 
Sivâsî’nin yirmiye yakın tasavvufi eseri vardır ve şiirlerinde Şeyhî mah-
lasını kullanmıştır. Abdülmecid Sivâsî, şiirlerinde katıksız Türkçe par-
çaların çok olması nedeniyle yaşadığı devirde eşine rastlanmayan bir 
dil inkılapçısı ve temiz Türkçenin ilk müjdecilerindendir. 

Abdülmecid Sivâsî, III. Mehmed tarafından İstanbul’a çağrılmış, Ka-
dızâdeliler’in taassubundan çıkan tartışmalara, birçok sorularına cevap-
lar vermiş, yanlışlıkları önlemiş, müsbet ilimlerin ve sanatın koruyucu-
su olarak başarı sağlamıştır. İstanbul’daki büyük camilerin minarelerin 
yıkılmasını isteyen Kadızadeliler’e derin bilgisi ile engel olmuştur. İlmi, 
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tarihi bilgisi ve şairliği yanında, görmüş olduğu yolsuzlukları padişaha 
söyleyecek kadar cesur ve aydın bir kişi olan Abdülmecid Sivâsî, devri-
nin padişahı I. Ahmed’e verdiği manzum şikâyetnamesinde medeni ce-
saretle -nesre çevrilmiş olarak- şöyle demiştir: “Devlet kapısında adam 
kayırılıyor, Padişahım, bir mansıba ehil bir adam mı lâzım, yoksa adama 
mansıb mı lazım?” 

Devrinin bozukluklarına kalemi ile de savaş açan Abdülmecid Sivâsî 
İstanbul’da vefat etmiş ve Eyüp yakınlarında Nişanca’da gömülmüştür. 
Onarılmış türbesi oldukça bakımlıdır. Onunla ilgili aşağıya aldığımız 
şu menkıbe, insanların birbirleri için iyi konuşması, iyi niyet beslemesi 
için evliyâ mı olmak gerekir? sorusunu akla getirmektedir:

Sultan I. Ahmed, Aziz Mahmut Hüdaî (1543-1628)’ye bir hediye gön-
dermiş, fakat o kabul etmeyerek iade etmiş. Aynı hediyeyi Abdülmecid 
Sivâsî’ye gönderen padişah, onun kabul etmesi üzerine, Aziz Mahmut 
Hüdaî’nin hediyeyi kabul buyurmadığını söylemiş. Bunun üzerine 
Abdülmecid Sivâsî, “Aziz Mahmud Hüdaî bir ankadır, lâşeye tenezzül 
etmez” demiş. Birkaç gün sonra, Aziz Mahmud Hüdaî ile karşılaşan 
padişah, hediyeyi Abdülmecid Sivâsî’nin aldığını söyleyince şu cevabı 
almış: “Padişahım, Abdülmecid Sivâsî bir deryadır. Deryaya bir katre 
masivâ düşmekle mülevves olmaz.” 
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ABDÜLAHAD NÛRİ (1594-1650)
Sivâsi Dergâhı’nda beş güçlü şair yetişmiştir;  Şemseddin-i Sivâsî 
(1520-1597), Abdülmecid Sivâsî (1563-1639), Abdülahad Nûri 
(1594-1650), Ahmed Sûzî (1765-1830) ve Ahmed (Güneren) Rindî 
(1908-1960).

Abdülahad Nûri hem ana hem de baba tarafından Şemseddin-i Si-
vâsî’nin kardeşlerinin torunudur. Annesi Şemseddin-i Sivâsî’nin ağa-
beyi Muharrem Efendi’nin kızı, babası Şemseddin-i Sivâsî’nin kardeşi 
İsmail Efendi’nin oğlu Muslihiddin Mustafa Sâfâyî Efendi’dir. Küçük 
yaşta babasını kaybeden Abdülahad Nûri (Nûri-i Sivâsî) dayısı Ab-
dulmecid Sivâsî ile birlikte İstanbul’a giderek tahsilini devrinin önde 
gelen âlimlerinden tamamlamış, zâhiri ve bâtınî ilimlerde icâzet almış, 
Fatih, Bayezid ve Ayasofya Camilerine vâiz tayin olunmuş, vefatına ka-
dar ömrünü irşâd ve eser yazmakla geçirmiştir. Abdülmecid Sivâsî’nin 
Eyüp Nişancası’nda bulunan türbesinin karşına defnedilmiş olup, son-
radan kabri üzerine bina yapılmıştır. 

Söylediği şiirlerinde divan edebiyatı geleneğini sürdürmüştür. Hece 
vezni ile söylediği şiirleri ve ilâhilerinde dili sadedir. Abdülahad Nûri, 
dinî lirizmi, sade üslubu ile Allah, Hz. Peygamber sevgisi, ilâhi aşk, 
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ölüm-hayat gibi konularda Türk halkının inanç, duygu, heyecan ve 
düşüncelerini bütün iç zenginliği Yunus Emre edâsıyla dile getiren bir 
şairdir. Bir dörtlüğü şöyledir: 

 Nûri biçâre
 Sinesi yâre
 Yâreye çâre
 Sendedir Yârâb

İlâhileri en çok bestelenen şairler içinde Abdülahad Nûri de vardır. Bes-
telenmiş kırkın üzerindeki ilâhisi içinde aynı güftenin farklı bestekârlar 
tarafından bestelenmiş olduğu da görülmektedir.
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ALİ AĞA CAMİSİ
Belediye binasının arkasında bulunan ve tipik Osmanlı dönemi eserle-
rinden olan bu camiyi, Kurşunlu Hamamı’nı yaptıran Behram Paşa’nın 
oğlu Mustafa Bey 1589 yılında yaptırmıştır. Bu cami, bânisinin adıyla 
anılmayıp, Ali Ağa Camisi olarak bilinir. Bu konuyla ilgili olarak, mer-
hum babam Kâzım Arslan (1900-1991)’dan şu menkıbeyi dinlemiş-
tim:

Camiyi yaptırtan Mustafa Bey, Ramazan’da bir akşam caminin karşı-
sında bulunan konağında iftar verir ve hizmetkârı Ali Ağa’ya “Camide 
namaz kılanları davet et,” der. Namazı camide kılan Ali Ağa cemaat 
dağılacağı sırada kapıda durur ve çıkanlara hocanın ilk rekâtta hangi 
sûreyi okuduğunu sorar. Cemaat içinde yalnız yedi kişi doğru bilince, 
Ali Ağa da bu şahısları yemeğe getirir. Mustafa Bey, cemaatin neden bu 
kadar az olduğunu sorunca “cemaat çoktu, siz namaz kılanları getirme-
mi istediniz, hepsi yedi kişi idi.” diyerek bu seçimi nasıl yaptığını anlatır. 
Bundan memnun olan Mustafa Bey de camiye Ali Ağa’nın adının veril-
mesini emreder. 

Ali Ağa Camisi’nin haziresinde bânîsi Musafa Bey, oğlu Ebubekir Bey, 
Tefsirî Mehmet Efendi ve İsmail Sâfâ Bey’in kabirleri bulunmaktadır. 
1901 yılında Sivas’a sürgün edilmiş olan ve burada vefat eden İsmail 



Safa Bey, Nalbantlarbaşı’ndaki Garipler Mezarlığı’na defnedilmiştir. 
Meşrutiyetten sonra, İsmail Sâfâ Bey’in kabri Ahmet İzzet Paşa Cami-
si haziresine, bu caminin yıkılması sebebiyle de, 1927 yılında Ali Ağa 
Camisi Haziresi’ne nakledilmiştir. Son nakilde ne yazık ki mezar taşı 
kaybolmuştur. 



59

ZİNCİRLİ MİNARE CAMİSİ 
Yokdurur bu dâr-ı fânîde bekâ

     Zincirli Minare Camisi Kitabesinden 

Zincirli Minare Camisi, kitabesinden de  öğrendiğimize göre 1742 
(H.1155) yılında Seyyidoğlu Şeyh Hacı Muhammed Sâdi Efendi ta-
rafından   yaptırılmış, son derece şirin bir mahalle camisidir.  Camiye 
adını veren de minarenin şerefesi altındaki bilezikten, minare gövdesi-
ne sarkan zincirleriydi. 

Caminin ahşab üzerine yazılmış 0.55x1.35 m ölçülerindeki kitabesin-
de  Derviş Ahmed tarafından yazılmış olan 10 beyitlik şu manzume 
yer alıyor:

Bin yüz elli beşde oldı vaz’ binâ
Bu makamın sahibi ister duâ

Hasbeten lillahi rabbül âlemin
Mü’mininden fâtihâ eyler recâ

Bir tedarik eyle bunda ey ahî
Yokdurur bu dâr-ı fânîde bekâ
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Cürm ü isyânıma had yoktur benim
Afv idüp vağ fir-lenâ verham-lenâ

Ya İlâhî lütfun eyle bendene 
Hem şefî’ ola habîbin Mustafâ

Hem usûliyle furû’ıyla anın
Ola meskenleri Firdevs-i âlâ

Fî sebilillâh aktı bu sebil
İde silsile-i mekânı “fe’tinî Hudâ”

Ruhunı yâd eyle vâkıflarının 
Kevser ile sâkî ola yevmi’l- cezâ

Matlab-ı âlâmızı eyle nasîb
Görelim dîdârını yevmi’l-likâ

Şeyh el-Hâc Muhammed Sâdî’ye
Lütfun ile eyle ihsân-ı atâ

Derviş Ahmed  ketebehu

Caminin kıble duvarının  bitişiğinde  yol kenarında  iki kabir bulun-
maktadır.  Kabirlerden biri  caminin bânisi Seyyidoğlu Şeyh Hacı Mu-
hammed Sa’di’ye  ait  olup, kabirlerin etrafı demir parmaklıklarla  çev-
rilmiştir. 

Cami, doğu 8.85 m , batı 8.55 m, kuzey 8.15 m iç ölçülerindeki asıl iba-
det alanı ile kuzey yönünde buna ekli 3 m derinliğindeki son cemaat 
mahallinden oluşmaktadır.  Ahşap tavanlı ve beşik çatı ile beden duvar-
larının üzeri kapatılmıştır. Caminin temeli kesme taştan inşa edilmiş, 
beden duvarları 0.90 m kalınlığında kerpiç malzeme ile örülmüştür.  
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Zincirli Minare - 1990
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Batı yönünde üç, güney yönünde üç üst sıra ve kuzeyde son cemaat 
yerine açılan iki alt sıra pencereyle içerinin aydınlanması sağlanmıştır. 

Caminin kuzeybatı köşesine bitişik inşa edilen kısa minaresi kesme 
taştan inşa edilmiştir. Bir kenarı 2.20 m ölçüsündeki kare kaide üze-
rinde, silindirik,  güdük, kalın gövde yer almaktadır. Yarım silindir taş 
bilezikten sonra düz, dışa doğru genişleyen şerefe altı bulunmaktadır. 
Bilezikten gövdeye doğru sarkan demir zincirlerden dolayı bu camiye 
ve  minareye  Zincirli Minare adı verilmiştir.  Hatta  bu caminin adı  sa-
dece “Zincirli / Zencirli”  olarak da söylenir. 

1950’li ve 1960’lı yıllarda Zincirli Minare Camii’nin hemen yanı ba-
şında bir tatlı su çeşmesi vardı. Büyüklerimiz caminin güney duvarının 
dibini göstererek, burada kabirlerin olduğunu söylerlerdi. Nitekim  
1993 yılında Sivas Belediyesi’nce caminin şadırvan ve çevre düzenle-
mesi yapılınca biri bânisine ait  şahideleri kaybolmuş iki kabir de  ortaya 
çıkarılmıştır.

Caminin 2007 yılında başlayan tamirini dikkatle takip ediyorduk. O 
günlerde  Murat Kıral  düşüncelerini ve  kaygılarını şöyle belirtiyordu: 

“Babamın Zincirli  dediği  Zincirli Minare Camisi’nde; şehrin, orta ye-
rinde, bulunduğu toprağa gömülmüş, sükûnet içinde mıh gibi çakılı 
duran,  bu mütevazı, sade  mescitte hummalı bir tadilat çalışması var…
İtiraf ediyorum ki korkuyorum,  onun da kaybolup gitmesinden, tadilat 
diye ruhsuz bir betona  dönüştürülmesinden endişe ediyorum.  Etrafı-
nı naylonlarla çevirip,  iskele kurduklarından beri zincirlerinin çıkarılıp, 
şerefesinin yıkıldığını, ustaların  duvarların sıvasını kazıyıp pencereleri-
ni söktüklerini, giriş bölümü hariç üç duvarı iskelet üzere bıraktıklarını 
takip ediyorum. Ve çok büyük bir merakla gerçekten aslına uygun ona-
rıldığı günü bekliyoruz.” 



63

Hikmet Denizli 1990’lı yıllarda yayımlanan,  Sivas Tarihi ve Anıtları  (s. 
63) kitabında; “cami bünyesinde ve minare şerefesinde küçük onarım-
lara ihtiyaç bulunduğunu” belirtmiş ve caminin 2007 yılındaki tamirin-
den önceki  mihrabını şöyle tanımlamıştı: “Daire kesitli mihrab nişinin 
dış yan köşelerde profilli sütünce motifleri mihrâbı sınırlamakta,  mih-
rabın kavsarası iki boğumlu olup tepede kademeli olarak daralmakta-
dır.   Boğum kenarları alçı malzemeli ve bitkisel motiflidir.” Ancak  2007 
deki onarım sırasında güney duvarı tamamen yıkılmış olduğundan ori-
jinal mihrabı da  yıktırılmış, yerine  geometrik süslemeli yeni  mihrap 
yapılmıştır.   

Caminin 2007 yılındaki onarımında, caminin duvarları tamamen indi-
rilmiş, minare ise şerefe altına kadar   yıkılmış olduğu için yapılan ona-
rımın  usulüne uygun olup olmadığı konusunda ilgililere vâkî müraca-
atım üzerine, “ uygun yapıldığı” belirtilmişti. Minarenin pabuç kısmı 
açık sarı renkli taş ile onarılmış,  Zincirli Minare Camisi’nin, bu  onarımı  
sırasında camiye adını veren zincirler de yerine konulmamıştı. Vakıflar 
Bölge Md.’nü telefonla arayıp, bu zincirlerin  ne olduğunu, adı  Zincirli 
Minare Camisi olan  bu tarihî eserin aynı zincirlerinin aynı yerine ko-
nulması gerektiğini söylemiştim. Cami onarımı bittikten sonra tekrar 
ikazımız üzere  bir zincir,  (orijinal zincirin kaybolduğu söyleniyor!) es-
kiden olduğu şekilde değil, şerefe altına tesbit edilmiş bulunuyor. Hatta 
bu konuyu o günlerde kent konseyi üyesi hemşehrilerimize  şifahen 
söyleyip, ilgilenmelerini istediğim gibi, 17 Ağustos 2009 tarihinde bir 
de dilekçe vermiştim ki sonuç alamadım. 

Zincirli Minare Cami Demircilerardı Mahallesi ile Küçük Minare Ma-
hallesi sınırındadır. Eskiden, cami yakınında Sivas’ın tarihi demirci dük-
kânları vardı.  Demirci esnafının yaşlılarından ve  mahalle sakinlerinden 
Mehmet Şarkışla Bey’den de dinlediğim şekilde, minare zincirinin her 
bir halkası, cami yapılırken ayrı bir demirci tarafından  minare için özel 
olarak yapılmıştı ve onların yadigârıydı. Ayrıca minarenin onarımdan 
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önceki fotoğraflarda görünen zincirlerinin de gayet sağlam olduğu an-
laşılıyor. Yine minarenin eski fotoğraflarında görüldüğü üzere Zincirli 
Minare Camisi’nin son derece sembolik anlamı olan orijinal zincirinin 
aynı yerinde olması  gerekirdi. Bu zincirler, Sivas’ta söylenen şu iyi di-
lekte olduğu gibi “dünya durdukça durmalı, iyilik oldukça görmeliydi!” 

Onarımların, eserin özgünlüğüne, aslına, adına, ruhuna uygun  ve  bir 
kuyumcu titizliği ile yapılması gerekir. Onarımdan sonra kiç (taklit)  
veya apayrı bir yapı ortaya çıkmamalıdır.

Kendisinden çok şey öğrendiğim, merhume anneannem Zekiye Çer-
mikli’den dinlediğim şu dörtlük, tarihî Zincirli Minare Camisi’nin ya-
şarken ölen minaresi ve  zincirini de sanki  hikâye ediyor gibidir: 

Durursa zencir-i saat
Durur dakka durur tık tık  
Çünân* ömrün tamamında   
Ruha derler hemen çık çık

Bu vesileyle Zincirli Minare Camisi’nin bânisi merhum Seyyidoğlu 
Şeyh Hacı Muhammed Sâdi Efendi’yi rahmetle anıyor, hatırasını tazîz 
ediyorum.

DİPNOTLAR
*Çünân /çûnân: Öyle, böyle.
1-Hikmet Denizli, Sivas Tarihi ve Anıtları, Sivas, (Tarih Yok), s.63.
2-Murat Kıral, “Zincirli Minare”, Sultanşehir, S:4, 2007 Eylül-Ekim-Kasım, Sivas, s.70.
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SİVAS’IN TAŞ GERDANLIKLARI
En eski Sivaslı olan Kızılırmak (Nehr-i Halis) bir efsâne kaynağıdır. Kı-
zılırmak, insanımızın sözlü geleneğine, hikâye, mâni, ağıt ve türkülerine 
de tanık olmuş en eski Sivaslıdır. Kızıldağ tepesinin güney yamaçların-
dan birkaç kol halinde çıkıp, İmranlı önlerinde birleşerek Kızılırmak 
adını alan, yurdumuzun en büyük akarsuyu; Kösedağ eteklerinden 
Habeş Çayı’nı, Zara Ovası’nın güneyinde Acısu’yu, Hafik önlerinde 
Kuruçay ve Acıırmak’ı, Sivas’ta Murdarırmak ve Mısmılırmak (Nehr-i 
Sâfi)’ı, Tecer Çayı’nı, biraz daha batıda Yıldız Irmağı’nı, Kalın Irmağı’nı 
koynuna aldıktan sonra yoluna devam ederken etraflarında uzanan 
ağaç ve yeşillikleriyle Anadolu’nun karakteristik manzarasını oluşturur. 

Kızılırmak ve Eğri Köprü
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Kızılırmak, 1151 km uzunluktadır ve 250 km kadarı Sivas toprakların-
dadır. Anadolu’nun ortasında büyük bir kavis çizerek Bafra’da Karade-
niz’e, coşku ile denize dökülmesini Evliyâ Çelebi’miz ne güzel anlatır. 
Yol aldığı vadiler boyunca Kızılırmak birçok canlıya da hayat verir. Si-
vas’ın 10 km doğusunda bulunan Boğaz Köprüsü (Hanzar Köprüsü), 
13. yüzyıldan bir Selçuklu yadigârı ve Kızılırmak’ın ilk taş gerdanlığıdır. 
Sivas şehir merkezinin 3 km güneyindeki Eğri Köprü (eski Malatya 
yolu) ile 7 km batısındaki Kesik Köprü (eski Kayseri yolu) ve Kızılır-
mak’ın kolu Yıldız Irmağı üzerindeki Yıldız Köprüsü, Kesik Köprü’nün 
güneyinde 2-3 km uzaklıktaki Çerçihan Köprüsü ve Eğri Köprü’yü 
geçtikten sonra, Fadlım Irmağı üzerinde bulunan Fadlım Köprüsü Si-
vas’ın diğer tarihi taş köprüleridir.
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IRMAKLARIN SİVAS’I
Sivas şehri, kurulduğu yer bakımından üç ırmağın üzerinde yer alır. Ba-
tıda, eski adı Pünzürük olan Kale Irmağı, doğuda Mısmılırmak (Bismil; 
temiz) ve şehrin ortasında geçen Murdarırmak. Sivas’ın pınarlarından 
akan suların kaynağını, Meraküm Yaylası ve Tavra Boğazı adı verilen 
araziler oluşturur. Sivas’ın eğimli arazi üzerinde olması su dağıtımını 
kolaylaştırır. Günümüzde ırmakların Sivas’ı kaybolmuş, Pünzürük ve 
Murdarırmak’ın üzeri kapatılmıştır. 1980’li yıllarda, şehrin içinden 
akan Murdarırmak ve Pünzürük Deresi yerin altında beton kanallara 
hapsedilmiş, üzerleri yol olmuştur. Mısmılırmak’ın Sivas Belediyesi’nin 
Aksu Projesi’yle 2005 yılında ihya edildiği gibi, Murdarırmak ve Pün-
zürük de islah edilip, temiz tutularak etrafı yeşillendirilebilirdi. Irmak-
ların hayatımızdan, şehrimizden çekilmesi gibi, Sivas’ın karakteristiği 
olan kavak ağaçlarının kesilmesiyle betonlaşan şehir yeşil silüetini kay-
betti. Sivas’ın bahçe ve bostanlarının sadece adları kaldı: Gökçebostan, 
Çukurbostan, Ferhatbostanı, Bahtiyarbostanı, Paşabostanı, Kabutbah-
çe, Bezirci Tarlaları, Çayırağzı ve Harman Çayırı...

Bir zamanlar Sivas’a 4 km mesafede olan Kızılırmak, şehir büyüyüp 
genişlediği için artık şehrin içindedir. Sivas Belediyesi’nin Kızılırmak 
Projesi bu bakımdan geleceğimiz için umut veriyor. 
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Sivas halkı içilen iyi vasıflı suya birçok yörelerimizde olduğu gibi “Tatlı 
su” demektedir. Eskiden (yetmiş yıl öncesinde) Sivas’ta içilebilir ni-
telikte; Kepenek, Behrampaşa / Bayrampaşa, Mihrivefa, Hekimsuyu 
ve Erzeni suyu vardı. Bunların en iyisi Kepenek suyu, ikinci derecede 
Bayrampaşa ve Mihrivefa, üçüncü sırayı ise Hekimsuyu ve Erzeni suyu 
alıyordu. 
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KEPENEK SUYU
Sertlik derecesi düşük yani kireci az olan bir sudur. Bugün şehir içindeki 
pek çok çeşmede akmakta olan Kepenek Suyu, şehir merkezinin 5 km 
kuzeybatısındaki Tavra Boğazı’ndan çıkar. Şehre, 1930 yılında künkler-
le getirilmiştir. Bugünkü Jandarma Dairesi’nin önünde, Hükümet Ko-
nağı’nda, hapishane önünde, bir de Paşa Camisi’nin karşısındaki Telli 
Pınar denilen çeşmelerde akıyordu.

Sivas’a Kepenek Suyu’nu getiren, Vali Süleyman Sami Bey’dir (1881-
1955). Önceleri iptidaî borularla getirildiğinden, buna kirli suların da 
karışmak ihtimali karşısında 1933 yılında onlar sökülüp, yerine demir 
borular döşenmiştir. Süleyman Sami Bey, önce İstanbul valisi idi. 1928 
yılında Sivas valiliğine atandı. 1935 yılına kadar burada kaldı. Soyadı 
Kanunu çıkınca, yaptığı bu büyük hizmetin ödülü olmak üzere kendi-
sine “Kepenek” soyadı verildi. Sivaslılar onu her zaman hayırla anarlar.

Kepenek adı nereden geliyor? Halk arasında yaygın rivâyetlere göre: 
“Çobanın biri davarlarını Tavra Boğazı’nda yaylıma bırakır. Kendisi de 
şöyle bir uzanıp uykuya dalar. Bir ara şırıltıya benzer bir ses duyar. Doğ-
rulup sağına soluna bakınır. Bir de ne görsün? Kepeneğinin altından 
sular fışkırıyor...”

Bir başka rivayet de şöyle: “Tavra Boğazı’nda davar otlatmakta olan ço-
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banın biri, birdenbire yerden su fışkırdığını görür. Kepeneğini hemen 
üstüne kapatıp, doğruca Sivas’a koşar. Bu haberi herkese yayar. Onlar 
da gelip bakarlar. Üzerindeki kepeneği görenler, ‘Kepeneğin suyu, ke-
penek suyu’ diye bağırırlar. Adı da böylece konmuş olur.”

Tatlı su denilen Kepenek Suyu, eskiden evlere güğümlerle taşınır, su 
koymak için ayrılan küplerde biriktirilirdi. Suyu genellikle evin erkek 
çocukları getirirlerdi. Ayrıca silindirik, alt ve üstleri tahta, yanları sacdan 
bardak denen özel kaplarıyla su taşıyan sucular da vardı. Merkeplerin 
iki yanına asılan sekiz adet ve daha fazla su alan bu kaplarla artık su ta-
şıyanlar çoktan beri kalmadı. At arabalarındaki büyük bidonlara doldu-
rulan su ancak çarşıdaki lokantalara ve kahvehanelere getirilmekteydi. 
Evin büyükleri, sabah ezanı okunurken veya namaz sırasında doldu-
rulan suyun “Zemzem” sayılacağını söylerlerdi. Onun için seherlerde 
çeşmelerden su dolduranlar çok olurdu. 
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SİVAS’IN PINARLARI
Sivas suyu bol bir şehir olarak pınarları / çeşmeleri de çok olan bir şehir-
dir. Eskiden Sivas’ta semt ve mahalle pınarları pek çoktu. Artık evleri-
mizin içinde sularımız akıyor. Bu sebeple çeşmeler/pınarlar da hatıralar 
bırakarak şehrimizi terk ettiler. Bazılarının adları ve yerleri bile çoktan 
unutuldu. Geçmiş zaman pınarlarının birçoğu; “Pınara varmadın mı? 
Gül koydum almadın mı?” “Sabahtan bizim pınara iki gelin üç kız gel-
miş.” diye başlayan Sivas düğün türkülerinde, manilerinde kalmış gibi-
dir. Bu pınarlardan evlerin su ihtiyacı giderilir, içme suyu olarak da Sivas 
halkının tatlı su dediği Kepenek Suyu ve Bayram Paşa Suyu’nun aktığı 
çeşmelerden su getirilirdi. Bu çeşmeler vakıf ve hayrat olarak akıtılmıştı. 
Ömer Demirel, Sivas’ta vakfedilmiş 84 çeşmenin bulunduğunu kayde-
der. Günümüzde pek azı akan, çoğunun adları ve izlerinin bile kalma-
dığı çeşmelerden ilk anda sayılabilecek olanlar, Gökmedrese Çeşmesi, 
Şeyh Çoban Çeşmesi, Gök Hüsam Mescidi Çeşmesi, Vali Reşit Akif 
Paşa’nın yaptırmış olduğu mezbahadaki çeşme vb. vakıf olarak tesis 
edilmiş olan çeşmelerden başka hayır sahiplerinin akıttığı çeşmeler de 
vardı. Bu çeşmelerin ayna taşı iki yönlü olur, birinin suyu sokaktaki kü-
rüne (yalak taşına) akar, diğeri ise hayır sahibinin bahçesine akardı. Bu 
çeşmeler, vakıf eserin adıyla, yaptıran ya da buraya yakın oturanın adı 
ile anılırdı. Elli yıl öncesinin pınarlarından pek azı günümüze gelebildi:
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Mütevelliler’in, Tekkeşinler’in, Kiziroğulları’nın, Fikri Paşa’nın, Sandık-
çıların, Kağnıcıların, Karlıoğulları’nın, Ziya Bey’in Tahtasakalgil’in, Be-
yan Efendilerin, Kahiroğulları’nın, Saçlılar’ın (Saçlı Efendilerin), Kasım 
Ağa’nın, Kazancıoğulları’nın, Tütüncüler’in, Bakıbeyler’in, Sığırcılar’ın, 
Çitiller’in, Nadide Hanım’ın, Zulumlar’ın, Gadının Gelini’nin, Pam-
bukçular’ın, Emogadinge’nin, Çomular’ın, Elmacılar’ın, Söz Sahibinin 
Etem Efendi’nin, Salepçiler’in çeşmeleri vardı. Diğer çeşmelerin adı ise 
şöyleydi: Çatalpınar, Çukurpınar, Örtülüpınar, Boncuklupınar, Kütük-
lüpınar, Sakat, Susayan Pınarı, Hekim Pınarı, Yazı Pınarı, Kırklar Pınarı, 
Telli Pınar ve Ünzile Pınarı.

Telli Pınar 

Dört Yol’da, Vakıf Bölge Müdürlüğü binası altındaki dükkânların batı 
yönündeki bir dükkânın yüzüne tamamen mermerden inşa edilen Ne-
oklasik ve Ampir özellikleri gösteren bir çeşmedir. Çeşmenin 1838 ta-
rihli Osmanlıca kitabesinde yedi satırlık manzume yer alır. Kitabedeki 
bu şiir Sivaslı Şair Sıdkı’nındır. Çeşme, kenger yaprakları, daire rozet-
ler, Osmanlı armasında bulunan bando âletleri ve motiflerle bezelidir. 
Mermerin parlaklığı ve süslemeleri karşısında hayran kalan Sivaslılar 
çeşmeye güzel, süslü anlamında “Telli Pınar” adını verdiler. Bazı kay-
naklarda, Yaldızlı/Yıldızlı Çeşme gibi adlandırılması yanlıştır. 

Çeşmenin ayna taşına yeni harflerle Şehit Orhan Tunçöz Çeşmesi ya-
zılması hakkında; Kadir Üredi şu bilgiyi veriyor: “1942 yılında Merzi-
fon’da askerî uçağın düşmesi sonucunda şehit olan Sivaslı pilotun adını 
yaşatmak için Şehir Meclisi’nin aldığı kararla çeşmenin mermer taşına 
Şehit Orhan Tunçöz ismi yazıldı.”

Kepenek Suyu akan ve suyu en çok içilen bu çeşmenin aynasında zin-
cirle tespit edilmiş bakır su tasları, eskinin hatıraları olarak varlığını sür-
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dürürken Telli Pınar, zamanın su gibi akıp gidişine de tanıklık ediyor. 
(Çeşmelerin kalaylı bakır su tasları içinde mikropların yaşamadığı bi-
linmekte ve buna oligodinami adı verilmektedir). 

Ünzile Pınarı

Sivas’ta her pınar için söylenen hikâyeler içinde Ünzile Pınarı’nınki 
çok etkileyicidir. Ünzile adında genç kız, cehizini satarak, hayrat olarak 
adıyla anılan çeşmeyi yaptırmış. Yöre sakinlerince duygulu bir şekilde 
anlattığı Ünzile Pınarı, Hacı Zahit Mahallesi’nde Cihangir Caddesi’n-

Telli Pınar
(Şehit Orhan Tunçöz Çeşmesi)
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de, Hacı Bekir Camisi karşısında yol seviyesinden aşağıda kalmış çifte 
lülesi, akmayan suyu ile zamana direnirken, tükenmiş gözyaşları ile Ün-
zile kızın hüznünü de söylüyor. 



75

SADAKA TAŞI VE BULUNTU YERİ 
Mimar Sinan dönemi eserlerinden olan Sivas Kale Camisi Sivas Bey-
lerbeyi Mahmut Paşa tarafından 1580 yılında inşa ettirilmiştir. Biri ca-
minin önünde diğeri de cami duvarında bulunan iki taş, dürüstlük ve 
merhametin vakıf medeniyetimize yansımış örneklerindendir. Cami 
dışında bulunan “Sadaka taşı” 100 cm yüksekliğinde ve 40 cm kadar 
kalınlığında yedigen prizma şeklindedir. Sadaka taşının ortasında kar-
şılıklı bir oyuk vardır. Muhtaç kimselere yardım etmek isteyenler, taşın 
bu oyuğuna para bırakırlar. Fakir kimse sadaka taşına konmuş olan 
paradan, ihtiyacı kadar olanını, mesela bir ekmek alacak kadarını alır. 
Yardımı yapanla, alan kişiler birbirlerini görmezler. Yardım etmenin in-
celiğini ve almanın terbiyesini gösteren sadaka taşı, ecdadımızın zarafe-
tini gösteren örnek bir vakıf eseridir. Bir zamanlar konulan sadakadan 
ihtiyacı kadarını alan insanlarımız varken, sadaka taşını, bir gün yerin-
den alıp götüren olur mu diye endişelenen bir toplum haline gelmiş 
olmamız çok düşündürücüdür. 

Cami duvarında, minare kaidesinde, içindeki görülebilecek ve alınabi-
lecek yükseklikte, mihrap şeklinde küçük niş bulunmaktadır. Bulunan 
bir eşya, anahtar veya para kesesi buraya konulur. “Buluntu yeri” veya 
“Yitik taşı” denilen bu yerden eşyasını düşüren şahıs, kaybını burada 
bulur. 
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Şehrimizde Alibaba Camisi kapısının yanında duvarın önünde bulu-
nan sandık gibi bir kesme taş vardı ki, iki gözlü bir pencere gibi oyul-
muş iki büyük oyuğu bulunuyordu. Sivas’ta 1950’li yıllarda hasta olan 
“hallenmeyen” “iflah olmayan” çocuğun camide teneşirde yıkandığını 
ve çocuğun cami önündeki bu taşın içinden bir gözünden diğerine ge-
çirilerek çıkarıldığını işitmiş idim. Batıl olan bu uygulama yapılmasın 
diye, 1960’lı yıllarda, taşın içinin iki gözü de beton ile kapatılmış oldu-
ğunu hatırlıyorum. Daha sonra buradan kaldırılmış olan ve elimizde 
bir fotoğrafı bulunmayan bu taşın ne yazık ki bir sadaka taşı olduğu 
sonradan anlaşılmış bulunuyor.
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SİVAS EMİN BELDE
Yolların kavşağındaki Sivas, 1860’lardan sonra “emin belde” olduğu 
için göç almıştı. Kafkasya’nın Ruslar tarafından işgali ile buradan göç 
eden Kuzey Kafkas halkı Uzunyayla, Yıldızeli ve Kangal yöresine yer-
leştirilmişti. 1877-1878 (1293) Osmanlı Rus Savaşı ve Birinci Dünya 
Savaşı’nda da emniyetli bölge olan Sivas’a Kars ve Ağrı yöresinden, 
Cumhuriyet’ten sonra Rumeli’den göçler olmuştu. Anadolu’nun her 
bakımdan özü ve özeti olan Sivas’tan bakınca, Rumeli’yi, Kafkasya’yı, 
Orta Asya’yı ve Ortadoğu’yu görürüz. 

Osmanlı döneminde Sivas’a atanan çalışkan valilerin gayretleri ile Si-
vas’a güzel eserler kazandırıldı ki Halil Rifat Paşa(1827-1901)’nın 
bayındırlık alanındaki hizmetleri, bin bir güçlüklerle yapılan ve günü-
müzde de kullanılan Sivas-Ordu, Sivas-Malatya ve Sivas-Tokat yolları 
o günlerin hatırasını taşır. Halil Rıfat Paşa’nın; “Gidemediğin yer senin 
değildir” vecizesi, bugün karayollarımız için anlamlı bir hedef olmuştur. 
Sivas, Vali Reşid Âkif Paşa(1863-1920)’nın, Vali Muammer Bey(1874-
1928) ve Vali M. Reşid Bey(1868-1924)’in de hizmetlerini unutma-
mıştır.
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MİLLÎ MÜCÂDELENİN
KÖŞE TAŞI SİVAS 

Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi ile Sivas, tarihteki yüceliğine 
tekrar kavuşmuştur. Yakın tarihimizde bu seçkin yeri ile Sivas, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin kurulma fikrinin bütün vatan sathına yayıl-
ması gibi bir kararın şerefini de taşımaktadır. Sivas Kongresi’nde ulusal 
dernekler “Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti” altında bir-
leştirilmiş, ulusun egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü “Hâ-

Mustafa Kemal Atatürk, Sivas Kongresi heyeti ile, 4 Eylül 1919.
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kimiyet kayıtsız şartsız milletindir” düsturunda ifadesini bulmuştur. 
Sivaslı hanımlar, Vali M. Reşid Bey’in eşi Melek Reşid Hanım’ın baş-
kanlığında “Anadolu Kadınları Müdâfaa-i Vatan Cemiyeti”ni kurmuş-
lar, mücevher ve altınlarını bu cemiyete vererek, Milli Mücadele’de 
Sivaslı hanımların yükselen sesi olmuşlardı. Kurtuluş Savaşı’nda Türk 
kadınının iftihar edeceği büyük hizmetler yapan bu cemiyet, Millî Mü-
cadele müddetince, Heyet-i Temsiliye ve Ankara Hükumeti ile ilişkilerini 
sürdürmüş ve Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın büyük takdirini kazanmıştır. 
Medeniyetin üç M’si vardır: Mutfak, Mimarî, Musikî. Sivas; mutfak 
kültürü, günümüze kadar gelen benzersiz anıtlarıyla ve halk müziğiy-
le bu üç zenginliği barındırıyor. Doğal- kültürel mirasıyla, gönül erle-
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ları yaşatan ve semasına sığmayan bir şehirdir. Tarihin bütün zamanla-
rında dalgalanan Sivas, ülkesinin ve geleceğinin sorumluluğunu dâimâ 
taşımaktadır.
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II. BÖLÜM

KÜLTÜR TARİHİMİZ
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ULU CAMİ
VE

İSMAİL HAKKI TOPRAK  
Vatan kuran fâtihlerden yadigâr bir eser olan Sivas Ulu Cami, mimarî 
tarzı ile Danişmendli dönemi eseri olarak kabul edilir. Alparslan’ın 
kumandanlarından Danişmend Gâzi’nin önderliğinde; Sivas, Tokat, 
Niksar, Malatya ve Kayseri’yi fetheden Danişmendliler, 1178 yılında 
Selçuklular’a bağlanmışlarsa da adlarına yapılan yapılar 12. yy.ın sonu-
na kadar uzanmaktadır. Anadolu’nun Türkler tarafından fethi sırasında 
görülen önemli bir özellik, “mescidü’l-cuma” denilen camileri yapma-
larıydı. Selçuklular döneminde şehrin merkezinde bir ibadethane ku-
rulması için yeri seçilirken “câminin hem şehrin yeni sahasıyla hem de 
eski kale sahasıyla münasebeti olması, kaleye giden yol ya da kalenin 
ana giriş kapısı yakınında, hem kale sakinlerini hem de şehirde kalanları 
rahatça içine alabilecek büyüklükte olması” gözetilirdi. 

Sivas Ulu Cami de şehrin tam kalbinde, Kale-i Atik’in (Eski Kale) alt 
(güney) tarafında, merkezî yerde ve çarşılara birleşik olarak inşâ edil-
miştir. Evliyâ Çelebi, Sivas Ulu Cami’den şöyle bahsediyor: “Aşağı va-
roşta, Ulu Cami 1000 dükkânlı bedesten yanında enine ve boyuna 
ikişer yüz ayak eski bir yapıdır. Sultan Kılıç Arslan tarafından yaptırıl-
mıştır, bir minarelidir. Toprak ile örtülü mâmur bir binadır.” 
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1927 yılındaki fotoğrafında da gördüğümüz gibi Ulu Cami’nin güney 
tarafında bulunan ve minaresinin hemen yanından başlayan haziresi 
çok genişti. Hazirenin bir sınırı da Sarıhatipzadeler’in (Sarısözenler) 
evinden bugünkü Selçuk Ortaokulu’na, Uzunyol’un başına kadar 
uzanıyordu. Burada Selçuklu döneminden kalma tarihî mezarlar bu-
lunuyordu. Yine bu mahallede, Ulu Cami’ye çok yakın olarak Müftü 
Numan Efendi Vakfı’na ait kütüphane, hamam ve çeşme de bulunmak-
taydı. Sosyal, dinî ve ticarî hayatın yoğunlaştığı Ulu Cami’nin bulundu-
ğu mahal Osmanlı arşiv belgelerinde Cami-i Kebir Mahallesi adıyla ge-
çiyor. Şimdi bu alanda 1978 yılında belediyenin açmış olduğu, yoğun 
trafiği olan cadde var. Zamanla caminin etrafı dolmuş ve cami aşağıda 
kalmıştır. 

Sivas Ulu Cami, avlusuna üç yönden girişi, düz damlı, dikdörtgen plan-
lı, kubbe fikrinin henüz gelişmediği dönemde yapılmış ender mimarî 
eserlerden biri olarak camilerde mekân fikrinin gelişmesinde önemli 
bir basamağı teşkil etmektedir. Ancak böylesine önemli bir eserin av-
lusuna 1974 yılında betonarme bina yapılarak avlu plan tertibi bozul-
muştur. 

Önceleri yapılış tarihi bilinmeyen Sivas Ulu Cami’nin inşâ ve onarım 
kitabesi, İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak’ın (1880-1969) başlattı-
ğı onarım seferberliği sırasında 1955 yılında caminin enkazı arasında 
bulunmuştur. Kitabeler, Sivas Müzesi’ne alınmış, yapım tarihi ve bânîsi 
ilim âlemine tanıtılmıştır. Kireç taşından ve Selçuklu sülüsü ile yazılmış 
olan üç satırlık inşâ kitabesi 93x50x17 cm ebadındadır. Kitabeyi 7 cm 
eninde Selçuk tarzında süslü bir kenar çerçevelemektedir. Kitabe orta-
sından kırılmış ve iki parça olmuş, alt taraftan ve ortadan biraz eksiktir. 
Kutbiddin Melikşah’ın saltanatının hicrî altıncı yüzyıl sonlarına doğru 
olması ve siyasî olaylardan bu tarihin bilinmesi sebebiyle kitabe tarihi 
hicrî 593 olarak okunmuştur. Kitabenin Türkçe tercümesi şöyledir:
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“Bu mescidin yapılması din ve dünyanın kıymeti olan adaletli İzzed-
din’in oğlu Melikşah’ın saltanatları zamanında Allah’ın rahmetine dö-
necek olan İbrahim oğlu Kızılarslan tarafından Kul Ahî’ye 593 (M. 
1196–1197) yılında emredildi.” 

Sivas Ulu Cami’nin kitabeleri Zeki Oral tarafından da yayımlanmış 
ve inşâ yılı olarak yine 593 (1197) tarihi verilmiştir. Prof. Dr. Refet Yi-
nanç, bu tarihin yanlış okunduğunu, kitabenin Kutbiddin Melikşah 
zamanında yazılmış olduğuna göre tarihini 593 değil, 583 okumak 
gerektiğini, zira Kutbiddin Melikşah’ın 593 (1197) tarihinden önce öl-
müş olduğunu belirtmekte, ayrıca metinde geçen “imâre” kelimesinin 
epigrafide inşâ ve tesis etmek anlamını ifade ettiği gibi bir binayı tamir 
etmek anlamına kullanıldığını, bu kitabenin tamir kitabesi olabileceği-
ni de kaydetmektedir.

Kutbiddin Melikşah, babası II. Kılıç Arslan’ın memleketi oğulları ara-
sında taksim ettiği 587 yılından 590 yılına kadar kendisine verilmiş 
olan Sivas ve havalisinde saltanatını sürdürmüştü. İ. Hakkı Uzunçar-
şılı-Rıdvan Nafiz ise Kutbiddin Melikşah’ın Kayseri’yi ele geçirdiği 
589/1193 veya 590/1194 tarihlerinden kısa bir süre sonra vefat etti-
ğini belirtmektedirler. Ancak, tarihî bir şahsiyetin başladığı eseri biti-
remeden ölmüş olabileceği, öldüğü yıl adına kitabe yazılacağı gibi ço-
cukları tarafından ölümünden sonra da kitabede isminin yazdırılacağı 
mümkün görünüyor.

Sivas Ulu Cami’nin 1955 yılındaki tamirden sonra yapılan avlu gi-
rişi kapısının yarım daire alınlığı üzerinde bulunan kitabede üst-
te ortada; “1192 ULU CAMİİ 1193” tarihleri yazılıdır. Bu tarihler 
H.583(M.1187) ve H.593 (M.1197) tarihlerinin ortasıdır. Ayrıca 
Melikşah’ın saltanatının da son yıllarıdır. Bu kitabenin sağ altında ise 
“Büyük Tamir 1955 İhramcıoğlu H. İsmail H. Toprak” ibaresi yer alı-
yor. Caminin avlu kapısındaki bu mermer alınlığın iç ve dış tarafında 



bulunan hatlar konusunda Cafer Kelkit şu bilgileri vermiş bulunuyor: 
Camiye bakan tarafında Süleyman imzası ve 1979 tarihi var, sağda bes-
mele tuğra, solda yine tuğra olarak, “fetebarekallahü ahsenü’l-halikin” 
yazılıdır. Kitabenin ortasında sülüs hatla İhlas Suresi var. Bu kitabenin 
arka yüzünde, yani dışarıya bakan kısımda; sağlı sollu besmele ve “ve-
hüve alâ külli şey’in kadir” ortada “Allahu veliyyü’t-tevfik” yazılı. Bu kı-
sım yapma küfiyle yazılmış. Yani kapılardaki yazıların tamamı anonim, 
başka hattatlar tarafından yazılmış, Süleyman Usta da (taş ustası ) bun-
ları mermere geçirmiş. 

Câmi enkazında, 1955 yılında bulunan onarım kitabesi de Atatürk 
Kongre ve Etnografya Müzesi’ne konulmuştur. 52x35 cm ebadında 
kalkerli taştan, dört satırlık kitabenin ilk satırı okunamamıştır. Oku-
nabilen kısmın anlamı şöyledir: “Bir gücü ve topluluğu yenen din ve 
dünyanın şerefi, fetihlerin sahibi, Allah’ın zayıf kulu, müminlerin emi-
ri Keyhüsrev oğlu, Kaykâvus Yusuf ’un oğlu... 609 (M. 1212) yılında 
Allah’ın rahmetine kavuştu.” Tam okunamayan bu kitabe, I. İzzeddin 
Keykâvus’un saltanatı dönemine aittir ve İbn Yusuf adını ve H. 609 (M. 
1212–1213) tarihini vermektedir. Prof. Dr. Oktay Aslanapa bu kitabe-
nin caminin minaresine ait bir kitabe olabileceğini ileri sürmektedir. 

Ulu Cami’nin Özellikleri 

Prof. Dr. Orhan Cezmi Tuncer, Danişmendli yapıları üzerinde yaptı-
ğı araştırmalarda; “Niksar Ulu Camisi (M.1145) ve 12. yy. ortaların-
da yaptırılan Kayseri Ulu Cami’nin toprak örtülü, Sivas Ulu Cami’nin 
ise ahşap kirişlemeli toprak örtülü olduğunu kaydediyor. Sivas Ulu 
Cami’nde, beşer ayağa oturan 6 kemer, yan yana on kez tekrarlanarak 
güney-kuzey doğrultusunda mihraba dik 11 sahın, 10 kemer sırası 
oluşturmaktadır. Mihrap eksenine uzanan orta sahın diğerlerinden 
biraz daha geniştir. Avluya bakan kuzey beden duvarlarında 22 ahşap 
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dikmeli son cemaat yerinden ötürü desteklere gerek kalmadığını be-
lirten Tuncer, 1650 m gelen harimde, kemerlerin 50 dikdörtgen planlı 
yığma ayağa oturduğunu, perspektifin ancak sahınlarda kemer doğrul-
tusunda olduğunu belirtmekte ve o dönem camilerine göre Sivas Ulu 
Cami’nin daha düzenli olduğunu kaydetmektedir.

54.70x33.70 m iç ölçülerinde olan Ulu Cami’nin doğu-batı doğrultu-
sundaki avlusuna kuzey, doğu ve batı yönlerindeki üç kapıdan girilmek-
tedir. Avlu, yaklaşık 55x25 m ölçülerindedir. Kuzey duvarı eksenindeki 
giriş kapısının iki yanında daire kesitli mihrabiyeler yer alır. Asıl ibadet 
alanına kuzey duvarının tam ortasında asıl ve köşelere yakın yerlerden 
birer olmak üzere üç ayrı kapıdan girilmektedir. Ulu Cami dıştan ve iç-
ten tamamen kesme taş malzeme ile yapılmış, beden duvarları kalın bir 
tabaka halinde kireçle sıvanmıştır. 

Albert Gabriel, Monuments Turcs d’Anatolie (1934) adlı eserinde, Ulu 
Cami’nin toprak örtüsü çökmeden önceki durumu hakkında, 31x54 m 
ebadında bir yapı olduğunu, sütunların üzerine gelen kırık kemerlerin 
tablası üstüne merteklerin konularak çatısının toprakla kaplı bulundu-
ğunu, caminin orta bölümün ekseninde basit silindirik nişli mihrabın 
yer aldığını, içinin duvarlar boyunca açılmış kırık kemerli pencerelerle 
aydınlatıldığını, altısı kuzeyde, sekizi güneyde dördü de doğu ve batı 
duvarlarında olmak üzere 22 penceresi bulunduğunu belirtmiştir. Ulu 
Cami’nin kesme taşları üzerinde bulunan taşçı işaretlerinin şekillerini 
kitabında belgeleyen A. Gabriel, bu işaretlerin boylarının 12 cm civa-
rında olduğunu kaydetmiştir. Taşçı işaretleri, bir ustanın/işçinin ne 
kadar taş yonttuğunu gösteren, kendine özgü tanıtıcı, belirleyici işaret-
lerdir. Ulu Cami’nin orijinal usta işaretli taşları tamirde kullanılmamış 
olup, camide birkaç usta işaretli taş kaldıysa da bunlar 2007 yılında avlu 
duvarının yeniden yapılmasıyla yok olmuş ve İ. Hakkı Toprak’ın kabri-
nin bulunduğu tarafta caminin birkaç orijinal taşı kalmıştır. 

1955 yılındaki onarımda Ulu Cami’nin mihrabı ve minberi taş mal-
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zemeyle sade bir şekilde düzenlenmiştir. Ulu Cami’de asıl ibadet alanı 
kuzey duvarlarında yer alan ve son cemaat yerine açılan pencerelerin iç 
lentolarına dikkat çeken H. Denizli, iri taşlar üzerine büyük harfli Arap-
ça kitabelerin bulunduğunu ve bunları başka bir kaynakta görmediğini, 
bu büyük boyutlu kitabe taşlarının başka bir binadan getirilerek 1955 
onarımında pencerelerde kullanılmış olabileceğini belirtirken, tam 
okunamayan bu kitabelerden birinin, “Kabir herkesin girdiği bir evdir. 
Ölüm de herkesin içtiği bâdedir” anlamındaki hadisten alınmış oldu-
ğunu kaydediyor. 

Ulu Cami'nin Eğik Minaresi 
Ulu Cami’nin minaresi, şerefeye doğru incelen, yüksek endamlı, si-
lindirik gövdeli ve olağanüstü bir tuğla işçiliği göstermektedir. Ulu 
Cami’nin Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndeki dosyasında bulunan 
bilgilere göre minarenin boyu şerefeye kadar 32.46 m, alemin tepesi-
ne kadar 37.62 m. dir. Ulu Cami’nin orijinal minaresi, Sivas’ın tarihine 
tanıklık etmiş, deprem ve yıldırım tehlikesi geçirmiş, eğri olarak ayak-
ta kalabilmiştir. Bu eğrilik kış mevsiminde daha da artmaktadır. Tuğla 
örgülü olan minarenin kaidesi sekizgendir. Kaidenin sadece beş kenarı 
tam, diğer iki kenarının ancak yarısı gözükmektedir. Minare kuzey du-
varı ile cami güney duvarı ortak olup, minare ve cami temellerinin de 
ortak olma ihtimali yüksektir. Sekizinci kenar ise caminin güney-doğu 
kenarıyla bütünleşmiştir. Minare kaidesinde sağır kemerli nişler üze-
rinde firûze renkli sırlı tuğlalarla “el azametü ve’l-ikbâl…el-mülkü lillâ-
hi’l-vâhidi’l-kahhâr” yazılı olan çini bir kitabe yer almaktadır.

Caminin kıble duvarının güneydoğu köşesindeki bir kapıdan bir ko-
ridor ile minarenin merdiven sahanlığına ulaşılmaktadır. Silindirik 
gövde, kaideden şerefe altına kadar orijinal şekliyle olup, kilit örgüyle 
tuğladan inşa edilmiştir. Gövdenin batı yüzeyinin belli bir kısmı yukarı-
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Sivas Ulu Cami
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dan aşağıya doğru tahrip olmuş ve tuğlalar dökülmüştür. Şerefe altı ele-
manları da orijinal olup 3.20 m yüksekliğindedir. Daire planlı şerefenin 
petek bölümü gövdeye nazaran daha incedir. Sonradan inşâ edilen ve 
tuğladan kilit örgüyle tamamlanan bu kısım 4.55 m kotunda son bul-
maktadır. Peteğe belli bir katta ahşap kalas atılmış, bunun üzerine bir 
dikme dikilerek külah ve minarenin alemi yerleştirilmiştir. Sağdan dö-
nerek çıkılan merdivende taş basamaklar 11 adet olup, + 3.06 m kotun-
dan sonra tuğla basamaklar devam etmektedir. 25. basamak hizasında 
1.05 m yüksekliğinde bir kapı açılmıştır. Bugün tuğla ile kapatılmış olan 
bu kapı, muhtemelen caminin damına çıkış için kullanılıyordu. Göv-
de üzerinde, biri kaidenin güney yüzünde, ikisi güneydoğu, diğer ikisi 
de kuzeybatı yüzeyinde olmak üzere 5 mazgal pencere bulunmaktadır. 
Minarenin şerefesine 114 basamakla ulaşılmaktadır. Minarenin gövde-
sindeki süsleme konusunda Şerare Yetkin’in tespitleri şöyledir: Gövde 
ortasında bilezik şeklinde yer alan geniş bordürün zemini beyaz harç 
olup, üzerine firûze renkli kesme çinilerle örgülü kûfî yazı ile bir âyet ya-
zılıdır. Bugün çinilerin çoğu dökülmüş ve izleri kalmıştır. Bu bordürün 
bir benzeri de şerefenin hemen altında bulunmaktadır. Fakat buradaki 
kitabe çok daha haraptır. Bu yazı şeridini altında ve üstünde yeşil renkte 
küçük çanaklardan meydana gelen birer şerit çerçevelemektedir. Şere-
fenin altında ince kesme tuğlalar ve firûze çinilerden yapılmış geomet-
rik dolgu ile süslü bir korniş bulunur. Sivas Ulu Cami minare gövde-
sinin batı yüzeyinin belli bir kısmının yukarıdan aşağıya doğru tahrip 
olmasının ve tuğlalarının dökülmesinin sebebi yıldırım düşmesidir. XV. 
yüzyılın ilk yıllarında, minarenin geçirdiği yangın sebebiyle de tahrip 
olduğu ve onarıldığı bilinmektedir. Birinci Dünya Savaşı’nın başlarında 
Sivas yöresinde meydana gelen depremde Ulu Cami hasar görmüş, kü-
lahı aşağıya düşmüştür. Halk bu olayı hayra yormamış ve memleketin 
felaketle karşılaşacağını söyleyenler olmuştur. Ulu Cami’nin düşen kü-
lahından 30 batman (240 kg) kurşun çıktığı rivayet edilmiştir. 

Depremden kaynaklanan zorlamaların, düşey yüklerin ve caminin gü-
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ney cephesindeki anayoldan geçen ağır tonajlı araçların Ulu Cami’ye 
ve eğik minaresine zarar verdiği anlaşılmıştır. Sivas Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün, “Si-
vas Ulu Cami’nin eğik minaresinin statik değerlendirilmesi istemi” üze-
rine, dosyasında bulunan bilgi ve belgeleri inceleyerek, 1 Kasım 2009 
tarihinde, cami ile minarenin birlikte gözlemlenmesi için elektronik 
yöntemle gözlemlerin ivedilikle başlatılmasına” karar vermiş, raporda 
özetle şu hususlar belirtilmiştir: 

1-Minarenin cami duvarı üzerinde kalan bölümünün yeterli sayıda 
gergilerle desteklenerek devrilmeye karşı güvence altına alınması, 

2-Dolgu yükünün kaldırılması amacıyla caminin güney ve doğu 
cephesinde hazırlanacak proje ile minare tabanına 10 metreden 
fazla yaklaşılmayarak yapılacak kazı çalışmaları sırasında minare 
davranışının kazı ve zamana bağlı olarak gözlemlenmesi,  

3-Minare ile ilgili yapı ve zemin güçlendirme projelerinin ve yöntem-
lerinin belirlenerek hazırlanması, 

4-Önceki Kurul kararları doğrultusunda minare davranışının ince-
lenmesi sonucunda cami duvarıyla entegre davrandığı tespit edildi-
ğinden, cami duvarının da ölçümlere dâhil edilmesi ve cami ile mi-
narenin birlikte gözlemlenmesi için elektronik yöntemle gözlemlerin 
ivedilikle başlatılmasına, karar verilmiştir. 

Ulu Cami'nin Vakfiyesi

Ulu Cami’nin orijinal vakfiyesi Timur istilasında kaybolmuştur. Cami-
nin eski vakıfları daha sonra padişah beratları ile görevlilerin tasarru-
funda bulunan yerlere göre tespit ve tescil edilmiştir. Ulu Cami’nin va-



kıfları; 1578’de tanzim edilmiş evkaf ve tahrir defterlerinde, Sivas’ta altı 
köy, yedi mezra ve dört zeminin (arazi) adları ve hisseleri belirtilerek 
kaydedilmiştir. Ayrıca daha sonra hayır sahibi kişilerin tahsis ettikleri 
gelirle caminin vakıf gelirleri artmıştır. Tahrir defterlerinde yapılan tas-
hihlerden ve pusula kayıtlarından caminin vakıflarının bu yüzyıl başla-
rına kadar devam ettiği anlaşılmaktadır.

Sivas Ulu Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında; “Cami-i Ke-
bîr” adıyla, “mülkiyeti Sultan Alâaddin Vakfı’na ait tescilli” bir eser ola-
rak geçmektedir. Sivas Şeriyye Sicilleri’nde de “Sultan Alâaddin’in binâ 
eylediği Alâaddincamii” şeklinde kayıtlı olup, S.Ş.Sicilleri’nin tetkikinde 
pek çok kimsenin mal varlığını Ulu Cami’ye vakfettikleri görülmekte-
dir. Bir örnek verelim: 

“Câmi-i Kebir Mahallesi’nden Hanım binti Abdullah (Güccük Hanım) 
evi ve eşyasını her sene Cami-i Kebir’e şem-i asel (balmumu) alınması 
ve fukaraya verilmesi için vakfeylemesi”. 

Ulu Cami'de Kuşlara Yem Vakfı 

Zekeriyya Kazvinî (XIII. yüzyıl), Âsârü’l-Bilâd fi Ahbârü’l- İbâd adlı 
eserinde, Sivas’a çok kar yağdığı için, böyle karlı zamanlarda, kuşlara 
yem verilmek üzere bir vakfiyenin tertip edilmiş olduğunu yazmakta-
dır. Dr. Emel Esin, 1985 yılındaki ziyaretimizde, ricamız üzerine kütüp-
hanesinde bulunan bu kitabın kuşlara yem vakfı ile ilgili bölümü tercü-
me etmişti.

Tıp Tarihi hocamız Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, Kırkambar I kita-
bında, Sivas’taki kuşlara yem vakfından bahsetmiş ve Sivaslı olmam 
hasebiyle bu konuyu araştırmamı istemişti. Sivas’ta hangi vakfa ait ol-
duğu yazılı belgelerde bulunmayan bu uygulamanın kaynağını yıllarca 
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araştırdım, yaşlı kimselere sordum. Nihayet araştırmalar sonuç verdi.
Ulu Cami’nin damında, caminin toprak örtüsü çökmeden son müez-
zini olan Derviş Ürgüp tarafından, kışın caminin damındaki karların 
kürünerek, vakıf geliriyle alınan yemlerin kuşlara verildiğini Yusuf Ziya 
Heray’dan öğrenmiştim. Merhum Y. Z. Heray, 1985 yılında bu bilgiyi 
verdiği zaman 80 yaşlarındaydı. Ulu Cami’yle bütünleşen ve asırlardır 
yaşatılan bu insanî uygulama, ne yazık ki caminin toprak örtüsü çök-
tükten sonra unutulmuş bulunuyor. Atalarımızdan vasiyet olan bu gü-
zel hükmün bütün Sivaslılar tarafından bilinmesi, cami avlusunda yaşa-
tılması ve ülkemizin sınırlarını aşarak da duyurulması gerekiyor. 

Ulu Cami'den Hatıralar 
Ulu Cami Timur istilasında tahribata uğradığı gibi 1402 Ankara Sava-
şı’ndan sonra Sivas’a hâkim olan Mezid Bey ile onu itaat altına almak is-
teyen Çelebi Mehmed’in ümerasından Bayezid Paşa arasında meydana 
gelen çarpışma esnasında kısmen yıkılmıştır. Çelebi Mehmed kuvvet-
leri tarafından sıkıştırılan Mezid Bey, Ulu Cami’ye sığınınca, Bayezid 
Paşa, caminin yıkılmasını emretmiş, Mezid Bey minareye çıkarak mü-
cadeleye devam etmek istemişse de minare ateşe verildiğinden teslim 
olmak zorunda kalmıştır. Cami daha sonra hayır sahipleri tarafından 
tamir ettirilmiştir. 

Ulu Cami’nin yüzyıllardır hatipliğini yapmış olan Sarıhatipzâdeler, aile-
nin verdiği bilgilere göre; Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi dönüşünde 
birlikte Sivas’a gelip yerleşmiş ve aile padişah fermanıyla o tarihten iti-
baren Sivas müftülüğünü ve Ulu Cami hatipliğini yapmıştır. Sarısözen 
soyadını alan bu aileden âlim, müftü, müderris, şair ve yöneticiler ye-
tişmiştir. Ahmed Hamdi (XVII. yy.), Müftü Numan Sabit (XVIII. yy.) 
Müftü Hacı Abdürrauf Efendi (1871-1928), şair Hüseyin Hüsnü Efen-
di (1843-1917) ve oğlu Muzaffer Sarısözen (1899-1963), yazar ve vali 
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Abdulkadir Sarısözen (1897-1973) bu aileye mensuptur. Yine bu ai-
leden olan, Abdürrauf Efendi ve Saçlı Efendi (Sıbgatullah Efendi)’nin 
kabirleri Ulu Cami haziresindedir. Aileye, Sıbgatullah Efendi’nin uzun 
saçları sebebiyle, Saçlı Efendiler veya Saçlılar da denirdi. Ulu Cami ya-
kınındaki Sarihatipzade evi Safiye Öztop’un verdiği bilgiye göre 1986 
yılında yıkılmıştır. 

IV. Murat Bağdat Seferi’ne giderken, Sivas’a uğramış ve Rızvan Kâhiroğ-
lu Sinan Paşa’nın konağında ağırlanmıştır. Sultan, Sivaslılardan gördü-
ğü misafirperverlikten memnun olmuş ve o tarihten sonraki hutbeler-
de Kâhiroğlu Paşa’nın adının geçmesini emir buyurmuş ve 1928 yılına 
kadar hutbelerde bu ad okunmuştur. Sultan IV. Murad’ın Ulu Cami’de 
namaz kılması için caminin minareye açılan küçük kapının bulunduğu 
köşeye sultan mahfili yapılmıştır. Bu mahfil muhacere ile yapılmış ah-
şap bir bölme olup, caminin son tamirinde çürümüş olduğu görülerek 
kaldırılmıştır. Sultan IV. Murat Ulu Cami’de cuma namazı kılmış ve ge-
lecekteki fetihleri için dua etmiştir.

Ulu Cami, Millî Mücadele’de de önemli bir merkezdir. Sivas Kongresi 
sebebiyle, 12 Eylül 1919 günü Kongre Salonu’nda halka açık bir top-
lantı yapıldıktan sonra, Sivaslılar tam kadro ile aynı gün Ulu Cami’de 
de toplantı yapmışlar ve Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın heyecanlı ko-
nuşmalarını can kulağıyla dinlemişlerdi. Mustafa Kemal Paşa’nın lider-
liğindeki güce asker toplamak için Şeyh es-Seyyid Ahmed Senûsî Hz. 
de bütün manevî nüfuzunu kullanmış, Anadolu’da yapıcı, birleştirici ve 
işgalci güçlere karşı Millî Mücadele’ye çağıran vaazlar vermiş ve Ulu 
Cami’de 2 Cemaziye’l âhir 1340 /1 Şubat 1921 tarihinde de bir hut-
be irâd etmişti. Hatta Senûsî’nin, bu meşhur hutbesinden sonra, Gazi 
Mustafa Paşa’nın halka duyurulmak üzere Sivas Kadısı Hasbi Efendi’ye 
verdiği mektup Ulu Cami’de okunmuştu. Bu tarihi olay, Ulu Cami’nin 
-ve camilerimizin- toplumsal işlevleri açısından da güzel bir örnektir.
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İsmail Hakkı Toprak’ın Ulu Cami'yi İhyâsı

İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak’ın başlattığı ve himmetiyle tamamla-
nan tamiri ile Ulu Cami âdeta yeniden yapılmış gibidir. Ulu Cami’nin 
H.609/M 1213 tarihli onarım kitabesi Selçuklu Sultanı I. İzzeddin 
Keykâvus döneminde tamir edildiğini göstermektir. “Timur yıkımın-
dan sonra hayrat sahipleri tarafından tamir edilen Ulu Cami, 16 yy. baş-
larında Sivas Valiliği yapan Lala Sinan Paşa tarafından H.932/ M.1525 
tarihinde tamir ettirilmiştir. Ulu Cami, Sivas Beylerbeyi Mahmut Paşa 
(Kale Camisi’nin bânisi) tarafından da H.1006/ M.1597 yılında ona-
rılmıştır”. Sivas Valisi Zaralızâde Mehmed Paşa Ulu Cami avlusuna bir 
şadırvan yaptırmıştır. Ancak günümüzde bu müştemilat yoktur. 

İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak
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1930’lu yılların sonlarında Ulu Cami, tavan kirişlerinin çürümesi so-
nucunda üzerindeki toprağın cami içine çöktüğünden harâb ve türâb 
olmuştu. Caminin1954 yılına kadar devam eden bu hazin durumu İs-
mail Hakkı Toprak tarafından başlatılan ve bir yıl kadar süren tamir so-
nunda âdeta yeniden yapılmış ve 1955 yılında cami ibadete açılmıştır. 

Ulu Cami’nin bu hüzünlü yıllarını, Arif Nihat Asya “Çifte Minare” dört-
lüğünde Sivas halkına tercüman olurcasına şöyle dile getirmişti:

Der Çifte Minare; yok devâ yok yarama!
Takdiri değiştirir mi destekle yama?
Ah, ey Ulu Cami, ben ezansız kaldım…
Bir kuytuda bâri, sen ezansız kalma!

İsmail Hakkı Altuntaş, Ulu Cami’nin tamiri hakkında, Başbakanlık 
Cumhuriyet Arşivi’nde yer alan bilgileri şöyle kaydediyor: “1940 yı-
lında Ulu Cami’nin tamirine kâfi miktarda tahsisat bulunamadığı için 
haline terk edilmesine karar verilmiş ve daha sonra 1948 yılında ise 
Devlet Müzesi yapılması kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisi için 
karar alınmıştır”. 

Sultan Kutbiddin Melikşah, XII. yüzyılda Ulu Cami’nin inşa görevini 
Kul Ahî’ye vermiş, 8 asır sonra da İhramcızâde İ. Hakkı Toprak, âde-
ta ahî geleneğince himmet ve hizmet ederek camiyi ölümden kurtar-
mıştır. Cami harâbe haldeyken, ikinci kez inşâsı anlamına gelen dirilişi 
İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak’ın himmetleriyle olmuştur. İsmail 
Hakkı Toprak’ın, sağlığında bakıp, “Bize burada bir yer verirler mi?” 
dediği Ulu Cami, emr-i Hak vâkî olunca İhramcızâde’yi, haziresindeki 
geçmiş zaman bilgelerinin arasına almıştır.
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Ulu Cami İle İlgili İnanışlar

Halkımızın içinde yaşadığı mekânlara verdiği anlam, inançlarına da 
yansımaktadır. Ulu Cami ile ilgili olarak birçok inanış gerçeğin dışın-
da da olsa, Ulu Cami’nin tarih, mimarlık ve sanat açısından önemi ya-
nında, halkın bu esere sahiplenişinin bir ifadesi olarak düşünülmelidir. 
Halktan derlediğimize göre; Ulu Cami’nin yerinde eskiden de bir ma-
bed varmış, temelini Nuh Peygamber atmış, mihrap ve minberi arasın-
da bulunan eski zamanlara ait bir yazı ile “Nuh’un evlatları tarafından 
yapıldığı” yazılı imiş. Tamirat sırasında bu taşlar altta kalmış. Eskiden, 
büyükler yaramaz çocukları yatıştırmak için, Ulu Cami’nin altının su 
olduğunu söylerler, “Sivas bu sudan batacak” derler, bu suyun, yapağı 
yünler ile durdurulduğunu söylerlermiş. 

Hızır Direği

Hızır’ın, perşembeyi cumaya bağlayan gece, Ulu Cami’de, Hızır direği-
nin yanına geldiğine inanılır. Ulu Cami’deki 50 direkten, minareye çıkı-
lan hizada ikinci direk Hızır direği olarak bilinmektedir. Halkın inanışı-
na göre, cami yapılırken bu direk kendiliğinden yükselmiş. Hızır’ın bazı 
insanlarla konuştuğu gibi İsmail Hakkı Toprak’ın da burada Hızır’la 
konuştuğu söylenir. Hızır direğine nur yağdığına inanıldığı için, camiye 
gelenler bu direk dibinde oturmak isterler. Eskiden yapılan uygulama-
lar ve diğer halk inanışları da şöyledir: Dileklerinin olmasını isteyenler 
Hızır direği etrafında 7 kere döner, başı ağrıyanlar da Hızır direğinin 
dibinde okunurlarmış. Yine çok eskiden, başı ağrıyan hanımların tül-
bentleri salâdan önce müezzine verilerek, minarenin şerefesinde dolaş-
tırması istenir, sonra hasta kimse tülbenti başına örtermiş. Günümüz-
de, Ulu Cami’nin yanından geçerken veya minarenin dibinde oturup 
dilek dileyenler de olur. 

Ulu Cami’nin yapılışı ile ilgili menkıbeyi Vehbi Cem Aşkun şöyle kay-
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dediyor: Cami ilk önce Gazhane mevkiine (Demiryolu İstasyonu ve 
stadyumun bulunduğu bölge) yapılacakmış. İnşâsında kullanılacak 
malzeme, gündüz akşama kadar, Gazhane’ye taşınıyor, sabahleyin ise 
bu malzeme, caminin bugünkü yerinde bulunuyormuş. Aynı hal kırk 
gün devam etmiş. Nihayet bir ihtiyar gelmiş, caminin bugünkü yere ya-
pılmasını söylemiş ve kaybolmuş, Hızır olduğuna inanılan bu ihtiyarın 
dediği yapılmış ve onun görüldüğü yere dikilen caminin ilk direğine 
Hızır direği denilmiş.

Ulu Cami ile yaşıt sayılabilecek Pisa Kulesi’nin (1173 yılında inşaatına 
başlanmış) son yıllarda artan eğriliği, eski eserlerini çok iyi koruyan ve 
onları bozmadan aslı gibi restore eden İtalyanlar tarafından teknolojik 
önlemlerle sabitlenmiş bulunuyor. Ulu Cami’mizin endamlı minaresi 
geçmişin hüzünleriyle “boynu bükülmüş” de olsa bugünkü haliyle mu-
hafaza edilmesi için önlemlerin alınmasını, caminin çevre düzenleme-
sinin yapılmasını, kuşlara yem vakfının ihyâ edilmesini ve sekiz asırdan 
beri olduğu gibi minaresinden, Sivas’ın selâmını göndermeye devam 
etmesini diliyoruz. 
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TARİH VE EFSANELERİYLE KÖSEDAĞ
YÜREĞİMİZDE BİR DÂĞ; KÖSEDAĞ

Sivas’ın 80 km kadar doğusunda, Suşehri Ovası’nda sıralanan dağlar 
içinde diğerlerinden sıyrılan Kösedağ, tarihimizin hüzünlü bir tanı-
ğı, başında dumanı, koynundaki efsâneleri ile geçmişimizden bir anıt 
olarak yükseliyor. 3 Temmuz 1243 (14 Muharrem 641) Cuma günü 
Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhusrev’in (1223-1246) ordusu ile 
Baycu Noyan komutasındaki Moğol ordusunun Kösedağ’da savaşma-
sı ve Selçukluları bozguna uğratması yüzünden Anadolu kapıları Mo-
ğollara açılmıştı. Türk tarihinin bu elemli savaşı ile Anadolu’da zillet ve 
feryad dönemi başlamış, Kösedağ genç ihtiyar herkesin yüreğinde bir 
dağ olmuştu.

Moğollar’ın Sivas yakınlarına 1232 yılında Curmağun komutasında 
yapmış oldukları akın üzerine, Sultan I. Alaaddin Keykubad şehrin et-
rafındaki surları onartmış, Sivas Kalesi’ni tamir ettirmiş ise de Moğol 
tehlikesini uzaklaştıramamıştı.

Selçuklu hükümdarlarının kavimdaşlarına önem vermemesi, kendileri 
ve devlet adamlarının büyük bir kısmının israf içinde yaşamaları sebe-
biyle, 1240 yılında Anadolu’da geniş Türkmen ayaklanması olmuştu. 
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Böyle bir ortamda Baycu Noyan, Türkiye’yi istilaya girişerek şöhret 
kazanmak istiyordu. 1242 yılında Erzurum’u zapt ve tahrip eden Bay-
cu, ertesi yıl daha büyük bir kuvvetle batıya doğru ilerledi. Ordusunun 
mevcudu otuz-kırk bin kişi kadardı ve bir kısmını Gürcüler ve Erme-
niler teşkil ediyordu. Selçuklular tehlikenin vahametini anlayarak iyice 
hazırlanmışlar, mükemmel silahlarla, Moğollar’ınkinden sayıca daha 
fazla (elli-altmış bin) bir ordu meydana getirmişlerdi.

Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubad 1237 yılında, yediği bir av etin-
den zehirlenerek ölünce yerine oğlu, II. Gıyaseddin Keyhusrev, 13,5 ya-
şında dünyanın en parlak devletine varis oldu. Şahsiyetinin zayıflığını 
biraz da bu kadar genç hükümdar olmasında aramak doğrudur. Genç 
sultan Zara-Suşehri arasında bulunan Kösedağ’ın kuzey eteğinde, Kel-
kit Çayı’na yakın düzlükte, dağa yaslanarak otağını kurdu. Etrafındaki 
dalkavuklarının etkisi ile akıllı ve tecrübeli devlet adamlarının sözüne 
bakmadı ve Moğol ordusunu Sivas’ta beklemedi. Derhal taarruz em-
rini verdi. Fakat daha Türk öncüsü bozulur bozulmaz, hayatında mu-
harebe görmemiş olan II. G. Keyhusrev, ordusunun mağlup olduğunu 
sanarak düşman eline geçmemek için ordugâhı terk edip Tokat yoluyla 
Konya’ya kaçtı. Sultan’ın bu akıl almaz hareketi üzerine dehşet içinde 
kalan dünyanın birinci ordusu, tek silah kullanmadan, dağınık birlikler 
halinde, çadırlarını ve mühimmatını bırakıp dağıldı. Selçuklu askerleri 
sultanın kaçışından habersiz olarak tepeler üzerinde gece yarısına kadar 
görevlerine devam etmişler, sabahleyin ordugâha gelen askerler boş ça-
dırları görünce firar etmişlerdi. Sabahleyin Moğollar binlerce Türk ça-
dırını önlerinde görünce, Türklerin dağ geçitlerinde pusu kurduklarını 
sandılar, öncü mağlubiyetiyle koca ordunun savaş meydanını düşmana 
bıraktığına inanamadılar. Moğollar birkaç gün korku ile beklediler, hiç-
bir ses çıkmayınca Türk çadırlarına girdiler, Selçuklu ordu hazinesini, 
atlarını, mühimmatını, cephanesini ele geçirdiler.

40.000 kişilik Moğol ordusu karşısında 60.000 kişilik Türk ordusunun 
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böyle üzücü bir şekilde, savaşmadan dağılması, Anadolu’yu düşman 
istilasına açık bırakması, Anadolu Türk tarihinin acıklı sayfalarından bi-
ridir. Âkibet vahim olmuş, Türkiye tedricen Moğol hâkimiyetine düş-
müştür. Bundan sonra Moğollar Türkiye’nin en büyük şehirlerinden 
olan Sivas’ı, Erzincan’ı ve Kayseri’yi feci şekilde yağmaladılar. 

Kösedağ bozgunundan sonra Vezir Mühezzibeddin Ali, Baycu No-
yan’la müzakereye girişmiş, Türkiye’yi bir müddet daha büyük fela-
ketlerden kurtarmıştır. “Kösedağ’da Türklerin 3.000 şehit verdiklerini, 
devletin 100.000 kişilik ordusunun ayakta olduğunu, bu ordunun dün-
yanın en iyi techiz edilmiş kuvveti bulunduğunu, Kösedağ’ın kuman-
danlar arasındaki rekabetten meydana gelen bir hadise olduğunu, Tür-
kiye halkının Selçukoğulları’ndan başka kimseye itaat etmesine imkân 
bulunmadığını” söyleyerek Baycu Noyan’ı ikna edip, Moğolları birçok 
hediyelerle kandırmış ve daha fazla ilerlemenin kendilerinin helakine 
sebep olacağını sözleriyle, düşmanı korkutmuştu.

II. Gıyaseddin Keyhusrev genç yaşta vahşi hayvan ısırmasından öldü. 
Kösedağ Moğollara yol göstermesi bakımından bir dönüm noktası 
olmakla beraber, 1276 yılına kadar Türkiye rahat yaşadı. Anadolu’nun 
imarı devam etti, ticaret ve ekonomi ilerledi. Ancak daha sonra büyük 
sultanların arkası kesildiği için devlet karışıklıklara düştü, zayıfladı. Sel-
çuklular nöbeti artık bir Cihan İmparatorluğu olan Osmanlılar’a, onlar 
da “İle’l-ebed pâyidâr olacak Türkiye Cumhuriyetine” devredeceklerdi. 

Efsânelerin Kösedağı

Kösedağ’ın, 2812 m yükseklikteki zirvesinde bir vatan bekçisi; Köse 
Süleyman bulunuyor. Bu vatan bekçisi yöre halkının inanışına göre 
şehit düşen bir Selçuklu komutanıdır. Tarihi belgelerde böyle bir isme 
rastlanılmamakla beraber, Danişmendliler döneminde veya ondan 



önce şehit olan bir askere ait olması muhtemeldir. 2003 yılında Suşehri 
Belediyesi, Köse Süleyman türbesini yaptırmış, daha sonraki yıllarda 
mescid binası da eklenmiştir. 2003 yılından önce Köse Süleyman Zi-
yareti, buraya gelen ziyaretçiler tarafından yapılmış 340-130 cm boyut-
larında, 50 cm yükseklik yığma taş şeklindeydi. Köse Süleyman’ın kab-
rini, bir metre uzağında yığma taşlarla yapılmış bir duvar kuşatıyordu. 
Ziyaretçiler mezarın etrafını dolaştıkları için, bu duvarın bir bölümü 
açık bırakılmıştı. Türbenin 15 m kadar uzağında, çevresi yığma taşlarla 
50 cm yükseklikte yapılmış bir namazgâh yer alıyordu.

Yurt dışından, İstanbul, İzmir, Ankara, Sivas gibi şehirlerden Suşehri, 
Koyulhisar ve Zara’dan, yöre köylerinden gelen ziyaretçiler, Kösedağ 
Savaşı’nın yıldönümüne rastlayan temmuz ayının üçüncü cumartesi 
günü, (Rumi takvimle ilk cumartesi) Kösedağ’a çıkarlar. Hiç kimseye 
herhangi bir çağrı yapılmaz, Köse Süleyman’ın kabri ziyaret edilir ve bu 
tören yıllardır gelenek olarak sürdürülür. 

Son yıllarda, yayla yollarının düzeltilmesiyle, motorlu araçlarla ulaşım 
imkanı doğduğundan, ziyaretçi sayısında artış olmuştur. Ziyaretçiler 
iki ayrı yaylada konaklarlar. Bunlardan biri zirveye göre doğu yönün-
deki Sakaröküz Yaylası, diğeri ise kuzeybatıda bulunan Çataloluk Yay-
lası’dır. Her iki yaylada da soğuk kaynaklar bulunur. Ziyaretçiler şafakla 
birlikte yola çıkar ve hangi yaylada konaklayacaklarsa orada getirdikleri 
kurbanları keserler. Adak olarak kesilen bu kurbanlar, bir yıl veya daha 
önce Kösedağ Ziyareti’nde adanmış olanlardır. Her yıl burada altmış 
kadar kurban kesilmektedir. Kesilen kurbanların pişirilmesi için kazan-
lar hazırlanır, yaylada tatlı bir telaş içinde, rengârenk giysileriyle kadın, 
genç kız ve çocuklar koşuştururlar. Pişirilen etli bulgur pilavının yanı 
sıra yaylanın buz gibi soğuk suyundan ayran yapılır. Öbek öbek yer sof-
ralarında evliyâ pilavı iştahla yenir. Hasta ve yaşlı olup da oraya geleme-
yenlere pilav ayrılır, pilavın şifalı olduğuna inanılır.
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Öğle namazı cemaatle kılındıktan sonra, Kösedağ şehitlerinin ruhu 
için Kur’ân-ı Kerim ve mevlid okunur. Kabir ziyareti sabahın erken sa-
atlerinden başlar, dönüş vaktine kadar sürer. Köse Süleyman’ın kabri 
dağın tam zirvesinde olduğundan, yemek yenilen yerden, zorlu bir tır-
manışla bir saate yakın zamanda çıkılabilmektedir. Bu tırmanışta bebe-
ği kucağında anneler, genç, yaşlı, aksakallı ihtiyarlar ve koltuk değneği 
ile yürümeye çalışanlar zirveye geldiklerinde, kabrin etrafında üç veya 
yedi defa dönerek Köse Süleyman’ın ruhuna Fatiha okurlar, peygam-
berimizin, enbiyanın, evliyanın ve burada medfun Köse Süleyman’ın 
yüzü suyu hürmetine, olmasını istedikleri dileklerini Yüce Allah’tan 
dilerler. Köse Süleyman için şöyle söyleyenler de olur: “O iyilerdendir, 
onlar olmasa ay ve gün doğmaz!”

Bazı ziyaretçiler ve hastalar kabir duvarına yaslanarak uyumaya çalışır-
lar. Başı ağrıyanların uyuma sonucunda ağrılarından kurtulduklarına 
inanılır. Çocuğu yaşamayan anneler, bu çocuklarını kabir çevresinde 
dolaştırırlar. Kabri sulayanlar, toprağını diline sürenler de görülür. Di-
lek dileyen ve adaklarını adayanlar için Köse Süleyman, vatan bekçisi 
bir asker olduğu gibi, insanımızın zor günlerinde, bir umut kapısı olan 
ermiş bir kişidir, evliyadır. Erkek ziyaretçiler kabrin güneybatısında bu-
lunan namazgâhta nafile namazı kılarlar. 

Zirvede kabre çıkarken, ziyaretçilerin yaptığı bir iş de “asker dikmek”tir. 
Dağın yamacındaki uzun taşların arkasına bir başka taşı destek vererek 
dikilen bu taşlar asker olarak adlandırılmaktadır. Taşlar üst üste örüle-
rek kule şekli de verilir. “Benim yerime asker ol” denilerek bu şekilde 
taş dikilmesinin, düşmanlara karşı ”benim yerime de savaş” anlamına 
geldiği ifade edilmekte ve niçin dikildiği sorusuna, “Atalarımızdan böy-
le gördük” cevabı alınmaktadır. 17 Temmuz 1993 günü, Kösedağ Sava-
şı’nın 750. yılında askerler dikilmiş, gelenekler sürdürülmüş, dağlar ve 
taşlar silah sesleriyle yankılanmıştır. 
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Kösedağ  
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Kösedağ Savaşı’nın hatıralarını taşıyan bu yörede çobanların ok ucu, 
kalkan parçası, örgülü zırh demirleri buldukları biliniyor. Savaşın yapıl-
dığı Geminbeli ve Gemin Deresi’nde, bir yol yapımı çalışmaları sırasın-
da bulunan demir örme iki zırh da Sivas Müzesi’nde bulunmaktadır. 
Kösedağ’ın zirvesinden, Aksu köyüne doğru akan Harp Deresi, savaşın 
hatırasını taşımaktadır. 

Memleketimizin gaileleri ile Kösedağ’ın dumanlı başı arasında bir ilgi 
kurulmuş, Birinci Dünya Savaşı’nda Rusların Çardaklı’ya gelmeleri sı-
rasında zirveden top sesleri geldiği, Kore ve Kıbrıs Barış Harekâtı gün-
lerinde, akşamları dağdan ışıkların saçıldığı, seslerin geldiği anlatılmış-
tır. Dağın ve Köse Süleyman’ın kutsiyetine inanmayanların felaketlerle 
karşılaştıkları söylenmekte, zirveden aşağı düşerek parçalanan bir kim-
se ile sürüsünü kaybeden bir çoban bu vesile ile anlatılmaktadır.

Çevredeki Türkmen köylerinde Köse Süleyman’a Köse Baba denmek-
te, bu köylerin halkı da aynı gün birlikte giderek kurbanlarını kesmekte, 
kabir ziyaretlerini yapmaktadırlar. Köse Süleyman’ın kabrinin 5 m uza-
ğında kadınların dua okuduğu Allı Gelin adı verilen bir taş bulunmak-
tadır. Yine buradan 5-6 km kadar uzaklıkta, iki ayrı yerde, Osman Gazi 
ve Hacı Ahmet yatırları vardır.

Yörede Hacı Ahmet yatırı için de şu rivayet söylenir: Kösedağ Savaşı 
sırasında Moğollar çevreyi almış, her gördüklerine zulüm ederlermiş. 
İşte o zaman ormanlarla dolu olan bu bölgede yaşayan karı-koca Hacı 
Ahmet ile Hacı Hanım da bu kadre uğramışlar. Ellerindeki altınlarını 
mücevherlerini almışlar, sonra da şimdiki kaynakların çıktığı yerde el-
lerini arkadan bağlayıp ikisinin de boğazlarını kesmişler. Hacı Ahmet’in 
kanı bir yere, Hacı Hanım’ın kanı da iki yere sıçramış. Bu yerlerden kan 
şeklinde üç göze fışkırmış. İnanışa göre, her cuma akşamı (Perşembe 
gününün akşamı) bu gözelerden kan akarmış.
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Yaylacılıkta Kösedağ

Kösedağ üzerinde orman ve ağaç bulunmayışından mı bu adı almıştır? 
Zirvesinde kar hiç eksik olmaz. Üzerine yenisinin yağdığı da olur. Dağ 
adeta bir su deposudur, her yanından buz gibi kaynaklar çıkar. Suların 
bolluğu sebebiyle rengarenk çiçekler, güzel kokulu otlar ve kekikler 
yaylaları donatır. Sakaröküz, Çataloluk ve Hamzaoğlu Yaylaları Köse-
dağ’ı kuşatır. Sakaröküz Yaylası’ndaki kaynak için de şu efsâne anlatılır: 

Yayladan dönüş zamanı, yağ, peynir ve eşyalar denklenir. Hayvanlar to-
parlanır. Ama obanın birinde, hayvanlardan biri, sakar (alnında beyazı 
olan) bir öküz bir deri bir kemik, sahibi bir öküze bakar bir de gideceği 
yere. Sakar öküzden vazgeçer. Sakar öküzü yaylada bırakır, diğer hay-
vanlarını alır gider. Aylar geçer, yayla zamanı geldiğinde yaylalara gö-
çülür. Sakar öküzün sahibi terk ettiği öküzünü otlarken görünce şaşırır. 
Öküz etlenmiş güzelleşmiştir. Mahcub olan sahibi, aynı zamanda sevi-
nir de. Şöyle söyler: “Ya Rabbi, senin koruyup esirgediğin olsa olsa sana 
kurban olur” diyip öküzü oracıkta Allah rızası için kurban eder. Sakar 
öküzün kanının aktığı yerlerden billur gibi sular çıkar. Sakaröküz Yayla-
sı’ndaki su o sudur. Öyle ki içinden beş tane taşı sayıp almak mümkün 
değildir, o kadar soğuktur, el dayanmaz! Bu gümüş gibi su diğer kay-
naklarla birleşir, Suşehri Ovası’nda berekete dönüşür.

Kösedağ’daki bol kaynak suları, ab-ı hayat akan pınarların bir kısmı 
Kızılırmak’ın, bir kısmı da Yeşil Irmak’ın kolları olan dereler ve çayları 
meydana getirirler. Bu suların, ziyaret kaynaklarının sesine koşuyor gibi 
akışları, sarmaş dolaş birbirine karışmaları, sonra birleşerek kaderin sü-
rüklediği sonlarına, diğer sular gibi deryalarda kaybolmaları kutsal bir 
çağrıya yöneliş gibidir.
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Kösedağ’ın tarihimizdeki yeri, efsâneleri, otlakları, rengârenk çiçekleri, 
kekik ıtırlı yaylaları, dumanlı başı şairlerimizi de etkilemiştir. İlyas Ege 
şu dörtlüğünde, geçmişle bugün arasında vefa ve sevgi bağını şöyle dile 
getiriyor:

Kösedağ bir anıt tarihimizden
Yücelir ufukta kandan kemikten
Bugün gelincikler güller bitirir
Üç bin şehidinin körpe teninden

Suşehri ve Zara’nın hayvancılıkla uğraşan çiftçileri, yaz mevsiminde 
hayvanlarını, bilhassa koyun sürülerini, yaz sıcağından ve ekili araziler 
sebebiyle, bol otlaklı Kösedağ yaylalarına götürürler. Bu yaylalar yük-
sek olduğundan, gündönümü olan 22 Haziran’dan, ağustos sonuna 
kadar, ancak iki buçuk ay kalınabilir. Bu tarihten önce ve sonra soğuk-
tan durulmaz. Yaylaya genellikle ailenin kadınları ve çocukları gider. 
Erkekler ve ailenin yetişkin çocukları köyde kalarak hasat işleriyle meş-
gul olurlar. Ailenin erkekleri işlerinden fırsat buldukça, komşularla an-
laşarak yaylada bulunan ana, eş, çocuk ve diğer aile yakınlarını ziyarete 
gider, hem de dinlenirler. Köyden ve kazadan misafiri gelen için o gün 
bayram olur. Zaralı Halil Söyler’in Kösedağ Güzellemesi, yaylanın gü-
zelliğini, yaylada yapılan ürünlerin ekonomik değerini, köyde kalanla-
rın özlemini, poyraz rüzgârlarıyla dağılan Kösedağ’ın ve yaylanın sisini 
şöyle dile getiriyor: 

Kösedağ yüksektir Zara engini
Yaylaya çıkarlar fakir zengini
O güzel çiçekler dökmez rengini
Çekil duman Kösedağ’ın başından

Kösedağ dediğin büyük manzara
Bir yanı Suşehri bir yanı Zara
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Otur Çiçekli’ye zülfünü dara
Çekil duman Kösedağ’ın başından

 Kösedağ başında acı su yoktur
Tatlı su başında menevşe çoktur
Böyle güzel yayla bir yerde yoktur
Çekil duman Kösedağ’ın başından

Kösedağ başında yayılan taylar
Var mı benim gibi emeği zaylar
Siz de duydunuz mu yıldızlar aylar
Çekil duman Kösedağ’ın başından

Kösedağ başında kar bölük yatar
Kızılırmak coşmuş köpükler saçar
Peyniri kaymağı ucuza satar
Çekil duman Kösedağın başından

Zara ili derler benim durağım
Evvel yakın idim şimdi ırağım
Yanmaz iken yanar oldu yüreğim
Çekil duman Kösedağ’ın başından

Köse Süleyman’ı duman bürüdü
Anuklu’da kar kalmadı eridi
Kırat menzilini aldı yürüdü
Çekil duman Kösedağ’ın başından
Av edelim kekliğinden kuşundan

Zaralı Halil Söyler’in bu güzellemesine ek olarak şu kıtalar yöre halkı 
tarafından söylenmektedir: 
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Sabah oldu güneş doğdu şafaktan
Mor koyunlar çekiliyor yataktan
Kelek sesi gelir gayet uzaktan
Dertli çoban çal kavalı meraktan

Mevlam hoş yaratmış güzel tüyünü
Çobanöldüren’de içer suyunu 
Ulu’dan Tanrı’dan almış huyunu
Gelen geden meth eyliyor yaylayı

Yastadır da deli gönül yastadır
Gelir diye kulaklarım sestedir
Çise konar zülüflerin ısladır
Var git duman şu yaylanın başından

Duman senin çürük işin bitmez mi
Boyraz esip bir tarafa gitmez mi
Benim eski derdim bana yetmez mi
Var git duman şu yaylanın başından

Zaralı Halil, Malatya’da bulunduğu sırada, memleketinde öldü haberi-
nin çıkması üzerine yaktığı türküde şöyle söylemiş: 

Kösedağdan esen yeller
Yağmur yağar, akar seller
Üç bacının bir kardaşı
Gurbet elde ölmüş derler 

Kösedağ’ın kuzey eteği Kelkit Vadisi’ne doğru olduğundan tarihi yollar 
üzerinde bulunmaktadır. Halk edebiyatımızda “Turna Türküleri”nde, 
halk şairi, yolcu kervanlarının timsali olan turnaları bir noktadan kaldı-
rarak, yol istikametini, uğranması gerekli menzilleri gösterir, tehlikeleri 
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belirtir, tekke ve ziyaret yerlerini dolaştırır. İşte bir türküde, Ankara Ka-
lecik, Çıtrık Boğazı, Faraşlı, Çatallı, Sungurlu, Ekmekçibeli, Alaca, Bakır 
Boğazı, Zile, Tokat, Tozanlı Deresi, Kelkit Ovası, Kösedağ ve Erzurum 
yolu çizilmiştir. 

Suşehri Ovası’nın ufuklarında uzanan sıra dağlar içinde Kösedağ ve 
Kızıldağ gökyüzünde baş başa vermiş gibidir. Koynundaki efsâneleri, 
inançları ile Kösedağ, bağrındakı kırk yaradan, kırk gözeden Kızılır-
mak’ın çıktığı Kızıldağ. Her iki dağ da Türkler’in eski inanç sisteminde-
ki dağ kültünün izlerini taşırlar. 

Kösedağ’daki “Köse Süleyman Ziyareti ve Çevresi”, Kültür Bakanlığı, 
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 7.3.1986 ta-
rihli kararı ile SİT alanı olarak tescil edilmiştir. Suşehri Belediyesi ta-
rafından 2003 yılında türbe yapılmış ve çevresi onarılmıştır. Böylece 
tarihe ve şehitlerine duydukları saygıyı her yıl dile getiren yöre halkının 
arzusu da gerçekleşmiştir. 

Kösedağ; vatan sevgisine dağın taşın şahit tutulduğu, halkımızın inanç-
larında yer etmiş, gelenekleri ve efsâneleri ile tarihimizin önemli bir 
durağıdır. Kösedağ, yüreklerde bir dâğ olmanın ötesinde, tarihçiler; 
Moğollar’ın önlerine kattıkları Türk boylarının Anadolu’ya gelmelerini 
sağlayan ve Türkleşme sürecini hızlandıran bir etken olduğu da belir-
tirler.
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NOTLAR 
 Sivas Müzesi’nde beş adet örme zırh bulunmaktadır. Bu zırhların müzede envanter numara-
ları ve müzeye geldikleri tarih ve yerler şöyledir:

293 Envanter No 1934 Yılı Ohturum Köyünden

443 “ 1941 “ Suşehri Merkez Okulu’ndan

444 “ 1941 “ Suşehri Merkez Okulu’ndan 

569 “ 1943 “ Yıldız Dağı eteğinden

738 “ 1951 “ İnönü Müzesi’nden (Tarih ve yeri belli değildir)

Suşehri Halk Eğitimi Md. İlyas Ege, 1993 yılında vermiş olduğu bilgide, 443 ve 444 envanter 
numaralı örme zırhların, Suşehri Geminbeli’nde bulunarak daha sonra müzeye intikal ettiği-
ni belirtmiştir.

(1993 yılında İstanbul Askeri Müze uzmanı ile yapmış olduğum görüşmede, Askeri Müze’de 
Selçuklu dönemine ait örme zırh bulunmadığı bildirilmişti. M.Üçer) 
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ALACAHAN KERVANSARAYI
Atalarımızdan yadigâr kalan kervansaraylar, kervanlar oluşturarak seya-
hat edenleri barındıracak şekilde inşa edilen vakıf kuruluşlarıdır. Menzil 
ya da konak denilen ve kervanın belli bir süre gittikten sonra, konakla-
nan kervansaraylarda yolcular dinlenir, hayvanlar yedekleri ile değişti-
rilirdi. Ticari gelişme sağlayan, barış günlerinde sağlık ve sosyal yardım 
hizmetleri yapan, savaş zamanlarında da barınak, kış ve yaz mevsimle-
rinde tabiatın şiddetli tesirlerine karşı kervanları koruyan, kentler arası 
yollarda kervanların konakladığı kervansarayların ilk örnekleri, Türkis-
tan’da “ribat” diye adlandırılan küçük kalelerdi. Selçuklular döneminde 
Anadolu’da 13. yy. da muhteşem kervansaraylar yapılmış ve bunlar “sul-
tan hanı” olarak anılmıştı. Osmanlı döneminde de Selçuklular döne-
minde olduğu gibi, muazzam kervansaraylar yaptırılmış, bu dönemde 
yapılanlar, hizmet açısından gelişmiş ve ileri düzeye ulaşmıştı. 

Sivas geçmişte, canlı bir ticaret merkezi olarak birçok yolun kavşağında 
bulunduğu için, gerek şehir içinde, gerekse kervan yollarındaki menzil-
lerde birçok hana sahipti. XII. yüzyılda Sivas’ın tek hâkimi olan Türk-
ler, harabe halindeki şehri XIII. yüzyıl içinde büyük bir imar faaliyeti 
ile Sivas’ın bu yıllarda altın çağını yaşamasını sağlamışlardır. O yıllarda 
Sivas siyasî başkent olduğu gibi hareketli bir tüccar şehriydi. Bunu şehir 
içinde ve dışında bulunan birçok han ve kervansaraylardan anlıyoruz.
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Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kervan Yolları (2007) adlı kitabında 
“Anadolu Selçuklu Hanları” başlığı ile verdiği dizinde 191 eser tesbit et-
tiğini belirtiyor. Bu çalışmada hanların adları ve harita üzerinde yerleri 
de belirtilmiş olup, Sivas’ın kervan yollarındaki hanlarının adları şöyle 
veriliyor: 

-Kayseri yolu Lâtif Han

-Kayseri yolu Gemerek Şahruh Köprüsü Hanı

-Kayseri yolu Gedik Han

-Kayseri yolu (Gedik Han’dan sonra) Lala Hanı

-Divriği Erzincan yolu Dibli (Kara) Hanı

-Kangal yolu Tecer Hanı

-Kangal yolu Selçuk Hanı

-Divriği - Harput yolu Hanlarbağı Kervansarayı

-Divriği - Zara yolu Pamuk Hanı

-Divriği - Harput Kantarmış (Decde) Hanı

-Divriği - Çaltı yolu Burma Han

-Divriği - Burmahan’ın doğusunda Rabat köyü (Han ?)

-Kangal - Alacahan Alaca Han 

-Kangal - Maltepe (Han ?)

-Kangal Kumsorun Hanı

-Malatya yolu Kervansaray köyü (Kervansaray ?)

-Kangal - Malatya Han köyü Çukur Çayır Hanı

-Tokat yolunda Yıldızeli Yeni Han

-Çamlıbel Kervansarayı
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-Tokat yolunda Paşa Hanı
-Tokat yolunda Ağca Hanı
-Erzurum yolu İbnirahat Hanı
-Zara - Divriği yolu Tepe (Sarp) Han
-Ağaç Han
-Handere Mirçinge Hanı
-Çaltı Vadisi Han
-Halimin Hanı (Sivas’ın batısında 20 km.de) Diğer adı Söğütlü 
Han’dır. (M.Ü.)
-Sivas - Erzincan yolunda Yer Han 

Alacahan Kervansarayı

Alacahan beldesine adını veren kervansaray, eski Bağdat/İpek Yolu, 
yeni Sivas-Malatya yolunun 100. kilometresinde bulunuyor. Kervan-
saraya, siyah beyaz taş örgülü, almaşa duvarlarına atfen, Alacahan adı 
verilmiştir. Adıyla özdeşleşen bir kervansaraya sahip olan Alacahan; be-
lediyesi, 4 mahallesi, 24 köyü ve 8 mezrası ile Kangal ilçesinin 18.000 
kadar nüfusu olan bir bucağıdır. Eski adı Yeniil olan bu belde adını 
kervansaraydan alarak Alacahan olmuştur. Tarihi Bağdat/İpek Yolu’n-
da kervanların konaklama menzilinde bulunan Alacahan Kervansara-
yı’nın bir Selçuklu eseri olması muhtemeldir. Ancak, kervansarayın kim 
tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Kervansaray ve camisi, bu 
yapıları korumak amacıyla sur ile çevrilmiş bir külliye halinde günü-
müze gelmiş bulunuyor. Alacahan Külliyesi için elimizde olan en eski 
belge 17. yüzyıl, erken Osmanlı dönemine aittir. Alacahan menzilinde 
bulunan Alacahan Kervansarayı’nın tarihimizde önemli bir yeri var-
dır ki IV. Murat’ın da Bağdat Seferi’ne giderken, ilçe merkezine 23 km 
uzaklıkta bulunan Alacahan beldesinden geçtiği biliniyor. 
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Kervansaray, dıştan dışa 65x20 m ölçülerinde, kapı taşıntısı ve karşı-
sındaki iki odanın da ilavesiyle yaklaşık 1500 m2.lik bir alan üzerine 
oturmuştur. Üzeri düz dam şeklinde tamamen kapalı “kışlık kervansa-
ray” niteliğindedir. Daha önce toprak örtülü olan yapının üzeri 1976 
yılında, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmış ve üzeri de-
mirli beton mozaik haline getirilmiştir. Üst örtü içten kesme taş ayaklar 
ve ayakları bağlayan sivri kemerler ile beden duvarları arasında üstleri 
moloztaş örgülü beşik tonozludur. Alacahan’a doğu yönünde 2.34 m 
dışa çıkıntılı, üzeri yuvarlak tonozlu eyvanın ortasındaki basık kemerli 
2.41 m açıklığı bulunan büyük ve sade bir kapıdan girilmektedir. Kapı 
üzerinde beyaz mermerden bir kitabelik vardır; ancak üzerinde hiç bir 
yazı bulunmamaktadır.

Alacahan Kervansarayı
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Yapı ana çizgileri ile doğu-batı yanında, buna dik olarak düzenlenmiş, 
üçer sahınlı iki yan bölümden oluşmaktadır. Ortada beşik tonozlu bü-
yükçe bir orta sahın ile bu sahından açılan yine büyük iki yan sahına 
geçilir.

Eyvan türü taçkapının belirlediği girişin ardında yer alan orta bölmeye, 
girişten hemen sonra, iki yanda beşik tonoz örtülü birer hücre bağlan-
mıştır. Ayrıca beşik tonoz örtülü iki hücre de orta bölümün batı ucunda 
yer almaktadır. Girişin solunda (güney) “Mescid odası” bulunur. Orta 
sahından sivri kemerli bir niş ile ayrılıp alçak basık kemerli kapı ile giri-
len odanın tam karşısında mihrabı vardır. Diğer (kuzey) yandaki hücre 
genişliğine yakın bir kemerle girişin ardındaki ilk bölüme açılan hücre 
ise daha çok bir eyvan ihtimalini düşündürmektedir. Hamam olması 
kuvvetle muhtemel olan bu odada bunu kanıtlayacak izler görülme-
mektedir.

Kervansaraya girildiğinde, altı ayak üstüne oturan üç adet “yuvarlak 
taşıma kemeri” üstündeki beşik tonozla kapalı bir orta sahın karşımı-
za çıkar. Sahının yan duvarları kesme taştan, yastık taşından, sonra da 
tonozu moloz taşdandır. Sağ yan duvarındaki bir taş üstünde şu yazı 
okunmaktadır: 

“Halil Kâtip, Allah Rahmet eyle ana kim bir dua ile ana 1046” 
(M.1636 )

Bu tarih, kervansarayda; cami ve surda görülen kitabelerin en eski ta-
rihlisidir. Giriş aksındaki orta sahın 8.55x22.97 m ölçülerinde dikdört-
gen planlıdır. Orta sahının her iki yan duvarlarına bitişik karşılıklı üçer 
sütunlu yontma taştan, sütun başlıkları palmet motifli olup birbirlerine 
sivri kemerle bağlanmıştır. Orta sahın diğer mekânlardan daha yüksek 
ve beşik tonozludur.
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Kervansarayın girişinin tam karşısında, orta sahının sonunda 3.70x6.20 
m ölçülerinde birbirine simetrik iki hücre vardır. Dikdörtgen çerçeveli 
küçük kapılardan girilmekte, beşik tonozla örtülü odalarda birer tepe 
penceresi bulunmaktadır.

Orta sahınların ikinci ve üçüncü sütunları arasında karşılıklı olarak 
yanlara açılan, yuvarlak kemerlerle güney ve kuzey yan sahınlar bulun-
maktadır. Güneydeki 26.55x17.39 m iç ölçülerindeki sahın sekiz ayak 
ve dokuz kemerlidir. Kuzeydeki, 27x17.43 m ölçülerindeki sahın yedi 
ayak, sekiz kemerlidir. Bu yan sahınları, boylamasına dizilmiş iki ayrı 
“sıra kemer” sistemi üçe ayırmaktadır. Sütunlarla ayrılan bu bölmeler 
beşik tonoz örtülüdür. Ortadaki daha yüksekçe olan yan sahının iki 
kenarındaki koridor tonozu daha alçaktır. Ortadaki sahınlar, diğer yan 
sahınlardan daha geniş tutulmuştur. Yan sahınlar yerden yaklaşık 0.80-
0.90 m yükseltilerek seki hâline getirilmiştir. Yolcuların bu mekânlarda 
hayvanlarıyla konaklamaları için bu uygulamaya yer verilmiştir. Tepede 
bulunan dörder küçük pencereyle içerisinin aydınlığı sağlanmıştır.

Dıştan kale görünümünde olan yapının doğuda iki, kuzey cephede bir 
ve batıda iki olmak üzere üçgen biçimli payandalarla yan sahınların to-
noz örtüsü hafifletilmiş ve kervansarayın duvarları daha da sağlamlaş-
tırılmıştır. 

Kervansarayın vakfiyesi günümüze ulaşmamıştır. 1976 yılında Vakıflar 
Genel Md. tarafından yapılan onarımda, dış cephe taş kaplaması yapıl-
mış, yapının üzeri 7 cm demirli mozaikle örtülmüştür. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından, daha önceleri depo olarak kiraya verilmektey-
di. Alacahan Külliyesi, 30.5.1985 tarihinde 1073 kararla tescil edilerek, 
Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri’ne dâhil edilmiştir. 
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Alacahan Camisi

Kervansarayın batısında, kale duvarı güney girişinin solundadır. Cami 
içinde bulunan Osmanlıca manzum kitabenin birinci mısraının ilk ve 
son kısmı kırıktır. Bu kitabeden, caminin 1234 (1818) yılında Hasan 
Beyzâde Mahmud Bey tarafından onarılmış olduğu anlaşılmaktadır. 
Caminin kesin yapılış tarihini belgeleyen kitabeye ve kaynağa rastlan-
mamıştır. Mimari üslubu, malzeme ve tekniği bakımından kervansa-
rayla aynı dönemde yapıldığı izlenimini vermektedir. Cami girişi üze-
rinde; “Lâilâhe illallah Muhammedün Resûlullah” yazılıdır.

Câmi kare planlı, tek kubbeli, tek minareli şirin, bir erken Osmanlı 
dönemi eseridir. Kuzey yönündeki son cemaat mekânı düz çatılı ola-
rak, sonradan yapılmıştır. Kare planlı asıl ibadet alanında köşelerdeki 
tromplar yardımıyla kubbe kasnağına geçilmiş, üzeri basık kubbe ile 
örtülmüştür. İçten tatlı kireç ile sıvanmış olup sıva üzerinde bugün 
kaybolmaya yüz tutmuş kalem işi çiçek ve yazı izleri görülebilmektedir. 
Orijinal ahşab minberi sadedir ve mihrabın sağ yanında bulunmakta-
dır. 

Kesme taş örgülü, tek şerefeli zarif minaresi siyah ve beyaz renkli taşlarla 
inşa edilmiştir. Caminin dış beden duvarları, kubbe kasnağı moloz taş 
örgülüdür. Minare kaidesinin doğu yüzündeki kitabede; “Sahibü’l-hay-
rat Mehmed Ağa.... şehriyârî sene 1171 (1757)” yazılıdır. Bu kitabe mi-
narenin sonradan yapıldığını belgelemektedir.

Alacahan Surları

Kervansaray, güney-kuzeybatı köşelerinden başlayarak batıya doğru 
birbirine paralel olarak uzanan dikdörtgen şeklinde bir sur ile çevril-
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miştir. Surun doğusunda bir kale kapısı görünümünde muhteşem 
kervansaray, camiyi de içine alan kale duvarlarının koruma amacıyla 
yapılmış olduğunu kanıtlamaktadır.

Duvarları 1.90 m kalınlığında, moloz taş örgüsünün dışındaki kesme 
taşlar tamamen sökülmüştür. Güney yönünde kervansaray ile cami 
arasında siyah-beyaz renkli kesme taşlarla alacalı örülü, yuvarlak ke-
merli büyük bir kapısı bulunmaktadır. Kesme taş örgünün, girişin doğu 
yönünde kervansarayın beden duvarına kadar uzandığı, kalan izlerden 
anlaşılmaktadır. Güneydoğu köşesinde dairesel biçim alması, köşe ku-
lelerinin de bulunduğunu kanıtlamaktadır. Gün geçtikçe taşları sökü-
len surların ayakta kalmış en yüksek yeri 4 m.dir.

Kale duvarı giriş kemerinin üstünde yosun tutmuş ve sağ üst köşesi kı-
rılmış olan Arapça onarım kitabesinin okunabilen kısımdan surların; 

“Hicri 1150 (Miladi 1736-37) tarihinde, Sultan I. Mahmut dönemin-
de, tamirini Hekimoğlu Ali Paşa’nın emrettiği, Vezir Silahtar Mehmet 
Paşa’nın tamamlamasını buyurduğu ve Mütevellioğlu Seyyid Hasan’ın 
da tamirinde bizzat bulunduğu” anlaşılmaktadır. 

Hakkı Acun, Sivas-Kangal Alacahan menzilhanı makalesinde surların 
tarihlendirilmesi konusunda şu bilgileri vermektedir: 

1687 tarihinde Alacahan Derbend’ine yeniden nizam verilerek ilave-
lerle bir kale inşa edilmiştir. Surların yapımına 1637'de başlanmış, yapı-
mı çok uzun bir süre devam ederek nihayet Hicri 1150 (Miladi 1736-
37) yılında yıkılan yerler tamir edilerek bitirilmiştir.

Kitabede iki vezir-i a’zam isminin geçmesi bu kişilerin sık sık göreve 
getirilip azledilmesine bağlıdır. Vezir-i a’zam Hekimoğlu Ali Paşa, Ve-
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nedikli bir dönme olan Hekimbaşı Nuh Efendi’nin oğludur. 1689'da 
doğmuş, 1732'de Tebriz seraskeri iken sadrazamlığa tayin edilmiş, 
1735 yılında bu görevden alınmıştır. 1742 yılında Anadolu Beylerbey-
liği’nden ikinci kez sadrazam olmuş, sonra azledilmiş, 1755 tarihinde 
üçüncü kez sadrazam olmuş ve aynı yıl içinde azledilerek Magosa’ya 
sürülmüş, sonra Anadolu valisi iken ölmüştür. 

Silahdar Mehmet Paşa ise İstanbullu bir kavafın oğludur. III. Ah-
med’in kızı Ayşe Sultan’la evlenmiştir. 1730 yılında kubbe veziri olmuş, 
1731'de bu görevinden azledilmiştir. 1770'de Bosna valisi iken sadra-
zam olmuş, 1771'de bu görevinden alınmıştır. Azlinden sonra muhtelif 
valiliklerde bulunmuştur. 

Alacahan Kervansarayı “kuş uçan” fakat artık “kervanların geçmediği” 
Sivas-Malatya yolunun 100. kilometresinde, şehirlerarası yola çok ya-
kın bir konumda bulunuyor. Sosyal ve doğal kaderine terk edilmemesi 
gereken Alacahan Kervansarayı Sivas Koruma Kurulu’nun 21.06.2006 
tarih ve 118 sayılı kararıyla onaylanan projesi doğrultusunda 2007 yı-
lında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarılmış, içine yılların et-
kisi ile yığılmış yaklaşık 1.5 m dolgu toprağı boşaltılmış, sekileri ortaya 
çıkarılmış, hanın orijinalliğine kavuşması, rutubetin önlenmesi, tepe-
deki ışıklıkların camekânla kapatılması, yağmur ve karın içeriye dolma-
sına engel olunması için gereken önlemler alınmıştır. 

Derbend palangası içindeki kervansaray müştemilatı Osmanlı yapısı 
mescid de Sivas Koruma Kurulu’nun 13.03.2007 tarih ve 388 sayılı ka-
rarıyla onaylanan projesi doğrultusunda 2007-2008 yıllarında Vakıflar 
Bölge Müdürlüğünce onarılmıştır. Böylece, atalarımızdan yadigâr bu 
tarihi külliyenin hayatiyetini devam ettirmesi için yapılan çalışmalar 
sonuç vermiştir. 
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Sivas Koruma Kurulu’nun kararıyla fonksiyon değişikliği onaylanmış 
olan kervarsaray, Alacahan Belediyesi tarafından kiralanmış olup, kül-
türel amaçlı kullanılmaktadır. 

KAYNAKÇA
-Acun, Hakkı, “Sivas-Kangal Alacahan Menzilhanı“, X. Türk Tarih Kongresi (Ankara 22-26 
Eylül), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1994, s. 2369.
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SİVAS’TA KÜMBET SEMTİNE
ADINI VEREN ESER

 ŞAHNA KÜMBETİ 
Kümbet mevkisinin adını ilk olarak Sivas’ta T.C.DDY 4. İşletme Ecza-
nesi’nde göreve başladığım yıl duymuştum. Buraya adını veren kümbet 
nerede idi, ne olmuştu? Merakım ve araştırmalarımın sonucunda Si-
vas’ta bu mevkide, vaktiyle Şahna Kümbeti adında bir eserin bulundu-
ğunu İ. Hakkı Uzunçarşılı ve R. Nafiz’in Sivas Şehri (1928) kitabından 
öğrendim.

Sivas yöresinde şahna olarak telaffuz edilen kelimenin aslı sözlüklerde 
“şahne (< şihne) olarak kayıtlıdır. Arapça olan kelime; 1-İnzibat memu-
ru, emniyet memuru, şehir zabıtası, 2- Harmanlara nezâret eden kimse, 
harman bekçisi” anlamına gelmektedir. 

Şahne, Selçuklular döneminde bir tür askerî validir. Selçuklular’da Bağ-
dat gibi önemli şehirlerde ve Anadolu’daki bazı şehirlerde bu görevi icra 
eden önemli komutanlar olmuştur. Mehmet Altay Köymen (1992), 
Büyük Selçuklu İmparatorluğu hükûmet teşkilâtının eyâlet memuri-
yetlerinden biri olan şahneliğin bir nev’i askerî valilik olduğunu kay-
detmekte, eyâletin en yüksek mümessili olduğunu, kılıç ehlinden, yani 
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Türk kumandanlardan olmalarının tabii sonucu olarak şahnelerin ma-
iyetlerinde büyük askerî kuvvetler bulundurduklarını belirtmektedir. 

Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nda bir idarî unvan olarak genellikle 
şehrin bizzat asayiş ve idaresinden sorumlu kimse olarak kabul edilen 
şahne, Anadolu Selçuklularında sivil halk arasında da yaygın olarak 
kullanılmıştır. İbn Bibi Selçukname’de, “Sultan’ın hizmetinde üstün 
yetenekleri ve engin bilgisiyle önemli hizmetlerde bulunmuş ve çevre-
sinde güvenilir bir kimse olarak tanınmış Kayseri yöneticisi (hâkim) ve 
şahnesi Celaleddin Kayser”den bahisle hizmetlerine yer vermiştir. Sel-
çukname’yi günümüz Türkçesi’ne kazandıran Mürsel Öztürk, şahneyi; 
“Önemli şehir merkezlerinde şahne denilen bir merkez valisi idare ve 
zabıta işlerini yürütürdü.” şeklinde dipnotunda açıklamıştır. Yine İbn 
Bibi, Erzurum Şahnesi Şerefeddin Duvinî’den bahsetmiş, “şahne çavuş-
larının ( serhengân-i şahne) heybetlerinden…” de söz etmiştir. 

İbn Bibi, I.Alâeddin Keykubad’ın saltanat döneminde şahne olan ve 
vefat edince Sivas’taki Şahna Kümbeti’ne defnedilen, Hüseyin b. Ca-
fer’den bahsetmemiş. Tuncer Baykara (2004), Sübaşılık=Eyâletler’deki 
unvanlar, sübaşıların adı ve şahnelerin (Celaleddin Kayser ve Şerefed-
din Duvinî) bulundukları şehir/eyâlet ve tarihlerini kaynakları ile kita-
bında belirtmiştir. 

İ. Hakkı Uzunçarşılı ve R. Nafiz’in Sivas Şehri (1928) adlı eserinden, 
Şahna Kümbeti hakkında şu bilgileri öğreniyoruz:

“Bu kümbet, Sivas ile Kızılırmak arasında, Kayseri’ye giden yolun sağ 
tarafında, şehre yarım saatlik mesafede bulunuyormuş. Kümbet son-
radan yıkılarak kitabesi Sivas Lisesi’ne naklolunmuştur. Kitabenin bir 
sureti, ‘Sivas ve Divriği Korpusu’nda vardır. Sülüs hatla hakkedilmiş 
Arapça iki satırlık kitabede şöyle denilmektedir:
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“Ey Allah’ım, bu kabrin sahibi, rahmetine muhtaç olan zayıf kul 
Hüseyin b. Cafer’i sen bağışla. 629 / 1231-32 yılında”

Kümbete defnedilmiş olan zat H.629 / 1231-32 yılında vefat etmiştir. 
Adı Hüseyin b. Cafer’dir. Bu kümbete Şahne Kümbedi adı verildiğine 
nazaran Hüseyin b. Cafer’in Sivas’ın zabıta müdürü olduğu anlaşılıyor.” 

Sivas Şehri kitabında, Şahne Kümbeti’nin, Sivas ve Divriği Korpusu’n-
dan alınmış iki fotoğrafı ile kümbetin yerinin de belirtildiği Sivas planı 
bulunuyor. 

Hikmet Denizli, Sivas Tarihi ve Anıtları adlı eserinin “Mevcut Olmayan 
Yapılar” bölümünde; “Şahna Kümbeti’nin, M.1231 yılında vefat eden 
Şahna Cafer oğlu Hüseyin için yaptırıldığını, eserin 1906 yılında tama-
men yıkıldığını ve kümbetin motifli taşları ve kitabe parçalarının o ta-
rihlerde müze olan Gökmedrese’ye taşındığını belirterek, Şahna Küm-
beti’nin, Korpus’tan alınan iki fotoğrafına ve kümbetin Orhan Cezmi 
Tuncer tarafından çizilmiş planına da yer veriyor. H. Denizli, ayrıca, 
Şahna Kümbeti’yle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Kare planlı oturtmalık üzerine gövde sekizgen olarak yükselir. İçerden 
kubbeli çatısı dışardan sekiz yüzeyli bir piramitle kaplıdır. Giriş doğu 
yönündedir ve girişin sağ ve solundaki yüzeylerde sadece pencereler 
vardır. Batıdaki pencerenin üstü mukarnasla örtülüdür. Köşelerde sü-
tünceler vardır. Kümbetin giriş kapısını çepeçevre yıldız motifli süsle-
me sarar ve on iki sıra mukarnaslıdır. En üst sırada sülüs hat ile yazılmış 
kitâbe kuşağı vardır. Bu çerçeveyi bir silme çevirir. Bu silmeler her duvar 
çevresinde bulunur. Kümbetin süslemesi, Sivas Darüşşifası ile benzer-
lik gösterir.” 

Cevdet Çulpan’ın Türk Taş Köprüleri (1975) adlı eserinde, kümbet-
le ilgili olarak şu bilgileri kaydediyor: “Sivas’ın 10 km. batı-güneyinde 
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Şahna Kümbeti
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Sivas-Kayseri şosasının geçtiği (Sivas-Kayseri, eski yolu) Kızılırmak 
üzerindeki Kesik Köprü’nün, XX. yüzyıl başındaki tamirinde, Şahna 
Kümbeti’nin malzemeleri kullanılmıştır.”

Sivas Gökmedrese’de 1995 yılında yapılan temizlikte, Vakıflar Müdür-
lüğü’nün, daha önce yaptığı çalışmalarla medrese hücrelerine dolduru-
lan, Gökmedrese’ye ait olan ve olmayan bütün taşların avluya, oradan 
da ana eyvan yanındaki servis kapısından tahta perde ile çevrilmiş dış 
avluya taşınmış olduğunu belirtmektedir. Ayrıca bu taşlar arasında 
Şahna Kümbeti’nin taşları da bulunduğunu, 1906 yılında yıkılmış olan 
Şahna Kümbeti’nin taşlarının numaralanarak müze olan Gökmedre-
se’ye taşınmış olduğunu kaydetmiştir.

Sivas’taki Gökmedrese (Sivas Sahibiyye Medresesi), Selçuklunun ünlü 
başveziri Sahib Ata Fahrü’d-din Ali tarafından M. 1271 yılında yaptı-
rılmıştır. Sivas tarihi hakkında çok önemli bir belge olan Gökmedrese 
Vakfiyesi H.679 (M. 1280) tarihinde düzenlenmiştir. Sivas Gökmedre-
se Vakfiyesi’nde; Şahne Hamamı’nın, çifte hamam olduğu ve Gökmed-
rese’ye de yakın bulunduğu belirtilerek aynen şu ifadelere yer veriliyor: 

“Sivas’ın içinde Şahne namı ile maruf biri erkeklere, biri kadınlara 
mahsus iki hamamın tamamı ki bu hamam Sultân-ı muazzam Gıya-
sü’d-dünya ve’d-din Keyhüsrev bin Kılıçarslan tarafından vakfedilmiş-
tir. Bunun iki tarafı nehre, Kadı Necmü’d-din Medresesi Vakfına.” 

“Gökmedrese vakıflarından olan Şahne Hamamı ile Şahne Hüseyin b. 
Cafer arasında acaba bir ilgi olabilir mi?” sorusu akla geliyor.

Ayrıca, Sivas’ta, Ahi Emir Ahmet’in H.733 (M.1333) tarihli vakıf se-
nedinde, başka bir bilgiye ulaşamadığımız; Kara Şahna Mescidi Ma-
hallesi’nin adı şöyle geçmektedir: “Kara Şahna Mescidi Mahallesi’nde-
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ki çamaşırhanenin hududu, adı geçen mescid ile diğer taraftan Hoca 
Mehmed mülki ile sınırlanmıştır.” 

XIX. yüzyıl sonlarına kadar, Sivas-Kayseri yolunda, Sivas’ın giriş ve çı-
kışında âdeta bir nöbetçi gibi görev yapan Şahna Kümbeti aynı zaman-
da yolcuların da sığındığı bir yapı imiş. Zamanın tahribatından başka, 
yıkılmadan önce, son bir asırdır ciddi hasar görmüş olan bu güzel eser, 
kubbesinde altın bulunduğu şeklindeki asılsız düşüncenin kurbanı ola-
rak hunhar ellerce buradan yıkılmaya başlanmış. Harab olunca da ta-
mamen yıkılmış. Bir kısım taşlarından da Kesik Köprü tamir edilmiştir. 
Şahna Kümbeti’nin Kitabesi, Sivas Atatürk ve Etnoğrafya Müzesi’nin 
taş deposunda muhafaza ediliyor. Ancak, depodaki eserler tasnif edil-
mediği için kitabesinin kaydı müze envanterinde yer almamıştır. 

Şahna Kümbeti için: “Kendi gitmiş, adı kalmış yadigâr!” dense yeridir. 

Sivas’ta Kümbet semtine adını vermiş olan bu tarihî eserin son yıllar-
da, noksan taşlarının tamamlanarak yeniden inşa edilmesi düşüncesi 
gündeme gelmiş bulunmaktadır. Fotoğrafları günümüze geldiği için 
restitüsyon ve restorasyon projelerinin çizilmesi mümkün olan Şahna 
Kümbeti’nin yeri, Kümbet semtinde Tarım Kredi Kooperatifi ile Si-
vas Bayındırlık Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’nin arasındaki mahaldedir. 
Şahne Kümbeti’nin yeniden inşâsı ile Kümbet semti tarihî mirasına 
kavuşacak olduğu gibi, anıtın Sivas Müzesi’ndeki kitabesi ve taşları da 
böylece asıl mekânına konulmuş olacaktır. 

Sivas'ta sözlü Kültürümüzde Şahna

Şahna Kümbeti’nin hatırası Sivas’ta söylenen şu sözlerle dile geliyor: 

-Aklın varsa başında, Şahna Kümbeti karşında: Akıllı olana, Şahna 
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Kümbeti’nin (şahnenin ) karşıda olduğu ve insanların yanlış iş yapma-
masını sanki bu Sivas sözü hatırlatıyor.

-Yavuz şahna ölçmüş, hakkını almış: Şahna (mecazî olarak, elinde güç 
olan insan) ne kadar güçlü olursa olsun, hakkından başkasını alamaz. 
Haklı olana rıza göstermek anlamında kullanılır. 

-Şahna kaçıran: Divriği’de yeşil fasulyeyi verev olarak dilmeye denir. 
Zor bir iş olarak bilinir ki şahnayı bile kaçırmış! 

-Bal da bir tatlıydı ki şahnalar yerken dedem görmüş!: Bilmediği, gör-
mediği şeyi, kendi yaşamış gibi anlatanlar için misal olan bu deyimin 
şöyle bir hikâyesi vardır: İki çocuk konuşuyorlarmış, biri diğerine; “Bal 
da bir tatlıydı ki” demiş. Diğeri; “Yedin mi tadını nerden biliyorsun?” 
diye sorunca arkadaşı şöyle cevaplamış : “Şahnalar yerken dedem gör-
müş!” 

Aynı anlamda kullanılan bir başka deyimimiz de şöyledir: “İrmik hel-
vası yedin mi?” “Şahnalar yerken dedem tömeğin deliğinden görmüş” 
(Temek/tömek: Samanlık penceresi) 

- Şahnagil: Sivas il merkezinde, bir ailenin adıdır. 

Halk şairi, yolcu kervanlarının timsali olan turnaları bir noktadan kal-
dırır, yollardaki tehlikeleri belirtir ve uğranması gerekli menzillere kon-
durur ki “Kalkın turnam kalkın Van’dan sökülün” uzun havasının Zaralı 
Halil tarafından uyarlanmış olanında, Şahnaçimeni şöyle geçiyor: 

(…) Turnam geçin Erzurum’un sağından
Viran kalan Erzincan’ın bağından
Şahnaçimeni’nden Kösedağı’ndan
Hanzar Sazlığı’na konun turnalar (…)
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-Şahnaçimeni: Sivas yöresinde bir yer adı olan Şahnaçimeni/Şahnaçi-
men, hakkında Eğitimci İlyas Ege şu bilgileri vermiştir: Şahnaçimen: 
“Koyulhisar ilçesine bağlı Çiçeközü köyünün eski adıdır. Bu köy, 1925 
râkımlı Karabayır Geçidi'nin (Eski Sivas-Suşehri yolunda kış mevsim-
lerinde amansız fırtınalarıyla ve keskin virajıyla ün yapmıştır) eteğin-
dedir. Kösedağ’a yakındır, dağın kuzeybatısına düşer. Köy idarî açıdan 
Koyulhisar ilçesine bağlı olmakla birlikte, Kelkit Çayı'nın Suşehri tara-
fında kaldığından, ilişkileri daha çok Suşehri iledir. Şahnaçimen, Os-
manlı ordusunun doğu seferlerinde bir menzildir. Yavuz Sultan Selim 
ve Kanunî Sultan Süleyman bu menzilde konaklamıştır.”
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SİVAS’TA BİR ERATNA İNCİSİ

ŞEYH HASAN BEY KÜMBETİ
(GÜDÜK MİNARE) 

Sivas’ın görkemli eserlerinden biri olan Şeyh Hasan Bey Kümbeti, 
Eratna Devletini kuran Sultan Alâeddîn Eratna (ö.1352) tarafından, 
1347 yılında genç yaşında düğünü sırasında vefat eden büyük oğlu 
Sivas Valisi Bedreddîn Şeyh Hasan Bey için yaptırılmıştır. Tarihî kay-
naklar, Eratna oğlu Şeyh Hasan Bey’in son derece yakışıklı, zeki ve ol-
gun bir kişi olduğunu belirtirler. Alâeddîn Eratna, çok sevdiği oğlunun 
genç yaşta ve hele düğünü sırasında ölmesinden dolayı derin üzüntü 
duymuş ve bu üzüntüsünü biraz hafifletebilmek ve oğluna olan sev-
gisini anıtlaştırmak için o zamanlar Sivas’ının her yönden görülebilen 
bir mevkiinde, Anadolu’da bir benzeri görülmeyen bu büyük kümbe-
ti/türbeyi yaptırmıştır. Sadece Sivas’ın değil Anadolu’nun da kendine 
özgü yapısı olan Şeyh Hasan Bey Kümbeti için Sanat Tarihçisi Dr. 
Emel Esin, 1985 yılında Sivas’a geldiğinde, Uygur mimarisinin “stupa” 
adı verilen özelliğini taşıdığını belirtmiştir. 

Sivas Valisi Koca Hasan Paşa, 1564 yılında yaptırmış olduğu Meydan 
Camisi’ne vaiz olarak Şeyh Şemseddin Sivâsî’yi davet etmiş ve ailesini 
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Şeyh Hasan Bey Türbesi’nin geniş arazisi üzerine yerleştirmiştir. Ömer 
Demirel; bu mahalde Şeyh Hasan adıyla anılan bir zaviyenin faaliyet 
gösterdiğini, Şemseddin Sivâsî ailesinin buraya yerleştirilmesiyle te-
sis edilen çeşitli binaların bu bölgedeki iskânın artışını sağladığını ve 
kaynaklarda ilk defa 1637 tarihinde burasının “Küçük Minare Ma-
hallesi” olarak adlandırıldığını kaydetmektedir. Günümüzde Güdük 
Minare’nin bulunduğu mahallenin adı Küçükminare (Güdükminare) 
Mahallesi’dir. Mahalle bu adı Şeyh Hasan Bey’in türbesinden almış-
tır. Güdük Minare’nin bulunduğu çevre Paşabostanı olarak anılmakta 
“yetişmiş yüce ağaçları ve tatlı su gözeleriyle Sebâ bahçelerini andıran 
güzellikleriyle” zamanla gelişerek, büyümüş ve mescidleriyle, açılan 
okullarla 18-19. yüzyıllarda Sivas’ın en çok mektebi olan mahallesi ile 
eğitim faaliyetlerinin de merkezi olmuştu. 

Kemal Göde (1994) Eratnalılar hakkında yapmış olduğu araştırma-
sında şu bilgileri veriyor: “Sultan Alâeddîn Eratna, Türkiye tarihinin en 
sıkıntılı ve zor bir döneminde, Anadolu Selçuklu topraklarında, Sivas, 
sonra da Kayseri’yi başkent yaparak, Konya’dan Erzurum’a kadar olan 
bölgede Eratnalılar Devletini (1327-1381) kurmuştur. İlhanlıların 
vârisi sıfatıyla kurulan Eratna Devleti, Türkmen Beyliklerinden farklı 
bir özelliğe sahiptir. Aslen Uygur Türklerinden olan Sultan Alâeddîn 
Eratna, önce İlhanlılara vekâleten, sonra müstâkilen tutunup, önemli 
bir otorite haline gelerek adına bir devlet kurması ve Türk Memluklü 
Sultanları ile kurduğu dostluk sâyesinde Anadolu’da İlhanlı hakimiye-
tine son vermiş, Çobanlılar’ın Anadolu’da hakimiyet kurmalarına da 
engel olmuştur. Eratnalılar’ın bu olumlu hizmetleri, diğer Türk Beylik-
leri’ne olduğu kadar, süratle büyüyen Osmanlılar’ın da yararına olmuş-
tur. Alâeddîn Eratna’nın ölümünden sonra, oğulları ve torunlarının iyi 
idare edememeleri sebebiyle, Eratna Devleti parçalanmış, yerine Kadı 
Burhaneddin Ahmed, kendi adıyla anılan devletini kurmuştur”.

Eratna adı nereden geliyor? K. Göde; “Emir Eratna’nın adının yerli ve 
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yabancı tarihçiler tarafından çok değişik şekillerde yazılıp okunduğu-
nu, kaynağı Orta Asya’ya dayanan Eratna adının; Uygurca veya Moğol-
ca kökenli bir sözcük olup kıymetli iri inci anlamına geldiğini, Alâeddîn 
Eratna’nın adil, dürüst, sevilen, kuvvetli ve çok iri yarı bir kimse olması 
nedeniyle de kıymetli iri inciye benzetilmiş olabileceğini” belirtiliyor. 
Sözcüğün bütün yazılış ve okunuşları verilerek, Uygurca veya Moğolca 
olan “Eratna” sözcüğün; iri inci, cevher, kıymetli taş anlamlarına geldiği, 
Sanskritçesinin “ratna” olması nedeniye “ Eratna” şeklinin kabul edildi-
ğini de kaydediyor. 

Alâeddîn Eratna, büyük oğlu Şeyh Hasan Bey’i, Mardin Artuklu Hü-
kümdarı Melik Sâlih Şemseddin’in kızıyla nişanlamıştı. Her iki taraf da 
hazırlıklarını tamamladıktan sonra, gelin cehizi (çeyizi) ile Sivas’a doğ-
ru yola çıkmıştı. Gelin alayı davullar çalınarak yol alırken, Şeyh Hasan 
Bey’in aniden hastalanarak Sivas’ta öldüğü acı haberi ulaştığında, o sı-
rada Kayseri’de olan Alâeddîn Eratna, olayın geline duyurulmamasını, 
yine aynı şekilde ve törenle Sivas’a getirilmesini istemiştir. Prof. Dr. Feri-
dun Nâfiz Uzluk hocamızın, 1965 tarihinde Sivas’a geldiklerinde, Şeyh 
Hasan Bey’in türbesini ziyaretimiz sırasında vermiş olduğu şu bilgilere 
göre; “Gelin hanım, yolda davulların çalınış şeklinden sanki acı olayı 
hissetmiş ve nedimelerine, davulların neden artık coşkulu çalmadığını” 
sormuş. Kendisine bir şey söylenmese de acı gerçeği Sivas’a gelince öğ-
renmiş.” Alâeddîn Eratna, gelinin babası Melik Salih’e haber göndermiş 
ve rızasını alarak, gelini ortanca oğlu Cafer Bey’le evlendirmiştir. 

Şeyh Hasan Bey Kümbeti'nin
Mimari Özellikleri

Şeyh Hasan Bey Kümbeti, 9.80x9.80 m ölçülerinde kare planlı bir 
oturtmalık üzerinde ve iki katlı olarak yapılmıştır. Türbenin kare planlı 
kaidesi 6 m yüksekliğe kadar mermerden inşa edilmiştir. Kuzeydoğu 
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ve kuzeybatı köşelerinde yarım kalmış dişlerin olması türbe çevresinde 
başka binalar var mıydı? sorusunu akla getirmektedir. Güneydoğu ve 
güneybatı köşelerinde ise içeri doğru, düzgün girintiler bırakılmıştır. 
Asıl mezar odasına, kuzey yönündeki küçük bir kapıdan girilmektedir. 
Bu odanın doğu batı ve güney yönündeki dar ve küçük mazgal pencere-
lerin üzerinde daire şeklinde bitkisel ve geometrik motiflerle bezenmiş 
rozetler bulunmaktadır. Anadolu Selçuklu kümbetlerinin dış yüzünde 
sıkça rastlanan rozetlerin, Şeyh Hasan Bey’in kabrinin bulunduğu ce-
nazelik bölümünde yer alması ilgi çekici bir özelliğidir. Kare gövdenin 
on üç sıradan oluşan oturtmalığının son taş sırasının üzerinde bulunan 
ikizkenar dörtgen dolgulu tuğla kasnak yer almaktadır. Bunun üzerin-
den silindirik gövdeye geçiş, tuğla örgülü üçgenlerle sağlanmış, bu bağ-
lantı son derece ustalıklı ve sanatlı olarak yapılmıştır.

Anadolu’da hiçbir kümbet Şeyh Hasan Bey Kümbeti kadar yüksek 
değildir ve bu anıta ne Anadolu’da ne de dışında benzer hiçbir örnek 
yoktur. Eratna yapılarında çini ve sırlı tuğlaya rastlanmazken Şeyh Ha-
san Bey Kümbeti’nde çini ve sırlı tuğlanın bu denli önem kazanması, 
Orhan Cezmi Tuncer’e göre ya eskiye dönüş ya da Horasan’dan yeni 
ustaların gelmesiyle açıklanabilir.

Şeyh Hasan Bey Kümbeti’nin silindirik gövdesini kaplayan tuğla arala-
rına yerleştirilen firûze renkte kare çini parçaları çok dekoratif bir etki 
yaratacak şekilde kaplanmıştır. Tuğlalarda iri baklavalar meydana geti-
recek bir sıralama görülür. Tuğlaların derz aralıkları mesafeli bırakıldık-
ları için gölge ve ışık etkisi fazladır. İri baklavaların içindeki tuğlaların 
dekoratif sıralamada, güneşin durumuna göre ışık gölge etkisiyle daha 
iyi görülebilen ve şimdiye kadar üzerinde kimsenin durmadığı bir mo-
tif dikkat çekmektedir. Sağdan sola kendi etrafında dönen bu “svastika” 
figürlerinin sembolik anlamları; uğur, talih ve sonsuzluk olarak açıkla-
nır. Tuğla aralarına yerleştirilen firuze kare çinilerin çok azı günümüze 
gelebilmişse de tuğla örgülü gövdede tuğla-çini uyumu, üçgen ve bak-
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lava dilimleri, bunların içinde yer alan sonsuzluk motifleri muhteşem 
bir etki yaratır. 

Türbede asıl önemli olan çini süsleme, orijinal şekli bugün değişmiş 
olan çatı kısmının tam altında dolaşan frizde bulunmaktadır. Buradaki 
bezeme Şerare Yetkin (1973) tarafından şöyle belirtilmiştir: “Buraya, 
dikine konmuş iki kırmızı ve ortasında bir firûze sırlı tuğla ile birbirin-
den ayrılmış dikdörtgen çini levhalar yerleştirilmiştir. Bu çini levhaların 
üzerinde koyu mavi zemin üzerinde beyaz rîmîlerle meydana getiril-
miş çok zarif bir kompozisyon görülmektedir. Bu levhaların tam orta-
larında iki iri başlı çivi fark edilmektedir. Bu çiviler, levhaların kümbetin 
yuvarlak yüzeyine tesbit edilmesi için konulmuş olmalıdır. Ne yazık ki 
bu çini levhaların önemli bir kısmı dökülmüştür.

Türbenin kubbesi 1310/1894 yılında Şemseddin Sivâsî torunlarından 
Şeyh Ahmed Efendi tarafından tamir ettirilmiştir. Şeyh Hasan Bey Tür-
besi etrafında Şemseddin Sivâsî (1520-1597) ailesine ait binalar bu-
lunuyordu. Ailenin oturduğu Sivas konağı da satıldıktan sonra alanlar 
tarafından 1990’lı yıllarda yıktırıldı ve yerine beton binalar yapıldı. Gü-
dük Minare’nin bulunduğu yer hakkında Şemseddin Sivâsî Hazretleri 
şu bilgileri veriyor: “Vaktiyle yolum Sivas’a uğramıştı, ahâlisi, ulemâ ve 
eşrafı bana ikram ve hürmet göstermişler, Âl-i Selçuktan Sultan Erat-
na’nın oğlu Şeyh Hasan Bey’in üzerine yapılmış yeşil kubbenin yanın-
da güzel bir bahçeye davet etmişlerdi. İçinde tatlı su gözeleri akıyordu, 
yetişmiş yüce ve ulu ağaçları vardı. Havası mutedil, sabah akşam ruh-i 
reyhan gibi sabâ rüzgârları esiyor, Sebâ bahçelerine benziyordu. Çok 
sevmiş, kalbim buraya meyl etmiş, kâşki Sivas’ta bulunsam burada otu-
rurdum demiştim. …(Sivas Valisi Hasan Paşa’nın davetiyle) Yerleşip 
kaldığımız bu yurt bize çok uğurlu ve hayırlı oldu.”

1968-1969 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 
onarımla, türbenin üzeri kiremit kaplı basit örtü sistemi kurşunla kap-



139

lanarak konik külahlı hale getirilmiştir. Bu onarımda türbenin 150 cm 
boyundaki orijinal madenî alemi korunmuştur. Şeyh Hasan Bey Küm-
beti'nin zirvesindeki bu alem, eserin önemli tamamlayıcısı unsurudur. 
Alemi, türbenin 1968-69 yılındaki onarımı sırasında bizzat inceleyen 
Yılmaz Önge’nin tesbitleri şöyledir: “Alemin kaidesi yarım küre biçi-
minde ve bakırdandır. Bunun üzerinde, ortadaki diğerlerine göre çok 
büyük olan üç adet birbirine bitişik küp yer almaktadır. Tepeliği oluş-
turan levha şeklindeki boynuzun uçları arasında minyatür bir alem gibi 
yükselen profilli orta dilim ise içi boş bir damla motifi ile sonuçlanmak-
ta, levha şeklindeki boynuzun üzeri müşebbek tarzda oyma vakıf kita-
besiyle süslenmiştir”

Türbe içinde kare kaideden silindirik gövdeye geçişler pandantif 
ve mukarnaslarla sağlanmış olup yaklaşık 15 m yüksekliğindedir. İç 
mekân kubbe ile örtülmüştür. Türbe içine aydınlık doğu, batı ve güney 
yönünde bulunan dikdörtgen şeklinde demir parmaklıklı pencerelerle 
sağlanmıştır. 

Şeyh Hasan Bey Türbesi'nin giriş kapısı kuzeyde olup buraya dışarıdan 
merdivenle çıkılmaktadır. Şeyh Hasan Bey’in siyah mermer sandukası 
0.68x2.12 m boyutlarında, dikdörtgen prizma şeklindedir. Ne yazık ki 
son senelerde bu sanduka kırılmıştır. Sandukanın üstü kenarları pah-
lanmış balık sırtı tarzında olup, 0.17 m yazı kuşaklıdır. Bu kısımdaki 
yazı; Kur’an-ı Kerim’in Mutaffifîn Suresi’nin 22. Ayetinden 26. Ayetin 
sonuna kadar devam etmektedir.

Sandukanın alt kısmında dört yönde taşa kazınmış Arapça kitabenin 
anlamı şöyledir: “Yüce Sultan, ulu sultanlar sultanı, milletlerin kulluk 
sahibi, dünyada Allah’ın gölgesi, dünya ve dinin kılıcı Sultan Eratna 
Hazretleri’nin -Allah mülkünü dâim kılsın  oğlu, sultanlığın kırmızı gü-
lünün yaprağı, mutluluk ağacının çiçeği, devlet bahçesinin filizi, mer-
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hum Şeyh Hasan -Allah onu affetsin, kabrini aydınlatsın- Ramazan 
yedi yüz kırk sekizde (Aralık 1347) öldü”.

Kısa bir minareye benzetildiği için halkımız tarafından Güdük Minare 
olarak adlandırılmış olan bu kümbetin diğer bir adı da Dabaz Tekke-
si’dir. Şeyh Hasan Bey’in bu hastalıktan ölmesi rivayetiyle, yöresel ola-
rak dabaz (ürtiker) denilen kaşıntılı cilt hastalığı olanlar burayı ziyaretle 
türbe etrafında; “Ben dabaz oldum, oynamaz oldum, sağıma, soluma 
dönemez oldum” diyerek dönerler ve iyileşeceklerine inanırlar. Halk 
arasında, Güdük Minare hakkında hikâyeler ve efsâneler yaşıyor. Gü-
dük Minare türbesi ile ilgili bu efsânede, dabaz (kurdeşen/kaşıntı) has-
talığı olanların Güdük Minare’yi ziyaret etmesiyle bir ilgi de kurulmuş 
bulunuyor. Vehbi Cem Aşkun’un derlediği türkülü “Gücük Minare 
Hikâyesi” özetle şöyledir: 

“Vaktiyle Sivas’ta iki zengin ailenin kızı ile oğlu bir kır gezmesinde bir-
birlerine âşık olurlar. Fakat kız hastadır ve ailesi tarafından türbe ziya-
retlerine götürülerek iyileşmesi istenmektedir. Gençlerin gönül yakın-
lığını öğrenen oğlanın babası, kızın ailesine dünür düşer. Kız ve ailesi 
memnun olur ama, kızı hasta olduğu için, babası kızının durumunu 
söyler. Kız ve oğlan buna çok üzülürler. Hüzünlü durumlarını türküler-
le ezgilerle dile getirler. Gençlerin karşılıklı türkülerine şahit olan kızın 
babası, delikanlıya “Oğlum nasibini başka yerde ara, kızım hasta, sen bu 
sevdadan vaz geç” der. Delikanlı ağlayarak oradan uzaklaşır. Kızın ba-
bası kızının gençle görüşmesini önlemek için Güdük Minareyi yaptırır 
ve kızını orada muhafazaya alır. Şehirde ne kadar uyuz varsa, geceleri 
orada para ile bekçilik yaptırır. Fakat kız ile gencin buluşmalarına mani 
olamaz. Çünkü oğlan bir kuş olup Güdük Minare’den içeri giriyor. 
Adam üzüntüsünden şehri terk etmeye hazırlanırken, kız ile oğlanı el 
ele Güdük Minare'nin üzerinde görüyor ve bunun üzerine gençlerin 
evlenmelerine razı olur. Kırk gün kırk gece düğün yapılır. Aradan uzun 
yıllar geçer, çoluk çocuk sahibi olurlar, hayatın türlü çeşit güzelliklerin-
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den muratlanarak ölürler ve her ikisi de Güdük Minare’ye gömülürler”. 

Sivas efsânelerinde ve binalarında yaşayan tarih, anıtlarımızın sanat ve 
mimarî estetiğine, halkımızın bu şekilde sahiplenmesiyle ayrı bir değer 
katıyor. Şeyh Hasan Bey Kümbeti, Eratnaoğlu Bedreddîn Şeyh Hasan 
Bey’in hüzünlü hatırasını, gözyaşları inciye dönüşmüşcesine yaşatma-
ya devam ederken, yıllar ötesinden sanki “hayat kısa, sanat uzun” sözü-
nü hatırlatmak istiyor. 
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HİÇ KİMSENİN BU DÜNYADA
YOKTUR SELÂMETİ

SİVAS SULTANI
KADI BURHANEDDİN AHMED 

Selçuklu İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra, Orta Anadolu’da 
kurulmuş olan Eratna Emirliği’nde sırasıyla kadı, vezir ve nâibliğe yük-
selen, emirliğin zayıflaması ile idareyi ele alarak, 1381 yılında Sivas’ta 
kendi adıyla anılan devletini kuran Kadı Burhaneddin Ahmed (1345–
1398), âlim, devlet adamı ve kudretli bir şairdir. [Kültür tarihimizde 
bir de Anili Kadı Burhaneddin vardır. Kadı Burhaneddîn-i Anevî (ö. 
608/1212’den sonra) tarihî, dinî ve ahlâkî konulara dair telif ettiği Enî-
sü’-l Kulûb adlı manzum eserini Anadolu Selçuklu Sultanı I. İzzeddin 
Keykâvus’(ö.1220)’a, sunmuştur].

Burhaneddin Ahmed, 8 Ocak 1345 tarihinde Kayseri’de doğdu. Ba-
bası, Oğuzların Salur boyundan, Kayseri Kadısı olan Şemseddin 
Mehmed’dir. Burhaneddin’in annesi Selçuklu soyundandı ve onu iki 
yaşındayken kaybetti. Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk hocamız, “Kadı 
Burhaneddin’in annesinin, Mevlânâ’nın hocası Seyyid Burhaneddin 
Hazretleri’nin türbesini ziyaretle, Allah’tan bir erkek evlat dileğinde bu-
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lunarak, oğluna onun adını vermiş olabileceğini” söylemişti. Hz. Sey-
yid Burhaneddin’in türbesi bugün de Kayseri’de, her türlü dilek ve adak 
için gidilen bir ziyarettir.

Burhaneddin Ahmed, eğitim tarihimizde, uğurlu olduğuna inanıldığı 
için dört yaş dört ay ve dört günlükken öğrenimine başladı. Burhaned-
din, babasının yardımlarıyla on iki yaşına geldiği vakit devrinin eğitim 
kurumlarındaki ilimleri öğrenerek olağanüstü bir gelişme göstermişti. 
Ok atmak, kılıç kuşanmak, ata binmek gibi spor faaliyetleri yapan hatta 
savaş âletlerinin tamiriyle de meşgul olan Burhaneddin, 1358 yılında 
on dört yaşında iken babası ile beraber Mısır’a gitti ve Kahire’de tahsili-
ne devamla, fıkıh, usûl-i fıkh, feraiz, hadis, tefsir, tıp ve hey’et (astrono-
mi) dersleri gördü. Mısır’dan Şam’a gelen Burhaneddin, bir buçuk yıl 
burada kalarak ilâhiyat, tabiyat ve riyaziye dersleri okudu. Şam’da bu-
lunduğu sırada, babası ile hacca gitti. Hicaz’dan Anadolu’ya dönerken 
Suriye’de babasının vefatı üzerine, Halep’e gelerek bir yıl burada kaldı 
ve ilim tahsiline devam etti. 

Burhaneddin, devrinin önemli ilim merkezlerinde geçirdiği bu beş yıl 
içinde, aklî ve naklî ilimleri öğrendi, şahsiyetini olgunlaştırmış olarak 
Kayseri’ye geldi ve babasının kadılık görevini devraldı. Dürüst, âdil, 
bilgili davranışlarıyla kısa zamanda üne kavuşan Kadı Burhaneddin, 
emirlikteki anarşi ve ekonomik buhran sebebiyle fırsatçıların eline ge-
çen vakıf mallarının durumunu düzeltti, dâvâların hallinde, zıtlaşmaları 
ve münâzaaları ortadan kaldırdı. Zengin, fakir, tanıdık ve yabancı farkı 
gözetmeden kazâ görevini yaptığı için, kadılık müessesesinin onurunu 
tekrar sağladı. Kendisine karşı sevgi ve saygının doğmasını da sağlamış, 
onun bu dürüstlüğü ve cömertliği, siyasî hayatındaki başarılarının te-
melini oluşturmuştu. 
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Kadı Burhaneddin Ahmed’e ait Sivas’ta anlatılan şu menkıbe, Kadı 
Burhaneddin’in, güçlü ve âdil kişiliğiyle beraber, hoşgörüsü ile insanları 
nasıl yola getirdiği hususunda sadece bir örnektir. Hacca giderken pa-
rasını bir başkasına bırakan bir adam, döndüğünde parasını istediğin-
de, emaneti alan vermemiş ve inkâr etmiş. Hacı, durumu devrin kadısı 
Burhaneddin’e anlatarak, hakkını korumasını istemiş. Kadı Burhaned-
din Hacı’nın parasını gasp eden bu adamı çağırtarak, “Duydum ki şeh-
rin en dürüst adamı senmişsin. Sana bu altınları emaneten veriyorum” 
demiş. Bunun üzerine adam, aldığı parayı sahibine iade etmiş. 

Kadı Burhaneddin’in kendi döneminde, Aziz Erdeşîr-i Esterabâdî ta-
rafından yazılmış olan, “harp ve sulh” anlamına gelen Bezm u Rezm 
adlı eserde, hayatı hakkında bilgiler verilmekte ve ondan, âdil, zeki, me-
şakkatlere göğüs geren, bilginleri seven ve koruyan, haftanın üç günü 
onlarla toplantılar yapan, iyilik yapmaktan hoşlanan bir kimse olarak 
bahsedilmektedir. Diğer tarihçiler de onu gerektiğinde savaştan geri 
kalmayan, tebaasına merhametle, düşmanlarına karşı âdil ve mülâye-
metle davranan eğlence ve zevke düşkün, cömert, sporu seven âlim bir 
hükümdar olarak gösterirler. 

Hayatında mücadelesiz yılı olmayan, muktedir ve o derecede de azimli 
olan Burhaneddin’e Ebu’l-Feth lâkabı verilmiştir. Çok kısa süren salta-
natı hep mücadelelerle geçmişti. Kadı Burhaneddin’in, divanında yer 
alan şu ki tuyuğu, Timur’a ve Altın Ordu Hanı Toktamış’a nasıl kafa 
tuttuğunu da gösterir: 

Ezelde Hak ne yazmış ise olur / Göz ki ne görecek ise görür
İki âlemde Hakk’a sığınmışız / Toktamış ne ola ya Aksak Timur

Diğer şairlerimizde pek rastlanmayan, kahraman ve cengâver ruhunu 
merd ve tok bir şekilde şiirlerine yansıtmış olan Kadı Burhaneddin, 
sâhib-i seyf ve’l-kalem yani kalem ve kılıcı aynı başarı ile kullanan bir 
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hükümdardır. Kudretli irade ve sağlam şahsiyeti itibariyle Yavuz ile 
Kadı Burhaneddin arasında bir benzerlik kurulabilir. İbn Kemal’in 
Yavuz Sultan Selim için söylediği; “Az zaman içre çok iş etmişti” sözü, 
Kadı Burhaneddin için de geçerlidir. Kadı Burhaneddin Ahmed, hem 
devletinin, hem de söz mülkünün sultanıdır. Arapça iki eseri onun 
aynı zamanda bir fıkıh âlimi olduğunu da gösterir. Farsça, Arapça ve 
Türkçe şiirler de yazmıştır. Arapça yazdığı manzumelerin şiiriyetinin 
de fevkalâde üstün olduğu belirtilmektedir. Kadı Burhaneddin’in en 
önemli eseri Türkçe divânıdır. Dilimiz ve divân edebiyatımız bakımın-
dan çok önemli bir eser olan 608 sayfalık hacimli Türkçe divânı, 1268 
gazel, 45 eksik gazel, 3 beyit, 20 rübâi ve 116 tuyuğ ihtiva etmektedir. 
Zor söylenen şiirlerden sayılan tuyuğ, Divân Edebiyatımıza halk ede-
biyatından geçen ve aruzun “fâilâtun fâilâtun fâilun” kalıbı ile yazılan, 
mısra sayısı ve kafiye düzeni bakımından rubaîye ve mâniye benzer bir 
nazım şeklidir. Kadı Burhaneddin Divânı'nın yegâne nüshası Londra 
British Museum’da Or. 4126 numarada kayıtlıdır. İbrahim Aslanoğlu 
Hocamız, Kadı Burhaneddin Dîvânı’nın Kayseri’de, bir su küpünün 
üzerinde kapak olarak bulunduğu, buradan satın alınarak İstanbul’daki 
İngiliz elçisine gönderildiği bilgisini, Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk’tan 
dinlediğini söylemişti. 

Kadı Burhaneddin Divânı’nın tamamını yayınlamış olan Prof. Dr. Mu-
harrem Ergin; Kadı Burhaneddin’in; “Güzelliği, lirizmi, coşkunluğu, 
renkliliği ve samimiyetinin yanında çok çetin bir şiirin sahibi olduğunu 
belirterek, ancak iyi bir tahsil, yüksek bir kabiliyet, çok cepheli bir hayat, 
ilim ve sanata karşı programlı ve kesintisiz bir alâka sebebiyle kısa bir 
ömre, diğer eserleri gibi bu eseri sığdırmasını mucize olarak” nitelen-
dirmiştir. 

Kadı Burhaneddin, Bezm ü Rezm (Harp ve Sulh) adlı ünlü vekayinâ-
mesini Sivas’ta yazdırdı. Kadı Burhaneddin Ahmed, tasavvufî bir edâ 
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içinde terennüm ettiği şu tuyuğunda dünyayı “gelip geçici güzel koku” 
ve “işte dünya bu” gibi sanatlı olarak niteleyerek, ölüm karşısındaki duy-
gu ve düşüncesini de şöyle ifade etmiştir:

Dünyayı çok sınadık bir bûyimiş / Kamu âlem varlığı bir Hu’yimiş
Kaplan arslan ejdehalar cümlesi / Ecelin kaynağında ahûyimiş

Yirmi bir yaşında kadı, otuz dört yaşında vezir, otuz yedi yaşında nâib ve 
hükümdar olan ve ömrü hep mücadelelerle geçen Kadı Burhaneddin:

Hiç kimsenin bu dünyada yohtur selâmeti
İllâ hayâl-i yâr müsellem gelür gider

mısralarıyla; “bu dünyada kimseye esenlik yok, kimse keder ve üzüntü-
den uzak değil,  yalnız yârin hayâlinin selâmetle gelip gittiği, onun her 
şeyden sağ-esen bulunduğunun muhakkak” olduğunu ifade ederken, 
genç denecek yaşta bu dünyadan göçeceğini hissetmiş olmalıdır.   

Kadı Burhaneddin, 1398 yılında, Sivas’ta, Akkoyunlu Kara Yülük Os-
man Beğ (Yülük: Keskin) tarafından elîm bir şekilde öldürüldüğünde 
elli üç yaşında idi. Kara Yülük ki Kadı Burhaneddin’den aman dilemiş, 
önce yanında rehin kalmış, sonra da onun sadık (!) emirlerinden biri 
olmuştu. Sonradan bu Kara Yülük Osman uslu durmamış olmasına 
rağmen Kadı Burhaneddin tarafından affedilmişti. Zamanla araları 
açılmış ve bu çekişme Kadı Burhaneddin’in ölümüyle sonuçlanmıştı. 
Prof. Dr. Yaşar Yücel, Kadı Burhaneddin Ahmed ve Devleti (1983) 
adlı eserinde ölümü hakkında, kaynaklarda bulunan bütün bilgilerden 
çıkan sonuç; Kadı Burhaneddin ile Kara Yülük Osman’ın arasının en 
sonunda açıldığı ve Sivas dışında savaşa tutuştukları, zor durumda olan 
Kara Yülük’ün, âni bir baskın yaparak Kadı Burhaneddin’i ummadığı 
bir zamanda yakalayarak öldürtmüş olduğudur. 
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Ecel Atında “Muradına Eren bir Yiğit”

Vehbi Cem Aşkun’un, Sivas Sultanı Kadı Burhaneddin (1964) adlı 
eserinden, Kadı Burhaneddin’in ölümü için şu bilgileri okuyoruz: 
“Şeyh Müeyyed’in öldürülmesi üzerine Kara Yülük Osman Beğ, Kadı 
Burhaneddin’e karşı ayaklandı ve 600 askeri ile Divriği dolaylarına çe-
kildi. Dost diye elini tuttuğu bu kişinin düşmanlığı Kadı Burhaneddin’i 
çileden çıkardı. Ne yazık ki sivrilen bir kimsenin en büyük düşmanı en 
yakınıdır. Büyük halk ozanımız Ruhsatî der ki: ‘En iyi dostundan sa-
kın sen seni.’ Bu olaya çok üzülen Kadı Burhaneddin, Kara Yülük’ün 
hakkından gelmeyi düşündü ve yola çıktı. Cesurdu, yiğitti, korkusuzdu, 
kendine güveni fazla idi. Bu yüzden Osman Beğ’i izlerken asıl kuvvet-
lerden uzaklaştı. Tek başına atını sürdü, çekip gitti. Arkasından emir-
leri, askeri beklemesini söyledilerse de dinletemediler. Gerçekte ecel 
atına binmişti. Osman Beğ’e yetişti. Sivas (Zara) ile Divriği arasındaki 
Karabel denilen yerde birdenbire Burhaneddin’in üzerine saldırıldı ve 
yaralanarak esir edildi. Kadı Burhaneddin esir edilince Osman Beğ ona 
dokunmadı, eski efendisi ile barışmak istiyordu. Tokat hâkimi Şeyh 
Necib, buna engel oldu ve hemen öldürülmesini istedi. Burhaned-
din’in bu beklenmeyen ölümü karşısında askeri dağıldı, saltanatı son 
buldu. Durumu haber alan Timur çok sevindi, Anadolu’ya rahat girebi-
lecekti. Çünkü Anadolu beyleri arasında ona karşı hazırlanan ve savaşı 
göze alan tek Sultan Kadı Burhaneddin’di. Eğer Kadı Burhaneddin bu 
şekilde ölmeseydi, belki de Yıldırım’ın başına o felâket gelmeyecekti”. 
Kadı Burhaneddin, divânında büyük bir cesaret ve tevekkülle dile ge-
tirdiği gibi; “ Hiç kimsenin bu dünyada yoktur selâmeti”, “Ezelde Hak 
ne yazmış ise olur”, “Er kişinin arzusu meydan olur”, “Döşekte ölen yiğit 
murdâr olur”, gibi cesur ve korkusuz ifadeleriyle ölüme pervasızca mey-
dan okuyarak, arzusuna ulaşmış, muradına ermiş bir yiğitti”.

Kadı Burhaneddin’in ölümü ile ilgili olarak, Zaralı Mahmut Karataş (d. 
1912)’tan 1984 yılında derlemiş olduğum; “Ho Canım Tepesi” hak-
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kındaki Karabel yöresi köylerinde şu efsâne anlatılır: Zara ve Divriği 
arasında bulunan Karabel dağlık ve ormanlık bir bölge olup, bu yöre 
köylüleri her ilkbaharda Kadı Burhaneddin’in öldürüldüğüne inandık-
ları bir tepeyi ziyaret ederler. Karabel’de “Ho Canım” adı verilen bu te-
peye gelerek kurban kesilir, pilav pişirilir ve topluca tören yemeği yenir. 
Alevî köylerde mayıs başında yapılan bu törenlerde o tepede, kağnısı ve 
öküzleriyle taş kesildiklerine inandıkları “taş adamın” omzundan öper 
ve dilek dilerler. Kadı Burhan veya Ho Canım Tepesi dedikleri bu yer-
deki taş kesilme, inanmalarına göre, düşmanı tarafından öldürülmesin 
diye Kadı Burhan’ın kağnısı ile taş edilmiştir. Diğer bir inanışa göre de 
Kadı Burhan’ın düşmanı taş kesilmiştir. 

Kadı Burhaneddin Ahmed’in Türbesi 

Sivas halkına göre Kadı Burhaneddin (Kadı Burhan, Gâzi Burhan) 
tarihî ve edebî yönünden farklı olarak, bir evliyâ olarak bilinmektedir. 
Kayserikapı Mezarlığında bulunan kabri, Kadı Burhaneddin İlköğre-
tim Okulu’nun bahçesi içinde kalmıştır. Kabri, halkımız tarafından, her 
türlü dilek ve adak için ziyaret edilmektedir. 1955 yılında Kayserikapı 
Mezarlığı'nda, liseli kız öğrencilerinin bu kabire küçük bir taşı sürte-
rek, taşın yapışırsa sınıflarını geçeklerine veya dileklerinin olacaklarına 
inanmalarına şahit olmuştum. Sivas halkı, onu kadı, büyük bir şahıs ve 
şehrin devletlilerinden bilir. Özellikle, -Kadı olması sebebiyle- evlilikte 
eşler arasındaki geçimsizliklerde, Kadı Burhaneddin’in kabrine gidilir 
ve orada okunurlar. Bunun için de şöyle bir tekerlemesi vardır:

Yanına yörene hamaylı takın /Kocan seni sevmiyorsa git / Kadı Bur-
han’da okun. 1965 yılında, Kadı Burhaneddin Ahmed türbesi yapılır-
ken buradan Sivas Müzesi, taş eserler deposuna intikal eden sanduka-
lar şöyledir: 
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Kadı Burhaneddin’in sandukası: Envanter No: 225

Kadı Burhaneddin’in sandukası: Envanter No: 229

Kadı Burhaneddin’in oğlu Mehmed Çelebi’nin sandukası: En. 
No: 226

Kadı Burhaneddin’in kızı Habibe Selçuk Hatun’a ait sanduka: 
En. No: 227.

1965 yılında kabrinin bulunduğu yerde yaptırılmış olan bugünkü Kadı 
Burhaneddin Ahmed’in türbesi, “Baldaken” tarzındaki kesme taştan 
dört sütun üzerine oturtulmuş tek kubbelidir. Türbe, yeri itibariyle 
korunmaya alınmış olup sanat değeri bulunmamaktadır. Türbenin sü-
tunları üzerine son yıllarda “kenar süsü gibi” yeşil yapraklı dallar resme-
dilmiştir. Bu türbenin alel acele yapılışı hakkında bilgi vermeden önce, 
Kadı Burhaneddin’in mezarı konusunda, kaynaklardaki tarihî bilgilere 
kısaca bakalım: 

Kadı Burhaneddin’in kabri hakkında yerel kaynaklardan; Recebü’s-Si-
vâsî’nin, Necmü’l-Hudâ adlı eserinde şu ifadeler bulunmaktadır;“Sivas 
içinde ve etrafında medfûn olan velâyet ve kerâmet sahibi zevâtın ka-
birleri” bölümünde Kadı Burhaneddin hakkında şu bilgileri verilmiş 
bulunuyor: “Kadı Burhan: Âlim, fâzıl, tasnîfat sahibi bir zattır. Kabri 
şehrin kenarındadır”.

1906 yılında Sivas’a gelmiş olan Max Van Berchem-Halil Edhem, 
Kadı Burhaneddin (H.8.Asır) Mezarlığı başlığı altında şu bilgileri ver-
mektedir: “Mezarlık şehrin yaklaşık 200 m güney batısında, Samsun 
Kayseri yolu üzerindedir. Etrafı dört tuğla duvarla çevrilmiş olup üst 
örtüsü yıkılmış bu kâgir bina harap olmuştur. Bunun bir kral ailesine 
layık olduğunu söylemek mümkün değildir. Bugün ne bir temeli ne de 
bir yöneticisi vardır. Etrafı çevrili Selçuklu tarzında 5 mermer mezarın 
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hepsi kırılmış ve hasara uğramıştır. Girişteki ikisi yazılıdır. Diğer üç ta-
nesi kötü durumda olup yuvarlık karakterli bir kitabe taşımaktadır ve 
çok güçlükle okunmaktadır.”

Yaşar Yücel, Kadı Burhaneddin Ahmed ve Devleti (1983) adlı eserin-
de; “Bu ünlü Türk hükümdarının mezarının bulunduğu yer hakkında 
sarih bir bilgiye sahip bulunmamaktayız” demekte ve Sivas’ta yaptığı 
araştırmada türbe harap hale geldiği için bir ize rastlayamadığını, tür-
bedeki taşların Gökmedrese’de muhafaza edilmekte olduğunu belirt-
mektedir. Y. Yücel, Kadı Burhaneddin Türbesi hakkında ilk önce Gre-
nard’ın, Journal Asiatique’de (1901) bir makale yazarak bahsettiğini ve 
mermer lâhitler arasında Burhan ve 7, 9 tarihini taşıyan mermer parça-
lar gördüğünü, Van Berchem ise bu mezarlarda yaptığı araştırmalarda 

Kadı Burhaneddin Türbesi
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Grenard’ın gördüğünü söylediği mermer parçalara rastlamadığını, an-
cak İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın türbede ‘Burhan’ adını havi olan bir 
mermer parçası bulduğunu ve Sivas Lisesi’ndeki müzeye koydurttuğu-
nu, Sivas Şehri adlı tetkikinde kaydetmektedir. 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Sivas Şehri (1928) adlı eserinde ayrıca şu 
bilgileri veriyor: “Sivas’ta Kayserikapısı civarında, üstü ahşap ve ha-
rap, etrafı adî duvarla çevrilmiş bir türbe görülmektedir. Türbeye halk 
arasında Kadı Burhaneddin Türbesi denilmektedir. Burası meşhur 
hükümdar Kadı Burhaneddin ailesine aittir. Bu türbede beş mezar 
bulunmakta olup üçünde yazı vardır. Mermer sandukalı olan ilk ikisi 
Kadı Burhaneddin Ahmed’in oğlu Muhammed Çelebi (ö. 793/1391) 
ile Sultanın kızı Habibe Selçuk Hanım’a (ö. 850/1446) aittir. Kitabesiz 
büyükçe kabrin Burhaneddin’e ait olduğunu zannetmekteyiz.” İ.Hakkı 
Uzunçarşılı, Muhammedi Çelebi’ye ait olan mermer sandukanın, Bur-
han adının bulunduğu kısmının Sivas Lisesi’ne konulduğunu belirtiyor. 

Vehbi Cem Aşkun, “Sivas Sultanı Kadı Burhaneddin” kitabında türbesi 
hakkında şu bilgileri veriyor: 

“Değerli bilginlerimizden ve eski Sivas milletvekillerinden Şemseddin 
Günaltay, başbakan bulunduğu sıralarda bir gün Sivas’a geldiğinde beni 
çağırttı ve bana, “Cem, Kadı Burhaneddin değerli bir adamdır, mezarı-
nın böyle sokak ortasında ve perişan bir şekilde bulunması Sivaslılar 
için ayıptır. Bu mezarı yaptırmalı.” buyurdular. Ben de, “ Her bakımdan 
büyük bir adamdır, fakat halkımız onu sadece bir velî biliyor, vaktiyle 
bulunduğu yerde üstü kapalı idi. Yanında daha başka mezarlar da vardı. 
Zamanla yıkıldı, türbesinin ağaçları da evlere taşındı ve bu perişan du-
ruma sokuldu” diyerek, “Kadı Burhaneddin için bir eser hazırlayayım, 
halkımıza tanıtalım ve kitabın gelirine sizin de yardımınız da eklenerek 
mezarı yapılır” dedim. Bu sebeple kitabı hazırlamıştım ama o zaman 
kimse ilgilenmemişti”.
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Vehbi Cem Aşkun, hazırladığı kitabının sonuna, Kadı Burhaneddin’in 
kabrinin o zamanki fotoğrafını koyarak,”Perişan kabri karşısında” duy-
gularını şöyle dile getirmiş:

Yıldırmadı onu hiç ne bir kılıç ne kalkan
Dize geldi önünde nice beyler, nice han
Uğrunda kan dökerek baş verdiği Sivas’ta
Sokak ortasında mı kalmalıydı bu sultan! 

Hocamız Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver ve Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk 
ve Konyalı Dr. Fethi Bey ile 6 Haziran 1965 tarihinde Sivas’a gelmişler 
ve buradan sonra da Divriği’ye gitmişlerdi. Süheyl Ünver Hocamızın, 
Kadı Burhaneddin Ahmed’in perişan kabri başında çekmiş olduğu fo-
toğraf, çok önemli bir belge olarak hocamızın Sivas ve Divriği defte-
rinde yer alıyor. Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver ve Prof. Dr. Feridun Nafiz 
Uzluk hocalarımız Sivas’a geldiklerinde Kadı Burhaneddin’in kabrinin 
hazin durumunu Sivas Valisi Vefik Kitapçıgil’e söylemiş olmalılar ki, 
Vali Bey acele olarak bugünkü kabrini ve çevre düzenlemesini yaptırdı. 
Harcanan yaklaşık 28 bin lirayı da Sivas Anıtlar Derneği’nden talep etti. 
1965 yılında Anıtlar Derneği Sivas Şubesi yönetim kurulunda, başkan 
Dr. Azer Aran, Müze Müdürü Halil Baykız, Edebiyat öğretmeni Hüse-
yin Öztürk ve bu satırların yazarı Müjgân (Arslan) Üçer bulunuyordu. 
Psikiyatr Dr. Azer Aran, mimar Ali Saim Ülgen’in Kadı Burhaneddin 
Türbesi için çizmiş olduğu plandan bahsederek, Anıtlar Derneği’nin 
bu türbeyi yaptırtacağını söylemişti. (Y. Mimar Ali Saim Ülgen’in bu 
projesı halen Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde bulunmaktadır). Vali Bey, 
Anıtlar Derneği'nde bu talebin görüşüleceği günün sabahı diğer üyeler 
gibi beni telefonla arayarak, bu ödemenin yapılması için lehte oy kul-
lanmamızı istemişti. Toplantıda, Halil Baykız, Hüseyin Öztürk ve Müj-
gân (Arslan) Üçer’in evet oyları ile ödemenin yapılması kararı alındı. 
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Fakat ödemeye razı olmayan Dr. Azer Aran dernek başkanlığından isti-
fa ederek, oy kullanmamıştı. 

Velî kimliği ile olarak halk arasında Kadı Burhaneddin ve kabri ile ilgili 
olarak, birçok menkıbe anlatılmaktadır. Okulun bahçesinde oynayan 
bir çocuktan duyduğum, “Kadı Burhaneddin, çocukları ve okumayı 
çok severmiş, onun için kabri okulun bahçesinde kalmış” sözleri, Kadı 
Burhaneddin’in bilgin kişiliği ve şair ruhu için ne kadar da uygun dü-
şüyor!

Sivas’ta 2016 yılının Kadı Burhaneddin yılı olması sebebiyle, 29 Ağus-
tos-4 Eylül 2016 tarihinde yapılan Sivas 5. Kitap Günleri Kadı Bur-
haneddin’e ithaf edilmişti. Hemşehrimiz, edebiyat tarihçisi, yazar ve 
bibliyograf Beşir Ayvazoğu’nun 5. Sivas Kitap Günleri vesilesiyle, 31 
Ağustos 2016 günü “Biyografi Niçin Önemlidir?” konusundaki ko-
nuşmasından sonra kendisinden, Kadı Burhaneddin Ahmed için bir 
roman, belgesel veya tiyatro eseri bekliyoruz” demiştim. Kadı Burha-
neddin Ahmed’e çok yakışacak böyle bir çalışmanın yapılması şair ve 
âlim hükümdarın daha iyi tanınmasını sağlayacak ve Kadı Burhaned-
din Ahmed’in ruhunu tazîz edecektir. Ayrıca, Sultan Kadı Burhaneddin 
Ahmed’in türbesinin Selçuklu tarzı çinileriyle, şanına yakışır estetikte 
olması, üniversitelerimiz, tarihçiler ve arkeologlar tarafından adı Beypı-
narı olarak değiştirilmiş olan Karabel yöresinin yüzey araştırmalarının 
yapılmasının da uygun olacağını düşünmekteyim.
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ŞEMSEDDİN SİVASÎ HAZRETLERİ
VE

SİVÂSÎ AİLESİ
Ahmed Yesevî’nin tutuşturmuş olduğu aşk kütüğünün Anadolu’daki 
çerağlarından olan Sivâsîler; tasavvuf, tefekkür ve sosyal hayat üzerin-
de büyük tesirleri olan şahsiyetler yetiştiren kadim bir ailedir. Devrinde 
ilim ve irfanıyla temayüz etmiş Sivâsîler gerek aileleri, gerekse içinde 
bulundukları sosyal çevreleri itibariyle iyi bir şekilde yetişmişler ve top-
lumu da etkilemişlerdir. Mehmed Ebu’l-Berekât Efendi, XVI. yüzyılda 
kırk, bir rivayete göre de yirmi sekiz sofîsiyle, Horasan’dan Anadolu’ya 
gelerek, Sivas vilayetinin Tokat sancağına bağlı Zile kasabasına yerleş-
mişti. Mehmed Ebu’l-Berekât Efendi’nin oğulları; Muharrem Efendi, 
Ahmed (Şemseddin Sivâsî) Efendi, Şeyh İbrahim Efendi ve İsmail 
Efendiler de babaları gibi âlim şahsiyetlerdi. Şemseddin Sivâsî divanın-
da babasının Anadolu’ya gelişlerini şöyle ifade etmişti: 

Sefer kıldım giderem dost iline
Esen kal hey Semerkand u Buhâra

“Sivas’ın Güneşi” Şemseddin Sivâsî Hazretleri, gönül eri bir mutasavvıf, 
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âlim ve mürşid-i kâmil bir velîdir. Bu ocaktan yetişen ve Sivâsî olarak 
anılan bu şahsiyetler ilim, irfan ve tasavvuf sahasında eserler vermişler, 
irşâdda bulunmuşlar, içten ve özden gönül ürperişleriyle, Yunus vâ-
disinde manzum eserler de vücuda getirmişlerdir. Şemseddin Sivâsî 
Hazretleri’nin ilim ve irfan muhitinde yetişen, feyzini amcası Şem-
seddin Sivâsî’den alan Abdülmecid Sivâsî (1563-1639) ise Sultan III. 
Mehmed’in davetiyle, Sivas’tan İstanbul’a giderek, XVII. yüzyıldaki 
Sivâsîler-Kadızâdeliler mücadelesinde, tekke-medrese tartışmaları-
na doğrudan katılmış ve devrin fikrî, siyasî ve içtimaî hayatı üzerinde 
dinî-tasavvufî düşünceleriyle doğrudan ve dolaylı olarak etkili olmuş, 
önemli tarihi kimliğe sahip bir şahsiyettir. Abdülmecid Sivâsî ile İstan-
bul’a giden yeğeni Abdülahad Nuri /Nuri-i Sivâsî (1604-1651) de di-
van sahibi bir mutasavvıftır. 

İlim ve tasavvuf âlemine Sivâsî olarak nakşını vuran, asıl adı Ahmed, 
künyeleri Ebu’s-Senâ, lakapları Şemseddin, mahlasları Şemsî olan Şem-
seddin Sivâsî’nin Sivas’taki şöhretleri ise Şems Hazretleri, Şemsü’l-Aziz 
ve esmer oldukları için de Kara Şems’tir. Şemseddin Sivâsî Hazretle-
ri’nin hayat hikâyelerini ve menkıbelerini ihtiva eden eser; hem ye-
ğeni, hem damadı, hem de halîfesi olan Ş. Recebu’s-Sivâsî tarafından 
Necmü’l-Hüdâ Fî Menâkıbu’ş-Şeyh Şemsü’d-dîn Ebu’s-Senâ ismiyle 
Arabça olarak yazılmıştır. Daha önce Şemseddin Sivâsî Hazretleri hak-
kında yazılan hal tercümeleri ve menkıbelerin de asıl mehazı olan bu 
kitap, Şemseddin Sivâsî Hazretleri'nin 10. göbek torunu ve tekkelerin 
kaldırılmasına kadar dergâhın Sivas’taki son temsilcisi Hüseyin Şemsi 
Güneren Bey (1888-1956) tarafından 1952 yılında Türkçeye tercüme 
edilmiştir. Bu önemli eser, Hüseyin Şemsi Güneren’in oğlu Dr. M.Fatih 
Güneren Bey tarafından yayına hazırlanarak Türkçeye kazandırılmış 
bulunuyor.

Bu eserde, Şemseddin Sivâsî’nin babası hakkındaki sözleri şöyle kayde-
diliyor:
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“Babam Ebu’l-Berekât, ulemâyı, sülehâyı ve hangi tarîkten olursa olsun 
müteverrî meşâyıhı sever, ‘Bire irâdet, bine muhabbet’ diyerek onlara 
dâvetler, ziyafetler yapar, hediyyeler verirdi. Çünkü insanlar arasında 
muhabbet ve ülfet için gereken bu idi. (...) Böyle olunca zülm ve cevr 
yayılmaz, mahsuller bereketli, köyler, kasaba ve şehirler mâmur olurdu.”

Ebu’l-Berekât Efendi ve büyük oğlu Muharrem Efendi’nin kabirleri 
Zile’dedir. Okula yeni başlayacak çocukların, önce bu büyük zevatın 
türbelerini ziyaret etmeleri Zile’de uygulanan bir gelenektir. Âlim, fazıl, 
fakîh, müstakim ve vefatında kitaplarından başka bir şey bırakmamış 
olan Muharrem Efendi, Abdülmecid Sivâsî’nin babasıdır. Ebu’l-Be-
rekât Efendi’nin Muharrem Efendi’den sonra dünyaya gelen oğlu Si-
vas’ta Hasan Paşa Camisi’nde (Meydan Camisi) imamet görevinde 
bulunmuş olan Şeyh İbrahim Efendi’dir. İbrahim Efendi’nin oğlu olan 
Ş. Recebü’s-Sivâsî, eserinde babasının kabrinin Sivas’taki Erzani Kab-
ristanı’nda olduğunu belirtiyor. Ebu’l-Berekât Efendi’nin Şemseddin 
Ahmed’den sonraki oğlu İsmail Efendi de Sivas’ta müftülük görevinde 
bulunmuş, Müftü İsmail Efendi olarak şöhret kazanmış ve vefatında 
Halfelik Mezarlığı’na defnedilmiştir. 

Recebü’s-Sivâsî, eserinde; Cenâb-ı Hakk’ın, Şemseddin Sivâsî Hazret-
lerini her yerde aziz ve mübarek ettiğini belirterek, “Hazret’in Evsâf ve 
Ahlâkı” başlığı bölümünde amcasını şöyle anlatıyor: “Hazret, tab’an 
kerim, uysal, mülâyim, taassubdan âzâde, kalbi kaviyy ve cesur, sûreti 
ve siyreti güzeldi. Fakir ve zayıfların yardımcısı, yetimlerin ve dul ka-
dınların hâmisi, düşmüşlerin ilticagâhı, eli açık, açları doyurur, nimeti 
bol, kerem ve atâsı mebzûl, minnet ve şükran istemeden kerem ihsan 
ederdi. Affı, edebi, hayâyı, sahâyı, ihsânı ve misâfiri çok severdi. Dâima 
hayır ve hasenât eder, kalbi tâhir, sadrı sâlim, sinesi pâk idi, halîm selîm-
di. Asla gazab etmezdi. Cismi, gövdesi küçük, kadri çok büyük, bedeni 
zayıf fakat sıhhatli, himmeti kasdı yüce, şecî ve bahâdır idi. (...) Sesi çok 
güzel ve tesirli idi, işitenler ağlardı. Çocukları, biraderleri, ihvân ve ehib-
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bâsı ile beraber üç defa hac ettiler. (…) İslâm gâzileri, din ve vatan mu-
hafızları ile birlikte gazâ ve cihâda iştirak etmiş, Sultan Mehmed (III. 
Mehmed) ile Eğri muharebesinde bulunmuşlardı. Sıyt ve şöhreti âfâka 
yayılmış, Semerkand, Buhara ve Gıcdüvan’da tanınmıştı.(…) Hazret 
çok mütevâzı idi. Büyüğe hürmetli, küçüğe şefkatli, özürleri kabul eder, 
nasîhatleri dinlerdi. Aslâ kibirlenmez, hiçbir vakit kimseyi burunlamaz, 
istihkâr etmezdi, gariblere iltifat eder, güler yüz gösterirdi.” 

İstanbul’da zamanla müderrisliğe yükselen ve geniş bir çevrenin sevgi 
ve saygısını kazanan Şemseddin Sivâsî hacca gitmiş, tekrar İstanbul’a 
dönerek ders ve vaazlarına başlamıştı. Daha sonra tasavvufa yönelişleri 
Necmü’l-Hüdâ’da şöyle anlatılıyor: 

“Tahsile devam ile ilimden hayli zevk alınca Dâru’s-Saltanat’a gittim.
(…) Medresedeki arkadaşlardan çoğunun murat ve gâyelerinin ilim 
ve irfan değil, zevahiri süsleyip geçinmekti.(…) Bir gün Kadıasker 
Divânı’na gitmiştim. Oraya devam eden kadı ve müderrisleri gördüm 
ki ipekli elbiseler giyinmişler, büyük büyük sarık sarınmışlar, geniş sof 
kumaştan hırkalarını çeke çeke dolaşıyorlar.(…) Bu hali görünce ora-
dan Sultan Mehmed (Fatih) Camisi’ne girdim. Hâlî bir köşede namazı 
kıldıktan sonra her şeyi yakından duyan ve dilekleri kabul eden Rab-
bime kemal-i tezellül ve tazarrû ile ağlayarak ‘Allah’ım beni kadıların, 
zenginlerin, zâlimlerin, ağyarın ve etibbânın kapılarına muhtaç etme, 
beni onlardan müstağni ve gece gündüz fukarâ ve ahyârla beraber daim 
senin kapına devam edenlerden kıl, sana has ve lâyık olan rahmet ve 
mağfiretinden ihsân et ve her işimde bana doğru yolu hazırla ve göster’ 
diye dua ettim.”

Daha sonra Zile’ye ailesinin yanına gelen Şemseddin Sivâsî, görmüş 
olduğu rüya üzerine Abdülmecid Şirvanî Hazretleri’ne intisap etmiş, 
Sivas valisi Hasan Paşa’nın (? - 1567) talebi üzerine de Sivas’a gelerek 
zamanını öğretim ve irşâdla geçirmiş, eserlerinin büyük bölümünü Si-
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vas’ta yazmıştır. Şemseddin Sivâsî Hazretleri’nin Sivas’a gelişleri kendi 
ifadeleriyle Necmü’l-Hüdâ’da şöyle anlatılıyor: 

“Sivas Valisi Hasan Paşa, Sivas’ta yaptırdığı maruf camisine âlim, fazıl 
bir va’iz ararmış. Beni haber vermişler. Bir münasebetle bir gün Sivas’a 
gitmiştim. Hasan Paşa beni görmeye geldi ve pek çok hürmet ve ikram 
ve Sivas’a gelmekliğimi ısrarla reca etti. Zile’de bir sürü alakam olduğu-
nu, evlerim latif bostanlarım ve birçok ehibba ve akrabalarım bulundu-
ğunu söyleyerek özür diledim. Paşa çok ısrar edince, ‘Pek muhterem 
bir şeyhim ve ihtiyar aziz bir pederim var, bu iş onların rızasına bağlıdır’ 
dedim. Paşa onlara kıymetli hediyyelerle adamlar gönderdi, izin ver-
melerini reca etti. Zile’ye döndüğümde pederim istihare et dediler. İs-
tihâre ettim ve sonra düşündüm. Hicret, enbiyâ ve evliyânın sünnetidir. 
Sivas Arz-ı Mukaddes’e daha yakındır dedim, Hasan Paşa’ya muvafakat 
haberi gönderdim. Bizi ve eşyalarımı almak üzere adamları ile deve ve 
katırlar yolladı. Biraderim Şeyh İbrahim ile birlikte Sivas’a hareket ettik. 
Yolda bizi götüren paşanın adamına Sivas’a varınca nereye ineceğimizi 
sordum. Adam, Gücük Minare denilen yeşil bir kubbenin yanında si-
zin için güzel bir menzil hazırlandı dedi. Sivas’a varınca eski bir hatıra 
yadıma geldi. Vaktiyle yolum Sivas’a uğramıştı, ahâlisi, ulemâ ve eşrafı 
bana ikram ve hürmet göstermişler, Âl-i Selçuktan Sultan Eratna’nın 
oğlu Şeyh Hasan Bey’in üzerine yapılmış bu kubbenin yanında güzel 
bir bahçeye davet etmişlerdi. İçinde tatlı su gözeleri akıyordu, yetişmiş 
yüce ve ulu ağaçları vardı. Havası mutedil, sabah akşam ruh-i reyhan 
gibi sabâ rüzgârları esiyor, Seba bahçelerine benziyordu. Çok sevmiş, 
kalbim buraya meyletmiş, kâşki Sivas’ta bulunsam burada otururdum 
demiştim. Nice seneler sonra paşanın bize bu mevkide bir ikametgâh 
kurduğunu görünce taaccüble melik ve hâbir olan Cenâb-ı Hakk’ın 
geçmiş zamanda hatırıma geleni, fazl u keremiyle ihsan buyurduğuna 
şükrettim. Yerleşip kaldığımız bu yurt bize çok uğurlu ve hayırlı oldu. 
Neşr-i ulûm ve ekseri tasnîfâtım, hidmet-i irşâdım hep burada oldu. 
Atıyyeleri bahşeden Cenâb-ı Allah, lütûf ve kereminden bu hicret bere-
ketiyle bana çok evlâd ve ahfâd da ihsân buyurdu.”
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Ş. Recebü’s-Sivâsî Efendi, “bu yurtta halen hazretin mükerrem mahdu-
mu Hasan Çelebi’nin oturduğunu, yeniden güzel binalar yaptırdığını 
ve eskilerini de tâmir ettiğini” kaydediyor ve kitabında o günlerin Si-
vas’ı hakkında birçok bilgiler de veriyor. Seba bahçelerine benzetilen 
bu mevkinin adı Paşabostanı’dır. 1980’li yıllarda yıkılan Sivâsî kona-
ğının da bulunduğu bu mevkide, tarihî seyri içinde menzil, çilehane, 
kütüphane, kasır ve fırın gibi birçok binalar yapılmıştır. Mahallenin 
iskân oluşu ve mahalle hüviyetine girmesi mescid, mektep ve çeşme 
ilavesiyle XVII. yüzyılda böylece hızlanmıştır. Eratna oğlu Şeyh Hasan 
Bey’in Güdük Minare adıyla bilinen kümbetinin yakınında olduğu için 
mahalle kaynaklara Güdük/Gücük/Küçük Minare Mahallesi olarak 
geçmiş bulunuyor. Güdük ile küçük aynı şey değildir. Güdük, boyu 
kısa eni geniş olan için kullanılır.[Halk Şeyh Hasan Bey’in türbesini 
(M. 1347) kısa ve geniş bir minareye benzetmiştir]. 

Sivas’a hicretle Hasan Paşa Camisi’nde (Meydan Camisi) göreve başla-
yan Şemseddin Sivâsî hazretlerinin günden güne şöhreti artmış, erkek 
kadın bütün halk yürekten sevgi ve çok büyük ta’zim ve tevkir göster-
miştir. Sivas’ta bu camide otuz dört sene ve Sivas’a gelmeden önce de 
on altı yıl vaaz ve nasihat etmiş olan Şemseddin Sivâsî’nin vefatı hakkın-
da Necmü’l-Hüdâ‘da şu bilgiler yer alıyor:

“Sultan III. Mehmed’in Eğri Fethinden döndükten sonra H.1006 sene-
sinde vefat ettikleri, cenazesinin çok kalabalık olduğu, Hasan Paşa Ca-
misi’nin avlusuna defnedildiği, Sivâsî Hazretleri'nin sağlığında bu yer-
den gelip geçerken burada dua etmeyi âdet edindiği, niçin dua ettikleri 
sorulduğunda, ‘Bu yeri bana kabir olarak hîbe etmesini cami sahibin-
den istemiştim, hibe ettiler’ şeklinde buyurdukları ve vefatından üç yıl 
sonra üzerine güzel kârgir türbe yapıldığını, türbe-i şeriflerinin duaların 
kabul edildiği mübarek bir yer olduğu, bilhassa şiddet, belâ ve musibet 
zamanlarında ziyaret edildiği kaydediliyor ve şu ifadelere yer veriliyor: 
“Mübarek mezarları, evcâ-ı redîe ve emrâz-ı şedîdeden (ağrılar ve has-
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talıklardan) muztarip ve bilhassa cin tutmuş olanlar ziyaretle kesb-i şifâ 
ederler. Sivas halkı, hac, gazâ ve sair hayırlı bir sefere çıkmazdan evvel 
kabirlerini ziyaret etmeyi âdet ittihaz etmişlerdir.” 

Şemseddin Sivâsî’nin Menkıbeleri 
Evliyanın, âlimlerin, şehitlerin, halk şairlerininin hayatları ve türbeleri 
etrafında teşekkül eden menkıbe, inanış ve efsâneler onların Türk top-
lum hayatı içindeki etkilerinin önemli göstergeleridir. Din büyüğü, âlim 
ve mutasavvıf, gönül ehli ve keramet sahibi bir velî olan Şemseddin Si-
vâsî’nin üstün vasıfları ve ahlakî meziyetleri, olağanüstü iş ve davranışla-
rı da Sivas halkı tarafından destânî-efsânevî bir üslûpla menkıbelerinde 
yaşatılıyor. 

Evliyâullah her ne kadar keramet göstermek istemezse de, halk daima 
menkıbelere meylettiğinden, Şemseddin Sivâsî ile ilgili olarak halkımı-
zın inanışlarında, hatıralarında ve sözlü kültürümüzde birçok menkıbe 
bulunuyor.

1939 yılında, Erzincan depreminin olduğu gece Sivas’ı iki yerde; Yuka-
rı Tekke üzerinde Abdülvehhab Gazi, Kızılırmak üzerinde de Şemsed-
din Sivâsî’nin maneviyatının koruduğu anlatılıyor. Abdülvehhab Gâzi 
ve Şemseddin Sivâsî Sivas’ın mânevî koruyucusu olarak biliniyor ve 
Sivas’ın “on yedi aslan bekçisi vardır”, deniliyor. 

Şems adının verilmesi: Bu menkıbeye göre; Zile’de oturan genç Molla 
Ahmed, rüyasında Tokat’ta bulunan Şeyh Abdulmecid Şirvanî Haz-
retleri'ni görür. Şeyh ona “Gel altununu turalat/tuğralat” der. Molla 
Ahmed, arkadaşı Molla Mehmed ile Tokat’a gelir ve şeyhin huzuru-
na çıkarlar. Şirvanî Hazretleri, Molla Ahmed’le meşgul olmaz, Molla 
Mehmed’e iltifat eder. Bunun üzerine, Molla Ahmed rüyasını unutarak 
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sun?” diye sorar. Bunun üzerine Molla Ahmed Tokat’ta kalır ve Şirvanî 
Hazretleri’ne intisab ederek dersini tamamlar. Şeyhi camide vaaz etme-
sini ister. Minbere çıkan Molla Ahmed bir türlü konuşamaz, çok sıkın-
tılı ve üzgün bir halde kalmışken, Şeyh Şirvânî’nin, “Konuş, şems gibi 
etrafına ışık saç” demesi üzerine vaaza başlar, o kadar güzel konuşur 
ki dinleyenlerin büyük ilgi, sevgi ve takdirini kazanır. O günden sonra 
genç Molla Ahmed’in adının başına Şems eklenir. Şirvânî Hazretleri, 
“Haydi artık Sivas’a git, dargâhını aç, altunun turalandı” diyerek Sivas’a 
gitmesini ister. 

Şemseddin Sivâsî Hz. ile ilgili olarak Sivas’ta derlediğimiz diğer men-
kıbelerden bazı örnekler verelim: 

Tokat’ta Şeyh Şirvanî Hazretleri, Molla Ahmed ve kardeşlerinden, üç 
işkembeyi birbirlerine değdirmeden yerden alarak taşımalarını ister. İki 
kardeş ellerine birer işkembe alırlar, işkembenin biri yerde kalır. Yedi 
seneden beri şeyhine hizmet etmekte olan Molla Ahmed, iki eline birer 
işkembe alarak, üçünçüyü de ağzıyla tutarak taşır. Onun bu davranışı 
şeyhi tarafından çok takdir görür. 

Hasan Paşa’nın, 1564 yılında Meydan Camisi’ni (Hasan Paşa Camisi) 
yaptırmasıyla ilgili olarak şu menkıbe anlatılır: Şemseddin Sivâsî'ye 
büyük hürmet gösteren Hasan Paşa, bir cami yaptırmak arzusunda ol-
duğunu ve nerede yapılmasını istediğini şeyhe sormuş. ‘Ola ki bir gün 
şehrin merkezi olur’ diyerek Şemseddin Sivâsî’nin bugün caminin bu-
lunduğu yeri göstermiş olduğu anlatılır. Meydan Camisi’nin yanındaki 
dükkânlar ve kuyumcular çarşısı da bu camiye vakfedilmiştir. 

Külliyelerin yapımında camiden önce hamamın yapılması konusunda, 
ülkemizin birçok yerinde anlatıldığı şekilde Sivas’ta da Meydan Camisi 
inşaatında çalışan ve taş taşır gibi yapıp da taşımayan genç bir işçinin 
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durumu üzerine camiden önce hamamın (Meydan Hamamı) yaptırıl-
dığı söylenir. 

Hz. Şems Sivas’a gelince medrese hocaları, ders verebilmesi için ilmini 
belirten bir eser yazmasını istemişler. Menâkıb-ı Çehâr-yâr-ı Güzîn adlı 
eserini bu vesile ile yazmış olduğu anlatılır. Bu eser, Şemsi Sivâsî’nin Si-
vas’ta -ve yurdumuzda da- en çok okunan eseridir. Eserin birçok defa 
basılması bunu gösterir. 1581 yılında tamamlanan bu eser başta dört 
halifenin olmak üzere, aşere-i mübeşşere, ehl-i beyt ve sahabelerin 
menkıbelerini anlatan hacimli bir kitaptır. 

Bir gün esnaftan bazı kimseler Şems’in yanına gelerek, “göster şems ol-
duğunu” demişler. Şems, onlardan bir yumurta istemiş ve avcuna almış, 
gökteki güneş avcuna inerek yumurtayı pişirmiş. 

Şems, Sivas’a gelince, sıcak bir günde, aldığı bir ciğeri fırıncıya vererek 
pişirmesini istemiş. Fırıncı ekmek pişirdiğini, bu sebeple ciğeri pişire-
meyeceğini söylemiş. Hangi fırına gittiyse aynı sözle karşılaşmış. Yor-
gun ve üzgün bir halde bir taşın üzerine oturmuş ve ciğeri de yanındaki 
taşın üzerine bırakmış. Birden burnuna pişmiş ciğer kokuları gelmiş. 
Bakmış ki sıcaktan ciğer pişmiş. Bu sebeple, temmuz sonu ile ağustos 
ayının başındaki on-on beş günlük aşırı sıcağa Sivas’ta “ciğeri pişiren 
Şems sıcağı” adı verilmiştir. 

Bu menkıbenin bir hanım tarafından anlatılan şekli şöyledir: 

“Yeni gelindim, bir yaz günü kayınpederim eve geldi ve sıcaktan çok 
bunalmıştı. ‘Gelin, bir ayran getir, bugün Şems sıcağı var’ dedi ve şunları 
anlattı. ‘Şems Hazretleri Sivas’a ilk gelişinde yaz mevsimi temmuz sonu 
ağustos başıdır. Şems Hazretleri acıkır, ciğer alır ve bir fırına götürür. 
Fırıncı ekmek pişireceğini, bu sebeple ciğeri pişiremeyeceğini söyler. 
Başka fırına gider aynı cevabı alır. Ne kadar fırına gittiyse cevap hep ay-
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nıdır, yorulur bir taşın üstüne oturur. Ciğeri avucuna koyar güneş de 
tam tepededir, “Ey Şems, sen de Şems ben de, bir yüzünü sen bir yüzü-
nü de ben pişireceğiz” der. Bir müddet sonra avucuna gelen taraf pişer 
ama güneşe bakan kısım pişmez. Bunun üzerine, “Anlaşıldı bu tarafını 
da bu Şems pişirecek” der. İşte temmuz sonu ağustos başı Sivas’ta sıcak 
günler olur ki buna da Şems sıcağı denir. 

Bir başka rivayet ise şöyledir:

Şems, fırına et vermek istemiş, eti eline almış, güneşe tutunca, “Sen 
Şems, ben Şems, bu eti kim pişirecek?” demiş!

Dervişlerinden biri, Sivas’ın Dikilitaş semtine adını veren tarihî mer-
mer sütunu kucaklayarak Hz. Şems’in huzuruna getirmiş. Gömülü olan 
bu ağır taşı kucaklayıp getiren müridinin gururunu farkeden Şems, der-
vişe ibriği işaret ederek, abdest almaya hazırlanır. Derviş ibriği yerden 
kaldıramaz, ibrik âdeta yere çakılmış gibidir, kımıldatamaz bile. Bunun 
üzerine derviş yaptığı hatayı anlamış.

1845'de Sivas valiliğine atanmış olan Ali Aşkar Paşa (ö. 1868) Şemsed-
din Sivâsî’nin türbesini ikinci kez tamir ettirmiş ve o zamanki şeyh efen-
diye, “Buraya sarhoşlar geliyor” diye şikâyet etmiş. Bunun üzerine şeyh, 
“Buraya herkes gelir, gelme diyemeyiz” diye cevap vermiş.

Şemsi Sivâsî ahfadından Şeyh Ahmed Efendi (Vefatı. H 1318 
/M.1902)’nin kızı ve Şeyh Mehmed Efendi (Vefatı H.1331/
M.1915)’nin kızkardeşi Emine Hanım’ın oğlu olan Fertellizâde Derviş 
Efendi (Vefatı. 1959), 6 yaşındayken annesinin vefatı ve babası Fertel-
lizâde Rıfat Efendi’nin de Erbil’de kaymakam olması sebebiyle küçük-
lüğünde bir süre dergâhda dayısının yanında kalmıştı. Derviş Efendi, 
daha sonra da Sivas’ta bulunduğu zamanlarda sabah namazlarını Mey-
dan Camisi’nde kılar ve Hz. Şems’in türbesinin penceresinden tutarak 
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dua edermiş. Derviş Efendi, “Hz. Şems’in himmeti ile Allah’tan ne iste-
dimse geri çevrilmemiştir.” der, evlatlarına da daima Sivâsî’nin türbesi 
yakınından geçerken dua etmelerini öğütlermiş. Derviş Efendi’nin ar-
zusu üzerine kızı Leman Gökseyitoğlu’nun gelinci arabası da türbenin 
yanındaki yoldan geçirilmiştir. Derviş Fertelli Efendi ile ilgili bilgiler 
veren kızı Leman Gökseyitoğlu, 2007 yılında İstanbul’da Eyüp Camisi 
imamından dinlediği bir menkıbeyi şöyle anlatıyor: Abdülmecid Si-
vâsî’nin yeğeni olan ve onunla birlikte İstanbul’a gelen Nuri Sivâsî’nin 
yaşadığı devirde İstanbul’da veba salgını varmış. Nuri Efendi, vebaya, 
“Sakın Eyüb halkına dokunma” demiş. Veba Eyüb semtine gelmemiş. 
Nuri Sivâsî’nin havuzda balıkları varmış. Veba “ben de balıkları telef 
ederim” demiş. Balıklar bir gecede ölmüşler. Nuri Sivâsî’nin evinin bah-
çesinde bu balıkların kabri varmış.” 

Sesi güzel olan Derviş Efendi, Sivâsî dergâhında okunan birçok ilâhiyi 
bilir ve yakınlarına ilâhiler ve mevlid okurmuş. Bir gün rüyasında Hz. 
Şems’i görmüş, “Neden benim mevlidimi okumuyorsun?” diye sor-
muş. Derviş Efendi o günden sonra Hz. Şems’in mevlidini okumaya 
başlamış. Şems’e olan sevgisi ve yakınlığı sebebiyle Şarkışla’da bir çocu-
ğun adını da Şemsü’l-Aziz koymuş. 

Hacca gitmeyi çok isteyen fakat maddi imkânsızlıktan dolayı gideme-
yen bir adam Hz. Şems’e müracaat eder. O da: “Yum gözünü” der ve 
ensesine bir tokat vurarak hacca gönderir ve ilave eder: “Arafat’ta bir es-
kici kalas var, ona selam söyle: Ben nasıl gönderdiysem o da seni öylece 
geri göndersin” der. Adam hacceder. Oradaki Sivas kafilesiyle görüştü-
ğü kimseler de olur. Adam geri dönünce, bir kaç gündür nerede olduğu 
sorulur. O da hacc yaptığını söyler. İnsanlar inanmakta tereddüt eder-
ler. Hacı kafilesi dönünce hakikaten bu insanı orada görüp görmediğini 
sorarlar. Gerçekten gördüklerini söyleyince, böylece adamın gerçekten 
hacca gitmiş olduğu anlaşılır.” 
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Sivaslı bir adam, hacca gitmiş. Çok sıcak aylara rastladığı için susayan 
adamcağız, Ravza’yı ziyaretinde, “Ah şimdi bizim köyün ayranı olsa” 
diye içinden geçirmiş. Bu duygular içindeyken, Hz. Peygamber’in, 
“Ayran içmeyi tercih ediyorsun, yürü dön, memleketine git” şeklindeki 
hitabını işitmiş. Kendi durumuna üzülen bu adamın şaşkınlığını gören 
Arab bekçi, adamdan olanları dinleyince ona, “Sivas’a git, Şemsü’l-A-
ziz’e yalvar, senin bu işini halleder” demiş. Adam yola koyulmuş, Sivas’a 
gelmiş, Hz. Şems’in yeni vefat ettiğini öğrenince çok üzülmüş. Kabrine 
kapanmış, kırk gün iki gözü iki çeşme, “Beni Hz. Peygamber’e affettir” 
diye ağlamış. Kırk birinci gün kulağına hafiften gelen bir ses şöyle di-
yormuş: “Daha sorgumu sualimi bile veremeden kırk gündür sen bana, 
ben Resulullah’a yalvardım, ikimizin de duaları kabul oldu, affoldun, 
haydi var git, ben de kendi sualimi cevaplayayım.” 

Necmü’l-Hüdâ’da Şems Hazretleri’nin türbesinin ziyareti konusunda 
verilen bilgiler gibi günümüzde de türbesi çaresizlerin, hastaların umut 
kapısı olarak ziyaret ediliyor. Eskiden hasta çocuklar getirilir, burada 
okunurmuş. O zamanlar Şemseddin Sivâsî’in türbesinde bulunan tıh-
tap/tiktap tası (şifa tası) denilen, kırk anahtarlı bir tas varmış ve bu tasla 
hastalara su içirilirmiş. 

Sivas’a yeni gelenler, uzun bir yolculuğa çıkanlar veya dilekte bulunmak 
isteyenler de Hz. Şems’in türbesini ziyaret ederler. 1970’li yıllarda, hacı 
kafilesi de türbe önünden hareket ediyordu. 

Babam Kâzım Arslan’dan derlediğim bir menkıbe şöyledir: Şemseddin 
Sivâsî Hazretleri hakkında, yağmurlu bir günde, akşam üzeri dergâhına 
gitmek üzere aceleyle yürürken, yolunu kesen bir sarhoş, yalvararak ve-
fat etmiş babası için Yasin okumasını istemiş. Şems Hazretleri, “akşam 
namazının yakın olduğunu, yağmurun da çok yağdığını söyleyerek 
sonra okurum”, demişse de sarhoş ısrarla okuması için yalvarmış. Bir 
evin saçak altına ceketini çıkararak seren sarhoş, toprağa diz çökmüş ve 
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Şemseddin Sivâsî’nin oturması için saygı ile beklemeye başlamış. Bu-
nun üzerine, Şemseddin Sivâsî yayılan ceket üzerine oturmuş ve Yasin 
okumuş. Kendisini huşû içinde dinleyen sarhoşun bu içten davranışı 
karşısında, “Oğlan olsun da meyhanede olsun” demiş. Bu deyimi; son-
radan içkiyi bırakacağı, düzeleceği düşüncesiyle, “Oğlan olsun da koy 
kırkına kadar sarhoş olsun” şeklinde anlatanlar da vardır. Şemseddin Si-
vâsî’nin bu hoşgörüsü soyundan gelenler arasında içki kullanan birinin 
olacağına ve ilerde de içkiyi bırakacağı şeklinde yorumlanıyor. 

Şemseddin Sivâsî Hazretleri'ni
Nasıl Tanıdım?

Şehrimizin “Mevlânâsı” ve “Yunus’u” olan Şemseddin Sivâsî Hazretle-
ri’ni ne zaman ve nasıl öğrenmiştim? Günümüzden elli beş yıl öncesine 
gidelim. Öğrenim hayatımın sadece bir yılını Sivas’ta okuduğum, 1955-
1956 öğretim yılında, Sivas Lisesi’nde birinci sınıftayken, Hz. Şems’in 
türbesi önünden, günde dört defa geçiyordum. Karaağaç Köprüsü’ne 
yakın olan anneannemin evinden başlayan güzergâhta, Şah Hüseyin, 
Seyit Paşa, Eğri Köşe, Demircilerardı, Zincirli Minare, Meydan Camisi 
ve Şemsü’l-Aziz’in türbesi yanından ve Atatürk Caddesi’nin devamın-
da, “Sarayın önü” denilen Hükümet Meydanı’ndan geçerek liseye geli-
yordum. Bazen, türbe kenarında durur, okurdum ama büyük veli Şems 
Hazretleri'nin şahsiyetini, ailesini ve Sivâsîleri o zamanlar hiç bilmiyor-
dum. 

Memleketim Sivas’ı ve Sivasla ilgili bütün zenginlikleri ancak Sivas’ta 
göreve başladığım 1963 yılından sonra öğrenmeye ve tanımaya baş-
ladım. Şems Hazretleri'ni aziz kardeşim, hemşehrim Suna (Ertekin) 
Akkaya vesilesiyle tanıdığımı söylemeliyim. Kendisi iktisad eğitimi al-
mıştı, dededen ve babadan tevarüsle şair olduğu gibi tasavvufa ve ede-
biyata da merakı vardı. Galiba 1980 yılındaydı, Suna Akkaya bir gün, 
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Hz. Şemseddin Sivâsî’nin:

Vâsıl olmaz kimse Hakk’tan cümleden dûr olmadan
 Kenz açılmaz şol gönülden tâ ki pürnûr olmadan 

mısralarıyla başlayan mâruf gazelini yazıp bana vermiş ve “tasavvufla 
ilgili olarak her ne okusam bu gazel karşıma çıkıyor” demişti. Ehl-i dil 
için bu gazelden etkilenmemek mümkün müydü? Yine bir gün anne-
sinin bir kitabında gördüğü, Şemseddin Sivâsî’nin şu kıtasını da bana 
okumuştu: 

Gözle seni sen sende
Düşme diğer sevdaya
Sende seni buldunsa
Edersin vuslat yâre 

Suna Akkaya, Şemseddin Sivâsî’nin türbesini ziyareti vesileyle orada 
içine doğan duygularla yazdığı şu şiirini okudu: 

Horasan’dan yola çıktı, Sivas’ta tuttu mekân
O Aziz bir güneştir etrafa ışık saçan
Sen Sivas’ın Aziz'i gönüller sultanısın 
Mânâ âleminin sırrı evliyâlar hasısın
Bir padişah ikramı cami ile tekkesi
Ruhuma ilham verdi asırlar sonra Şemsî

O günlerde Suna Akkaya ile türbeye gittik. Öğleden sonra idi, türbe 
kapalı, türbedar yoktu, içeri giremedik. Orada bulunanlardan türbenin 
perşembe günleri açıldığını öğrendik. O gün, Sivaslı yaşlı bir büyüğü-
müz, caminin kapısının sağ ve sol kanadında üst bölümde bulunan ma-
denî bir levha üzerine oyularak yapılmış şu hattı okumuştu: 
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Şemseddin Sivasî Türbesi
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Accilü bi’s-salâti kable’l-mevt 
Accilü bi’t-tevbeti kable’l-fevt 

[Allah Rasulü diyor ki, “namaz geçmeden önce namaz konusunda 
acele edin-namazı geçirmeyin-Ölüm gelmeden önce de tövbe konu-
sunda acele edin.” Anlamındaki bu hadis-i şerifi o günkü ziyaretimin 
hatırası olarak unutmadım. Beyitin ikinci mısrası; “Accilü bi’s-sevâbi 
kable’l-fevt” şeklinde de söyleniyor] 

O günden sonraki ilk perşembe günü türbeye gittik. Türbedar kilidi 
açtı, orijinal, boru gibi silindirik bir kilidi vardı. Sivas’ta bu tarz kilide 
“puhavi kilit” deniliyordu. Türbedeki azîzân sanki zikr halindeydiler. 
Fakat, türbenin içi bakımsız ve tozlu idi. Çok üzüldük, ne yapılabi-
lir, kim ilgileniyor, aslında hepimiz ilgilenmeliydik, diye üzüntümüzü 
ifade ettik. O günlerde zaten esnaftan bazı hayır sahibleri türbe içinde 
tamirat ve temizlik yapmayı istiyorlarmış. Sonra öğrendiğimde tamirat 
başlamış ve kısa zamanda da bitmişti. Türbede hiçbir yazı ve bilgi olma-
dığından ziyarete gelenler soruyorlarmış. Tamirata öncü Tuğut ailesi-
nin hanım fertleri Suna Akkaya’dan Şemseddin Sivâsî hakkında, türbe 
içine asmak için bir yazı istemişler. Arkadaşım da bu işe beni memur 
etti. Hazırlayarak daktiloda yazdığım metin çerçeveletilerek türbe içine 
asıldı. 

Sivaslı öğretmen Feyzullah Demiray (1914-1994), Osmanlıcaya vâkıf 
ve şiirle ilgilenen hafızası çok kuvvetli bir hocamızdı. Kendilerinden 
çok şey öğrendiğim bu bilgili insan, tarih ve edebiyatla yakından ilgi-
lenir ve âlimlerin, ediblerin özlü sözlerini söylerdi. Hocamız, bir gün 
Şemseddin Sivâsî’ye ait olduğunu belirttiği şu anlamlı beyti okumuştu:

Yemekte içmekte varsan itidâle
Etibbâdan he hâcettir sûale
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Bu beyt; Hz. Şems’in yukarıda verilen; “Allah’ım beni kadıların, zen-
ginlerin, zâlimlerin, ağyarın ve etibbânın kapılarına muhtaç etme, beni 
onlardan müstağni kıl...” duasına ne kadar da uygun düşüyor! 

“Sivas'ın Güneşi Amerika'da”

Ailece, 1999 yılında New York’ta, hekim olarak görev yapan kızımı-

zın yanına gitmiştik. 28 Mart 1999 Kurban Bayramı akşamı, oradaki 
Türkler, Tosun Bayrak Bey'i ziyarete gideceklerini söyleyerek bizleri de 
davet etmişlerdi. Tosun Baba’nın biyografisini hemşehrimiz Beşir Ay-
vazoğlu’nun Defterimde 40 Suret kitabında okumuş idim. Aslında res-
sam ve meşhur bir heykeltraş iken, manevî arayışları sonunda Muzaffer 
Özak Efendi’nin yolunda, Amerika’da hizmete başlamış olan Tosun 
Baba, Newyork’taki dergâhında çoğu ihtidâ etmiş birçok insana huzur 
ortamı sağlayarak gönlünü ve dergâhını herkese açmıştı. 

Sivas’tan bu uzun yolculuğa çıkarken okumak için götürdüğüm der-
gilerden birinde (Erciyes 1992, Sayı:171) Şemseddin Sivâsî hakkında 
bir yazım bulunuyordu ve o bayram akşamı, yapacağımız bu ziyaret se-
bebiyle yazımdan bir fotokopi yaptırarak yanıma almış idim. Shaykh 
Tosun Bayrak al-Jerrahi al-Halveti dergâhına geldik, çok kalabalık vardı, 
herkes sessiz oturuyor, Tosun Baba’nın konuşmasını dinliyorlardı. Bü-
tün misafirlere etli bademli pilav ikramı yapıldı. Pilavın Tosun Baba’nın 
nezaretinde pişirildiğini söylediler. Hizmet yapan şahsa makaleyi vere-
rek, Tosun Baba’ya iletmesini istedim. Biraz sonra bizi yanına çağırdılar. 
Sivaslı olduğumuzu ve burada bulunuş sebebimizi söyledik. Makaleyi 
okuyan Tosun Baba Şemseddin Sivâsî’nin yazımda yer alan “Göster ce-
malin şem’ini yansın oda pervaneler” mısraıyla başlayan ilâhisini icrâ 
için heyetin bir haftadır çalıştığını, tevafuk olduğunu söylemiş, “Şem-
seddin Sivâsî Hazretleri Amerika’da da bizimle” demişlerdi. Gerçekten, 
insan nereye gitse sevdikleri ile beraber değil miydi?



Eyüp Nişancası'ndaki Sivâsî Kabirleri

1991 yılında “Yunus İzinde Bir Şair Nurî-i Sivâsî (Abdulahad Nûri)” 
konulu çalışmaya hazırlanırken, Abdülmecid Sivâsî ve Abdülahad Nûri 
Hazretlerinin türbelerini ziyaret etmek istediysem de ancak 5 Mayıs 
2000 tarihinde kısmet oldu. Eyüb Nişanca’da bulunan azîzânın türbe-
leri ve içinde bulunduğu bahçe çok bakımlı idi. Burada Hz. Şemseddin 
Sivâsî’nin Abdülmecid Sivâsî’ye vermiş oldukları cübbe ve takkesi de 
camekânlı bir dolapta muhafaza ediliyordu. 

Son Sivâsîlerden Hatıralar
Ali Kasım Karaşemis

Sivâsî ahfadından, Ali Kasım Karaşemis Bey’i (1928-1990), 1984 yı-
lında Sivas’a geldiğinde tanımıştım. “Türbeyi ziyaret ettiğini, bakımlı 
bulduğunu ve türbe içine asılmış olan yazının metnini görünce çok 
memnun olduğunu, kimin yazdığını sorduğunu ve adımı verdiklerini, 
eczanenin yerini tarif ettiklerini” söylemişti. O günkü ziyarette, ailenin 
Zile’deki büyüklerinden ve Şemseddin Sivâsî’den bahisle, yurdumuzun 
birçok yerinde, Batı Anadolu’da, bazı şehirlerde Hz. Şems’in mevlidinin 
okunduğunu anlatmıştı. Babası Ş. Ahmed (Rindî) Güneren’in şiirlerini 
toplayıp yayımlamış olduğu “Mutasavvıf Şair Şeyh Ahmed Rindî Son 
İkram” adlı kitabı hediye etmişti. Ali Kasım Bey, elektrik mühendisi 
olduğunu, bir süre Libya’da görev yaparak Türkiye’ye döndüğünü ve 
İstanbul’da ikamet ettiğini söylemişti. 

Ali Kasım Karaşemis, kitabın önsözünde, babası ile kendi soyadlarının 
farklı oluşlarını şöyle açıklamıştı: Babasının nüfusa kayıtlı adının Şeyh 
Ahmet Güneren (1908-1960) olduğunu, büyük dedeleri Şemseddin 
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Sivâsî, Karaşemis olarak tanındığı için babasının bu soyadı almak iste-
diğini, ikinci defa soyadı değiştirmesi imkânsız olduğundan bu soyadı-
nı oğlunun almasını arzu ettiğini belirtiyor. Güçlü bir şair olan Ahmed 
Rindî’nin kitabının sonunda yer alan, “Mezar Taşım İçin” dediği şu bey-
ti hayat serancamını da özetliyor: 

Küsüp dünyaya kahr-ı firkat-i cânâna hıncımdan
Bulup cânânı canda, yerlere geçtim utancımdan

Fatıma Rukiye (Özgüneş) Kuşhan

Sivâsî ahfadından Rukiye (Özgüneş) Kuşhan Hanımla 1984 yılında 
Sivas’a geldiklerinde Suna Ertekin Akkaya vasıtasıyla tanışmıştım. Ş. 
Receb Kâmil Özgüneş’in kızı olan Fatıma Rukiye (Özgüneş) Kuşhan 
Hanım, 1929 yılında Şam’da doğmuş ve eğitiminden sonra kısa bir 
süre öğretmenlik yapmış ve hayır kurumlarında fahri olarak çalışmıştır. 
Rukiye Kuşhan Ankara’da ikamet etmekteydi. Tasavvufî konulara yer 
verdiği; Kendi Kaleminden İslâmiyetin İçyüzünün Özünden Özünün 
Açıklanması-Enfüs adlı kitabını 2 Şubat 2010 tarihinde imzalayarak 
teyzezâdesi Mimar Songül Gözüküçük Aydın ile bana göndermek lüt-
funda bulunmuştu. 2016 yılında vefat eden Fatıma Rukiye Hanım'ın 
hatırasını tazîz ediyor, kitabından (s.17) bir duâsına yer veriyorum: 

Sabır silâhımız
Edep hayâ kûlahımız
Hizmet iş’arımız
Lütfundan lûtuf kârımızdır, âmin.
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Dr. M. Fatih Güneren 

Dr. M. Fatih Güneren Bey 1987 yılında Sivas’a geldikleri zaman ha-
lazâdeleri Arslan Başyurt Bey ile beraber iş yerimi (Derman Eczane-
si) teşrif etmişlerdi. M.Fatih Beyefendi’nin, Şems Hazretleri hakkında 
konuşurlarken, göz pınarındaki damlaları, daha sonra kitabındaki şii-
rinden şöyle okumuştum: “Dünyadaki tek zenginliğim gözyaşlarım-
dır. Ağlayabilmeyi nasib ettiğin için şükürler olsun Yârabbi!” İstanbul’a 
gittiklerinde bana tasavvufla ilgili Kuşadalı İbrahim Hakkı Hz. ile ilgili 
kitaplar göndermişlerdi. Hayat Ağacı dergisinin 10. sayısında, Şem-
seddin Sivâsî hakkında bir çalışma yapan ve Hz. Şems’in ahfâdından 
olan genç mühendis Alper Sılığ, 2008 yılında M.Fatih hocamız ile ir-
tibatımızı sağladı. A. Sılığ İstanbul’a gittiklerinde M.F. Güneren Bey’in 
babası tarafından hazırlanan ve kendilerinin yayımlamış olduğu Nec-
mü’l-Hüdâ, Sivâsî İlâhileri ve Sivâsî Şiirleri adlı üç kitap ile kendilerinin 
yazmış olduğu Halvetiyye-i Şâbaniyye-i Azîzân’ın Hikmetli Sözleri ve 
Hâtıralarım adlı kitabı ve ağabeyi Mimar M. Behlül Güneren’in İstan-
bul’da üniversitede okurken Sivaslı öğrencilerle çektirdikleri tarihî fo-
toğrafı göndermişlerdi. Bu tarihi fotoğrafı okuması için Halûk Çağdaş’a 
vermiştim ki yapmış olduğu araştırma fotoğrafla birlikte yayımlanmış 
bulunuyor. [ Halûk Çağdaş, “Bir Fotoğraf ’ın Anatomisi 3”, Hayat Ağacı, 
S.11, Yaz, 2008, Sivas, s. 38-41.] 

Sivâsî Konağı

Sivas halkı tarafından Sivâsî Konağı'na “Tekke” adı verilir ve bu konakta 
oturan ve Şemseddin Sivâsî soyundan gelenlere de “Tekkeliler” denirdi. 
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Sivas’ta Tekkeşinler (Tekkenîşinler) adı verilen aileler ise Yukarı Tekke 
Tekkeşinleri ve Ali Baba Tekkeşinleri olarak adlandırılan ailelerdir.

Sivâsî dergâhı ve ailenin ikametgâhı olarak kullanılan muhteşem ya-
pıdan şimdi sadece fotoğraflar kalmış bulunuyor. Güdük Minare ya-
kınında olan ve geçmişte, Halveti Dergâhı olarak kullanılan bu yapı, 
misafirlerin konakladığı, çilehane ve semahane bölümlerinden oluşan 
büyük bir konaktı. Semahanenin yanında bir de çay, kahve ocağı bulun-
maktaydı. Yapıya ait diğer bölümler ve mutfak da konağın yakınında 
idi. Varisleri tarafından 1940’lı yılların sonlarında Mehmed Çerikçi’ye 
(Çerikçi Molla) satılan bu konakta, 1981 yılına kadar Çerikçi ailesinin 
evlatları evin müstakil üç ayrı bölümlerinde oturmuşlardı. 

Sivâsî Dergâhı / Konağı 1898
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Konağın eski fotoğraflarına baktığımızda, Sivas evlerinin özelliklerin-
den çatısının mahyasında bulunan testi dikkati çekiyor ki bu testiler 
nisan yağmurlarının bolluk ve bereketi inancıyla çatılara konuluyor-
du. Yine konağın yıkıldığı zamana kadar duran, alt katın dış köşesinde 
pencere seviyesinin üzerinde geyik boynuzu vardı ki yöremizde “nazar” 
için yapılan bu uygulama başka konaklarda da görülürdü. 

1966 yılında Sivas Anıtlar Derneği üyeleri olarak bu konağı gezmiştik. 
Sivas Müze Müdürü Halil Baykız Bey de dernek yönetim kurulu üye-
siydi ve konağı gezenler arasındaydı. Üst katta geniş semâhane metruk 
vaziyette idi. Konağın alt katları muntazam ve bakımlı idi. 

O günlerde basında Kültür Bakanlığının bu konağa sahip çıkacağı şek-
linde haberler çıkıyordu. Ne yazık ki bu yapılamadı. Çerikçi ailesi evi 
kurtarmak için girişimlerde bulundularsa da başarılı olamadılar. Bu ko-
nakta, orta bölümde oturan varislerden biri kendi oturduğu kısmı 1981 
yılında satışa çıkarmıştı. Anadolu şehirlerinin ahşap çehrelerinin deği-
şerek beton silüete dönerek, ahşap sıcaklığının sindiği evlerin, sokak ve 
mahallelerin betonun işgalciliğine direnemediğine acı bir örnek de Si-
vâsî Konağı’dır. Konağın satılan ve yıkılan her bölümü yerine beton bir 
inşaat çok gecikmeden yapılmaya başlanmıştı. Bu günlere gelindiğinde 
ise konak tamamen yok oldu. Sivas’ın sosyal dinamikleri bu konağı 
koruyamadı. Yıkılan/yıktırılan sivil mimarimizin bu muhteşem binası 
için Sivas’ta söylenen; “Han evler harâb, şen evler virân oldu” atasözü-
müz ne kadar da uygun düşüyor.

Bugün elimizde, sadece konağın fotoğrafları ve de metnini verdiğimiz 
bir rapor kaldı. Prof. Dr. Yılmaz Önge tarafından bina hakkında 1967 
yılında yazılan bu raporun fotokopisi Faruk Aburşu tarafından bana 
verilmişti: 
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Sivas'ta Güdük Minare Yanındaki
Eski Ahşap Ev Hakkında Rapor

“Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin Atabeyli’nin Sivas’ı ziyaretleri sı-
rasında, mâliklerinin müracaatı üzerine ilgilendikleri eski ahşap evi 
26.8.1967 günü Vakıflar Bölge Müdürü ile birlikte tetkik ettim.

XIX. yüzyıl Türk sivil mimarisinin ampir üsluptaki güzel bir örneği 
olan bu eski ev, mimari kompozisyonu itibariyle dikkate değer bir ya-
pıdır. Benzeri eski Sivas evlerinde olduğu gibi kesme taştan subasman 
duvarları üzerinde kısmen iki katlı olarak inşa edilmiştir. Duvarlarının 
içi kerpiç dolgu ahşap karkas (hımış), döşeme ve tavanlar ahşaptır. İç ve 
dış sıva ile ahşap aksamda görülen kısmî harabiyet nazar-ı itibare alın-
mazsa sağlam ve kullanılabilir durumdadır. 

Eski Türk mimarî geleneklerine uygun olarak harem ve selamlık olmak 
üzere iki bölüm ihtiva eden alt katın ve bunların arasındaki orta sofa-
nın üstüne rast gelen büyük salon bilhassa ilgi çekicidir. Sahiplerinden 
öğrendiğimize göre, bu tarihi ev, evvelce yakınında bulunan, bilahere 
yıkılan bir tekkenin şeyhleri tarafından inşa ettirilmiştir.

Alt kat halen kullanılmaktadır. Boş olan üstteki büyük salon (cihan-
nümâ) ise metruk durumdadır. Bu salonun Güdük Minare’ye bakan 
ve aynı zamanda Sivas şehrinin enteresan bir manzarasını çerçeveleyen 
camekânlı kısmı kanaatimizce turistik hüviyete haizdir.

Böyle bir tesisin kurulabilmesi için; bahçesinin tanzimi, evin orijina-
litesini bozan muhdes ilâvelerin tamamen kaldırılması veya asgariye 
indirilmesi, dâhilde halen pek azı kalmış alçı duvar nakışlarının mu-
hafazası, kaybolanların ihyası, bozuk sıvalarının ve ahşap aksam ile ki-
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remitli çatısının şekil değiştirmeksizin ihyası ve nihayet diğer detaylar 
hususunda Sivas’taki orijinal eski evlerin mimari detaylarından istifade 
edilerek onarılması gereklidir. Bunun için öncelikle, evin detaylı rölöve 
projesinin hazırlanması, onarım detaylarının tesbiti ve tefriş sistemi-
nin kararlaştırılması lüzumludur. Tefriş hususunda eski Türk evlerinin 
karakteristiği olan alçak sedirler, minderler, halı ve kilimler, mangal ve 
kandillerden istifade edilmelidir. Bütün bunlar realize edildiği takdirde 
bu tarihi ev turistlerin zevkle oturup çay ve kahve içebilecekleri, yor-
gunluklarını giderebilecekleri güzel bir tesis olacaktır.

Kanaatimize göre Avrupa’da turistlere para ile gezdirilen veya çayhane 
yahut kahvehane olarak tahsis edilen bu çeşit evler Sivas’taki tarihi ev 
için örnek alınabilir. Bilhassa Yugoslavya’daki eski Türk şehirlerinde 
itina ile muhafaza edilen eski evler bu konuda iyi bir fikir vermektedir. 

Her hâlükârda muhafazası ve turistik gayelerle kıymetlendirilmesi uy-
gun olan bu tarihi evin onarım ve fonksiyone edilmesinde gerekirse 
mahalli turizm müdürlüğünden de istifade edilebileceği görüşünde 
olduğumu bilgilerinize sunarım. 

    29.8.1967
Yük. Müh. Mimar

Yılmaz Önge” 

Kazino “Şeyh Recep’in Kazinosu”

Sivas’ta Sivâsî vakfına ait Meydan Camisi’nin karşısında, “Şeyh Re-
ceb’in Kazinosu” olarak bilinen ve 1940’lı yıllarda yıkılmış olan ahşap 
bir bina vardı. İki dönemeç merdivenle çıkılan bu bina “Şeyh Receb’in 
Kazinosu” olarak anılan mâruf bir mekândı. Kahvehane olan odanın 
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üç tarafında peykeler bulunuyordu. Buralara daha çok eşraftan yaşlılar 
otururdu. Orta bölümde, arkalıksız sandalyelerde oturanlar da olurdu. 
Sivas’ın diğer kahveleri ise sıra kahveler denilen ve Meydan Camisi’nin 
karşısında olan 4-5 kahve ile daha çok köyden gelen hayvan sahipleri-
nin rağbet ettikleri ahırlı kahvelerdi. Akşam köyüne gidemeyenler, gece 
ahırlı kahvelerde kalırlardı. 1920’li yıllarda ünlü halk hikâyecisi Ağa 
Dayı (93 Kars muhaciri) saz çalan arkadaşı ile kış geceleri akşam na-
mazı ile yatsı arasında türkülü hikâyelerini Şeyh Receb’in Kazinosu’nda 
anlatmıştı. 90-100 yıl öncesinin ünlü hikâyecisi Ağa Dayı’nın çok güzel 
anlatımı sebebiyle bu kazinonun/kahvenin müşterisi çok olurdu. 

Bu gazinoya daha önceleri ise “Ahmed Efendi Gazinosu” denildiğini ve 
Sivas’ın ünlü ve talihsiz şairlerinden Külhaşoğlu Rahmi’nin burada kal-
dığını şöyle öğreniyoruz: 

“Küpeli köyünün ileri gelen ailelerinden olan Gülhaşoğlu Rahmi 
1876-1911 yıllarında yaşayan içli ve derbeder bir şairdi. Ziya Başara ile 
birlikte Mektubî Kalemi’nde çalışır, 400 kuruş olan maaşını da matbaa 
bütçesinden alırdı. Bekâr yaşayan şair kalender bir yaşantı sürmüştü. 
Meydan Camisi’nin karşısındaki Şeyh Ahmet Efendi Gazinosu’ndaki 
bir odacıkta yaşardı. Yatar kalkar kimseye baş eğmez, ömrünü varlıkla 
yokluk arasında tüketirdi. 

Şemseddin Sivâsî'nin Duası

Şemseddin Sivâsî Hazretleri’nin, feyz aldığı Abdülmecid Şirvânî’ye in-
tisabı için “Saadet ayı ve güneşi üzerime doğdu” dedikleri gibi, Şem-
seddin Sivâsî’nin muhabbet ve ilim güneşi de şehrimize doğmuştu. Hz. 
Şemseddin Sivâsî’nin Meydan Camisi’ndeki türbesi dünyevî seferleri-
nin sırlandığı bir mekândır. “Her dem yeni doğarız, bizden kim usanası” 
diyen Hz. Yunus gibi Şemseddin Sivâsî de şöyle söylemişti:
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Diriyiz daim ölmezüz çürüyüp toprak olmazuz
Karanu yerde kalmazuz bize leyl ü nehâr olmaz 

Bu vesile ile hatıralarını tazîz ettiğimiz Sivâsî ocağının âhirete intikal 
eden bütün mensuplarını minnet, şükran ve rahmet ile anıyor; hayatta 
olanlara sağlık ve afiyet dileklerimizle, Hz. Şemseddin Sivâsî’nin kitap-
larının sonunda Sivas ve Sivaslılar için yaptığı dualardan; Mevlid’inin 
son beytinde yer alan duası ile sözlerimize son veriyoruz. 

Şehr-i Sivas oldı bu nazmuma câ
Ehline şâfi’ ola nûru’d-dücâ

[Beyt, no:75. (Mevlid’in telif tarihi: 988/1580) “Bu manzume Sivas’ta 
yazıldı. Karanlıkların nuru olan Hz. Muhammed bütün Sivaslılara şe-
faat etsin.]
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İlim ve Kültür Tarihinde Sivâsîler, Ulusal Sempozyum Tebliğleri, (Sivas, 30 Nisan-1 Mayıs 
2010, Kemal İbn-i Hümam Vakfı,) vesilesiyle, aile büyükleri ve dergâh hakkında lütfettikle-
ri bilgiler, belgeler, aile albümünden fotoğraflar ve gönderdikleri özgeçmişi için Dr. M.Fatih 
Güneren Beyefendi'ye çok teşekkür ediyor ve özgeçmişlerini buraya alıyorum: 

Dr. M. Fatih Güneren'in Özgeçmişi
13 Temmuz 1929 tarihinde, babam Hüseyin Şemsi Bey ve annem Ayşe 
Sıdıka Hanım'ın, Nuriye Betül ve Hatice Nihan Hanımlar ile Mehmet 
Behlül Bey adlı üç evlâdından sonra dünyaya gelmişim. Baba tarafın-
dan büyük ceddimiz 16. asrın büyük tasavvuf âlimi, Halvetî Tarîkatı’nın 
dört ana dalından biri olan Şemsiyye kolunun kurucusu; Şems-i Sivâsî, 
Şems-i Azîz ve Kara Şemis adları ile de meşhur olan Anadolu’nun yüce 
velilerinden “Şeyh Ahmed Şemsü’d-dîn Ebu’s-Senâ” (K.S.) Hazretle-
ridir. 1517 (Hicri:924) Tarihinde doğmuş ve 1597 (Hicri: 1006) de 
Hakk'a rücû etmişlerdir. 

Aslen Zile’li olup, zamanın Sivas ‘ãmili’ Hasan Paşa’nın daveti üzerine Si-
vas'a hicret ederek, onun hibe ettiği Paşabostanı’na ailesini yerleştirmiş, 
vefatlarına kadar tãliplerini irşâda devam etmişlerdir. Türbeleri Sivas’da 
Meydan Camisi yanındadır. Allah aziz sırrını takdîs buyursun, himmeti 
üzerimizden eksik olmasın. 

İstanbul’da hukuk tahsil etmiş olan babam, o zamanki hüviyetiyle Şeyh 
Hüseyin Şemsi Bey, Şemseddîn-i Sivâsî Hazretleri'nin onuncu kuşaktan 
torunudur. Kendinden küçük erkek kardeşleri, Dr. Nuri Şemsi Güneren 
ve (Rindî mahlaslı) Ş. Ahmed Karaşemis Beyler ve kız kardeşi Zehra 
Başyurt Hanım'dır. 
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Annem Merzifonlu Gurapzâdeler’den öğretmen Mehmed Hilmi Efen-
di’nin kızıdır. Lütfiye ve Remziye isimli iki ablası ve Hasip Muhtar ve 
Tãha adlı iki kardeşi vardır. Dedem Şeyh Mehmed Efendi’nin H.1331’ 
de Sivas Vilâyet Makamında ikrâm edilen kahveyi içtikten sonra zehir-
lenme belirtileri göstererek vefat etmesi üzerine yerine geçen babam 
Hüseyin Şemsi Bey şeyhlik tacını giymiş, tekke ve zâviyelerin yasaklan-
masına kadar Sivas Halvetiyye-i Şemsiyye Dergâhının son post-nişîni 
olarak zikir ve devrân merâsimlerini îfâ etmiştir. 

Dergâhın kapanışını takip eden süreçte, yüz yıllara dayanan vakıflarımı-
za ve özel mülklerimize vâki olan kasıtlı olumsuz müdâhaleler sonunda 
büyük maddî zorluklarla karşılaşılmıştır. Burada parantez açıp, 1940’lı 
yıllarda dahî devam eden bu kasdî tutumlara bir örnek vereyim. 1944 
yılında Sivas vâlisi Necmettin Ergin bir mektupla babamdan eski Ziyâ 
Gökalp Okulu yerine yapılacak yeni okul için mülkümüz olan Paşa-
bostanı’ndan bir bölümünü teberru etmesini ister. Babam, kendisinin 
400 yıllık aile yurduna tek bağı olarak kalan bu arsayı bağışlamasının 
mümkün olmadığı cevabını verir. Vâli Bey’in “... bu arsanın alınması sizin 
muvãfakatinize bağlı değildir. ....derhal istimlâk muamelesine teşebbüs 
edilecektir” şeklindeki cevabını takiben okul yeri ücretsiz istimlâk edilir, 
Paşabostanı’nın geri kalan kısmı da ‘yeşil alan’ ilan edilerek muhtemel 
satış değeri sıfırlanır. 

Sivas’ta geçim imkânı kalmayınca yaptığı müracaat üzerine Hüseyin 
Şemsi Bey Ankara’da Maãrif Vekâleti’nde (Milli Eğitim Bakanlığı) me-
muriyete atanmış, Ankara yolunda bizleri, annemizin memleketi Merzi-
fon’a bırakmış, ablalarımı Merzifon’daki Amerikan Koleji’ne yazdırmış. 
Ablalarım koleji bitirinciye kadar kolej kampüsü içinde kiraladığımız bir 
evde yaşadık. 1934 yılında babam Konya’da Mevlânâ Hazretleri'nin der-
gâhında tesis edilmiş ‘Konya A’sâr-ı Atîka (eski eserler) Müze ve Kütüp-
hanesi’ ne Müdür Muavini olarak atandı ve bizleri de alarak Konya’ya 
götürdü. 

İlkokul 4.sınıf sonuna kadarki çocukluğum, o yüce dergâhta Hazreti 
Mevlânâ’nın huzurunda dualar edip Gümüş Eşiği öperek, dergâhın bah-
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çesinde oyunlar oynayarak geçti. Aradan geçen 70 küsur yıla rağmen 
o nûrânî mekânda elini öpmek bahtiyarlığına erdiğim Mehmed Dede 
isimli zâtı hiç unutamadım. Tekkeler kapandıktan sonra bütün dervişler 
tahliye edildiği halde, Mehmed Dede’nin müze girişi solunda yer alan 
dervişân hücrelerinden birinde kalmasına müsaade edilmiş. Beyaz sa-
kallı, zayıf, nur yüzlü bu muhterem zâtın odasında hatırladığım kadar bir 
kilimi, bir seccâdesi ve bir yatağı mevcuttu. Ne yer, ne içer, ne ile geçi-
nirdi? Okul saatleri dışında babamın odasına gelirdim. Babam, “Haydi 
Mehmed Dede’ye kahve yap” derdi. Ben de onun öğrettiği şekilde Sivas 
usûlünce, iyice kaynatılarak köpüğü kesilmiş, mangalın külünde dinlen-
dirilmiş sâde kahveyi hazırlar, telvesini karıştırmamaya özen göstererek 
Mehmed Dede’ye ikrâm eder, onun dualarını alırdım. Aradan çok uzun 
yıllar geçtikten sonra, 2009'da bu muhterem zâtın hikâyesini öğrenmek 
nasîb oldu. Dergâhtaki dervişlerin tahliyesi sırasında, o yılların meşhur 
Maarif Vekili olan ve Yenikapı Mevlevihânesi'ne intisãbı olduğu söyle-
nen Hasan Âli Yücel’e, rüyâsında Hazret-i Mevlânâ, “Mehmed'ime do-
kunmayın” buyurmuş. Onun için vefatına kadar dergâhta yaşamasına 
izin verilmiş. Mehmed Dede’nin rûh-u azîzine Cenâb-ı Hakk’dan son-
suz rahmet diliyorum. 

Konya’da çok güzel günler geçirdik. Kış geceleri babam akşam yemekle-
rinden sonra bizlere anektodlarla vurgulayarak nasîhatlar ederdi. Konuş-
malarının mihverini bütün yaratılmışlara sevgi, kul hakkına kesin riãyet, 
doğruluk, sabır, hoşgörü, özü sözü bir olmak, haram şüphesi olandan ve 
ifrattan sakınmak, hurâfelerden ve yobazlıktan kaçınmak gibi hasletleri 
bizlere aşılamak teşkil ederdi. Allah’a ve Kitâb’ına katıksız îman, Resûlü-
ne ve O’nun muazzez Ehl-i Beyt’ine sonsuz sevgi ve hürmet etmemizi 
vurgulardı. Vatan, millet ve bayrağımıza sevgi, millet ve vakıf mallarını 
titizlikle korumak hususunda telkinde bulunurdu. Babam bazan bize ki-
taplar da okurdu. Filibeli Ahmed Hilmi’nin ‘A’mãk-ı Hayâl’ adlı kitabını 
açıklayarak okuduğunu şimdi bile çok iyi hatırlıyorum. 1938 sonbaha-
rında babam İstanbul’da Beyazıt Camisi’nin karşısındaki medrese bina-
sında yer alan ‘İnkılâp Müze ve Kütüphânesi’ne müdür olarak atandı. 
Daha sonra ‘İstanbul Belediye Kütüphânesi’ adını alan bu binada halen 
‘Hat Eserleri Müzesi’ bulunmaktadır. 
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O günlerde hepimizin hayatına yön veren en önemli hadise, İstanbul’a 
gelişimizden çok kısa bir süre sonra babamın, Beyazıt Camisi arkasında-
ki Beyazıt Devlet Kütüphânesi'nde Tasnif Heyeti Başkanı olarak çalışan 
ve ‘Hoca Efendi’ ismi ile ma’ruf Maraşlı Ahmed Tâhir Memiş (Marâşî) 
(K.S) Efendi Hazretleri'nin elini öperek bu yüce zâtın irşâd ve terbiyyet 
dairesine girmesidir. Hoca Efendi Hazretleri, Fatih’deki Seman Medre-
seleri’nde din ilimleri tahsilini bitirdikten sonra, o zamanın üniversitesi 
olan Darülfünûn’da Tabiî İlimler (biyoloji), ayrıca hukuk tahsil etmiş 
böylece üç üniversite diploması almış. Arapça, Farsça ve Fransızcayı çok 
iyi derecede bilirmiş. İstanbul'da Ayasofya Dersiâmlığı’nda bulunmuş. 
Ayasofya kapatıldıktan sonra Beyazıt Dersiâmlığı’na getirilmiş. Beyazıt 
Camisi arkasında bulunan Beyazıt Devlet Kütüphânesi’nde Tasnif He-
yeti Başkanı olarak memuriyete devam etmiştir. Ramazan aylarının her 
cuma gününde Nûr-u Osmaniye Camisi'ndeki vaazlarını dinlemek için 
trenle Ankara’dan gelenler olurdu. 

Hoca Efendi Hazretleri, Fatih Sertürbedârı Ahmed Amîş Efendi (K.S.) 
Hazretleri'nin ve onun halifesi Mehmed Tevfik Kayserî (K.S) Hazret-
leri'nin hizmetinde seyrüsülukunu tamamlamış, İnsân-ı Kâmil merte-
besinde, Hakk’dan halk’a dönüp, kütüphâne memuru olarak kendisini 
perdelemiştir. O’na bağlanıp sohbet ve terbiyyet dairesine girenlerin he-
men hepsi yüksek tahsil yapmış seçkin kişilerdi. Temyiz âzâları, ağır cezâ 
mahkemelerinin reisleri, mühendisler ve birçok Askerî Tıbbiye talebesi 
Hazret’in sohbet dairesini oluştururdu. 

İstanbul’da 5.İlkokul’da, Kumkapı ve Nişantaşı Ortaokullarında oku-
yup, 1946'da Vefâ Lisesi’nden mezun oldum. Kumkapı Ortaokulu’nda 
edebiyâtı bana sevdiren, kelime hazinemi geliştiren Celâl Hoca’mı, Vefâ 
Lisesi'nde Felsefe ve Mantık okutan ve İmam Hatip Liselerinin kurulu-
şunda önemli rolü olan Mahmud Celâleddin Ökten Hoca'mı, Tarihçi 
Reşat Ekrem Koçu ve Sâim Ağabey’i, İngilizce öğretmeni Selma Bodur, 
Sağır Muhiddin gibi çok kıymetli hocalarımı hiçbir zaman unutamadım 
ve onları daima minnetle, rahmet dileklerimle yâd ediyorum. Evi evimi-
ze çok yakın olan Celâleddin Ökten Hoca'mın kapısı, matematik, felsefe, 
yabancı dil gibi derslerde zayıf olan talebelere daima açıktı. Bazı karlı kış 
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günlerinde sabahları hocamın çantasını taşır, karda ayağı kaymasın diye 
elinden tutarak beraberce Vefâ Lisesi'ne yürürdük. 

Nur Sokak'taki komşularımız arasında Ahmed Amîş Efendi Hazretleri-
nin bağlılarından, mutasavvıf Abdülaziz Mecdi Tolun Bey ve zamanın 
meşhurlarından Haydar Molla’nın ailesi vardı. O zamanlar Soğanağa 
temiz, güzel ve asil bir semtti. 

1950-52 yıllarında babam Sivas’taki dergâhta icrâ olunan âyinlerde oku-
nan, çoğunun beste ve güftesi ailemiz mensuplarına ait olan ilâhileri ve 
zikir usüllerini toparlamaya başladı. Önce, askerden yeni dönmüş, he-
nüz tanınmamış olan merhum Ârif Sami Toker Bey daha sonra Teknik 
Üniversiteli bir genç haftada bir iki defa evimize geliyor, babamın usul 
üzere okuduğu ilâhileri notaya alıyorlardı. Babam ayni zamanda Şeyh 
Receb’s-Sivâsî’nin, Şemseddin-i Sivâsî Hazretleri'nin hayat hikâyesi 
olarak telif ettiği Necmü’l-Hüdâ adlı eseri de tercüme ediyordu. Mad-
dî imkânsızlıklar yüzünden onun bastıramadığı bu iki eseri ancak 2000 
yılında, Tasavvuf Musikîsinde Sivâsî İlâhileri ve Hidâyet Yıldızı adları ile 
yayınlayabilmek mazhariyetine erdiğim için hamd ve şükür ediyorum. 

1946 Yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ne girip 1952 yılında hekimlik dip-
lomamı aldım. O zaman Türkiye’de tek tıp fakültesi vardı ve bünyesinde 
Çapa’yı, Aşağı ve Yukarı Gurebâ Hastanelerini, Haseki ve Cerrahpaşa 
Hastanelerini kapsıyordu. Biz 5. sınıfa geçtiğimizde Ankara Tıp Fa-
kültesi açılmıştı ve Askeri Tıbbiye öğrencisi arkadaşlarımız Ankara'ya 
gönderildi. O yıllarda Nazilerden kaçan ancak Batı devletlerinin kabul 
etmediği Alman Yahudisi ilim adamlarına Türkiye kucak açmıştı. Böy-
lece İstanbul Üniversitesi kabuk değiştirdi. Esâsen bizim, Tevfik Sağlam 
Paşa, Neşet Ömer İrdelp, Sedat Tavat, Tevfik Remzi Kazancıgil gibi çok 
değerli hocalarımız vardı. Alman kökenli Emil Frank, Philip Schwartz, 
Hans Winterstein, Hugo Braun, Kurt Koswig, Zuber, Heilbronn gibi 
dev isimler bunlara eklendi ve daha sonraki dönemlerde göremediğimiz 
kadar yüksek kalitede bir hoca kadrosu oluştu. 

Fakülte hayatımız oldukça monoton geçti. Hafta sonları grup halinde 
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Beyoğlu'nda sinemaya gitmek, otomatik büfede sandviç ve kuru yemiş-
çide ucuz çikolata yemek başlıca lüksümüzdü. O grup içinde yıllarca 
can ciğer dost olduğumuz birkaç arkadaş ile iki yıl önce tekrar buluş-
maya başladık. Ancak benim alkol almadığımı, oruç tuttuğumu öğren-
diklerinde o birkaç eski ‘dost’, “Sen dinci olmuşsun” diye beni defterden 
sildiler. Böylece ‘ Mahalle Baskısı’nı da tatmış oldum. 

Mezuniyet sonrası için o zamanın modası Amerika’ya gitmekti. Ben de, 
Hoca Efendi Hazretleri'nin izin ve dualarını alarak 1953 baharında Wil-
mington, North Carolina’daki James Walker Memorial Hastahanesi’ne 
intern olarak gittim. Evde vedâ ederken rahmetullah babamın gözleri-
ni gözlerime dikerek uzun uzun bakması, beni derinden etkileyen hâlâ 
unutamadığım olağanüstü mânevi bir mesaj idi. 

Nisbeten küçük bir Amerikan kasabasındaki yeni hastahanemde bile 
teknolojik imkânlar yönünden ne kadar yetersiz eğitildiğimizi idrâk 
ettim. İstanbul Tıp Fakültesi içinde o zaman oftalmoskop ile göz dibi 
muayenesi yapan tek kişi, Sivas mebusu ve babamın akrabası Muttalip 
Öker Bey’in oğlu, sonradan müessif bir uçak kazasında hayatını yitiren 
rahmetli Prof.) Dr. Celâl Öker ağabeyimizdi. ABD’deki hastahanemde 
ise yeni mezun internlerin hepsinin arka cebinde bir oftalmoskop vardı 
ve rutin olarak her hastanın göz dibini muayene ediyorlardı. “Bu Türkler 
çok cahil” diye ülkeme laf getirmemek için ben de her hastanın gözüne, 
hiçbir şey görmesem de bakıyordum. Tâ ki bir gün “şans eseri” bir hasta-
nın göz dibini görene kadar ! 

ABD’de, o zamanın ırkçı ortamına hayret ve dehşetle şahit oldum. Beyaz 
hastaların bulunduğu binanın arkasında, ‘Coloured Ward’ denen 60 ya-
taklık tek koğuşta, erkek kadın, zenci hastalar hep bir arada yatıyorlardı. 
Ameliyathaneleri bile ayrı ve çok ilkeldi. Hastanenin yemekhanesinde 
ilk yemeğimi alırken servis yapan Susan adlı yaşlı siyâhî hanıma “Thank 
you madam” diye teşekkür edince, sırada hemen arkamda duran Ame-
rikalı intern böğrüme bir dirsek atmış ve “Biz bu siyâhîlere (negro’lara) 
teşekkür etmeyiz ve madam demeyiz. Onun adı Susan ve sen de ona 
yalnız Susan diyeceksin” diye ilk ırkçılık dersini vermişti. 
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İnternlik sürecinin sonunda, Ohio’daki Cleveland City Hospital’da üç 
yıl iç hastalıkları asistanlığı, bunu takip eden yılda da yine Cleveland’da 
Saint Luke’s Hastahanesi'nde akciğer fonksiyonları üzerinde fellowship 
yaptım. Bu hastahaneler eğitim amaçlı olduğu için aylık ücretim çok ye-
tersizdi. Bunun için haftanın iki üç günü civardaki özel hastahanelerin 
âcil servislerinde gece nöbeti tutardım. Buna rağmen cebimde hiç para 
kalmadığı ve odamdaki buzdolabının tamtakır olduğu bir pazar günü, 
açlığımı unutmak için elime İngilizce Kur’an-ı Kerim meâlini alıp rast-
gele bir sayfa açtım. Gözüme ilk takılan Bakara Suresi 155. ayet oldu: 
“Andolsun, sizi biraz korku, (biraz) açlık, (bıraz da) mallardan, canlar-
dan ve mahsullerden yana eksiltme ile imtihan edeceğiz. Sabredenlere 
(lütuf ve keremimi) müjdele” Bu müthiş mesajın etkisi ile içimden hem 
sabırsızlığım için nedâmet hissi, hem de sabretme gayreti yükselmeye 
başladı. Kısa süre sonra kapı çaldı. Gelen Gaziantepli Dr. Okutan adlı bir 
arkadaştı. Yaşça bizden büyük olduğundan sık görüşmezdik. Ellerindeki 
büyük alışveriş torbalarında belki de on kişiyi doyuracak kadar çeşitli yi-
yecekler vardı. “Yalnız oturmaktan sıkıldım, beraber yemek yiyip sohbet 
edelim diye geldim” dedi. Birkaç saat sohbet ve yemekten sonra gitmek 
üzere kalktı. Ben artan onca yiyeceği paketleyip ona vermeye çalıştım 
ama “Benim hastanede bunlar için yerim yok” diyerek almadı. 

1954 yılında Hoca Efendi Hazretleri’nin, 1956 yılında da babamın Bekâ 
Âlemi’ne hicretlerini gurbette öğrendim. Babamın vefâtından sonra, he-
nüz evden haber almamışken, rüyamda Hoca Efendi Hazretleri’ni gör-
düm. Bana, daha önce okumamı emretmiş oldukları duaları hatırlatarak, 
“Evlâdım bunları niçin okumuyorsun?” buyurdular. Uyanınca babamın 
vefat etmiş olduğu hissi uyandı ve ruhu için dualar etmeye başladım. 

1955 yılında, çocuk felci aşısı bulunmuştu. Bu korkunç hastalık salgın 
halinde idi ve City Hospital’ın içinde, yeni hastalar, hastalık sonrası so-
lunum felci oluştuğu için respirator denen sun’i solunum cihazlarına 
ömür boyu mahkûm yaşayan hastalar ve diğer komplikasyonlar oluş-
muş hastalar için üç ayrı polio (çocuk felci) ünitesi ağzına kadar dolu 
idi. O yıl yapılan kampanyada bizim hastanede binlerce kişiye aşı tatbik 
ettik. Ertesi yıl hiç yeni hasta görmedik ve Amerika'da poliomyelit bu 
kampanyalar ile tamamen ortadan kalktı. 
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1958 sonbaharında Amerika’dan kesin dönüş yaptım ve ihtisas imtiha-
nına girerek İç Hastalıkları Uzmanı oldum. Askerlik hizmeti için yedek 
subay olarak Erzurum’daki Mareşal Çakmak Hastanesi’ne tayin edildim. 
Orada benim servisime bazan günde 100-110 yeni hasta yatıyor ve on-
lara hizmet vermek benim için hem yorucu hem de çok zevkli oluyordu. 
Ayrıca, Taşmağazalar’da tuttuğum evde muayenehane de açtım. Ancak 
oradaki teamüle göre hasta simsarları tâciz etmeye başlayınca, mesleki 
hayal kırıklığı yaşadım. Daha ziyade diğer doktorların gönderdiği hasta-
ların EKG’lerini çekip kalp ve akciğerler yönünden konsültasyon hizme-
ti vermeye yöneldim. 

1960 İhtilâli'nden kısa süre sonra terhis edilip İstanbul’a döndüm. Kad-
ro kıtlığı yüzünden ücretsiz olarak Haseki Tedavi Kliniği’nde bir Akciğer 
Fonksiyon Laboratuarı kurmam ve eleman yetiştirmem önerildi. Maddi 
yönden buna imkân bulamazdım. O sırada bir ilân üzerine Ortaköy’deki 
Pfizer İlâç firmasının Tıbbi Direktörlük pozisyonuna müracaat ettim. 50 
aday arasından çeşitli imtihan ve mülâkatlar sonunda, Pfizer’in ve Türki-
ye’nin ilk Tıbbi Direktörü seçildim. Dürüst bir firmada son derece kıy-
metli mesai arkadaşları ile yürüttüğüm yeni işimi hem çok seviyordum, 
hem de her gün yoğun bir şekilde hastalarla haşır neşir olmaya alışık 
birisi olarak masa başında ofis mesaisi beni hiç tatmin etmiyor, ruhen 
sıkılıyordum. 

O günlerde Almanya doktor açığını kapatmaya çalışıyordu. Bir tanıdığın 
tavassutu ile Batı Berlin’deki Staedisches Krankenhaus Wilmersdorf İç 
Hastalıkları Bölümünden bir davet geldi ve 1962 yaz sonunda Berlin’e 
gittim. Orada o zamanın Alman tıbbının son derece geri olduğunu gör-
düm ve ancak 11 ay dayanabildim. Süre sonunda, Berlin’de konuşlanmış 
Amerikan birliklerine hizmet veren Berlin U.S. Army Hospital’da dâhili-
ye uzmanı olarak 1969’a kadar çalıştım. Bu arada bir evliliğim oldu. 

Almanya’ya gitmeden önce rahmetli ağabeyim Y.Mimar Mehmet Bey, 
Hoca Efendi Hazretleri'nin vefâtını takiben babamın onun halefi olan 
Mustafa Özeren Bey’in elini öptüğünü anlatmıştı. Hoca Efendi Haz-
retleri'nde kokladığı ‘Muhammedî Rayiha’nın artık Mustafa Bey’den 
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intişâr ettiğini söylermiş. Ben de bu muhterem Zât’ı arada bir ziyâret 
eder ve elini öpüp duasını alırdım. Almanya’dan döndükten sonra bu 
büyük zâtın sohbet ve irşâd dairesine girmek mazhariyetine erişebildim. 
Berlin’de bulunduğum sırada çok amansız bir kanser türüne yakalanan 
ağabeyimi orada tedavi ettirmiştik. Ancak uzmanlar hiç yaşama şansı 
vermiyorlardı. Gördüğüm bir rüya üzerine bunu Mustafa Bey Hazret-
leri'ne arz ettiğim zaman, “Mehmet’e bu olamaz” buyurdular ve duaları 
himmeti ile ağabeyim on yıl daha yaşayıp çocuklarını büyüttü, ailesini 
geçindirdi, sonra uykuya yatmış aynı tümörün alevlenmesi ile vefât etti. 

Almanya’dan döndükten sonra muayenehane açtım ve Amerikan Has-
tanesi’nin İç Hastalıkları uzman kadrosuna girdim. Bir gün eski arkadaş-
larımı görmek üzere Pfizer’e uğradım. Meğer benden sonra birkaç Tıbbi 
Direktör değiştirmişler ve halen pozisyon boşmuş. Hemen teklif yaptı-
lar ve bu sefer part-time olmak üzere yeniden işe başladım. 

Bir süre sonra ilk eşim vefat etti. Mustafa Bey Hazretleri benim yeniden 
evlenmemi ve çocuk sahibi olmamı emrettiler. Şimdiki eşim Güner ile 
evlendim ve 1982 yılında efendimin duasıyla Deniz adlı bir kızım oldu. 
Deniz Nişantaşı Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiltere’de University of 
East Anglia’da İngiliz dili ve edebiyatı tahsil etti. Daha sonra University 
of Bournemouth’da Global Marketing masteri yaptı. Hâlen bir Ameri-
kan ilâç şirketinde klinik araştırmalar administratorü olarak çalışıyor. 

1982 yılında Mustafa Bey Efendim Dâr-ı Bekâ’ya göçtüler ve bizleri hatı-
ralarımızla baş başa bıraktılar. Hoca Efendi Hazretleri'nin kabr-i şerîfi Fa-
tih Camisi haziresinde Sertürbedâr Ahmet Amîş Efendi Hazretleri'nin 
yanı başında, Mustafa Bey Hazretleri'nin ise Sahrâyı Cedit Kabristanı'n-
da Mehmet Tevfik Kayserî Hazretleri'nin kabr-i şerîfinin yanındadır. 
Allah bu yüce zâtların sırr-ı azîzlerini takdis buyursun, himmetleri hep 
üzerimizde olsun. 

1986 yılında, Pfizer’in ısrarı üzerine Amerikan Hastanesi'nden ayrılarak 
Pfizer İlaçları’nda full-time çalışmaya başladım. 1995'de yaş limitini dol-
durduğumdan emekli oldum. Son dokuz yıl içinde aktif hekimlik yap-
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madığım için tıptaki birçok yenilikleri takip edememiştim. Yarım bilgi 
ile hastaların mes’uliyetini taşımanın vebâlini üstlenmemek düşüncesi 
ile hekimlik pratiğine nokta koydum. 

Emeklilik sonrası rahmetullah babamın hazırladığı halde mâlî imkânsız-
lıklar yüzünden bastıramadığı Necmü’l-Hüdâ ve Sivâsî İlâhileri eserle-
rini yayına hazırlayarak neşretmek lütfuna eriştirdiği, daha sonra Sivâsî 
Şiirleri adlı kitabı ve Halvetiyye-i Şâbaniyye - Azîzân’ın Hikmetli Sözleri 
ve Hâtıralarım adlı risâleyi hazırlayıp yayınlamayı bu âciz kuluna nasib 
kıldığı için Cenâb-ı Rabbü’l-Âlemin’e sonsuz hamd ve şükürler ederim. 
Geri kalan ömür diliminde de faydalı işlere yöneltip rızâ-i şerîfine nâil 
kılmasını ãcizâne niyâz ederim. 

Dr. M. Fatih Güneren / Teşvikiye-İstanbul-2010 
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ERZURUM’DA BİR VATAN BEKÇİSİ

SİVASLI ŞEHİT ALİ ÇAVUŞ
Sivaslı Ali Çavuş, Birinci Dünya Savaşı’nda Hasankale’nin kurtuluşu-
nun ilk şehidi olarak Pasinler (Hasankale)’deki kabrinde sonsuzluğa 
ulaşmış olan bir vatan kahramanıdır. 

Birinci Dünya Savaşı’nın elîm günlerinde, 2 Ağustos 1914 günü yurt-
ta seferberlik ilân edilmiş, ülkenin her yerinde olduğu gibi Sivas’ta da 
asker toplanıyordu. Yaşlılardan dinlediğimize göre teşkil edilen birlik-
lerden Doğu’ya gidenler Sivas’ın Kılavuz mevkiinden uğurlanıyordu. 
Mahşerî bir kalabalık toplanmıştı. Yolcu etmeye gelen Sivaslılar, çok 
genç, âdeta ana kuzularının bulunduğu askerlerden dolayı bu tabura; 
“Vay anam taburu” adını vermişlerdi. Biz bu vatan kahramanlarının pek 
azını tanıyoruz. Onların ibretle bilmemiz gereken hayatları, çok azının 
tuttukları hatıra defterleri ve anlattıklarının yazıya geçirilmesi sayesinde 
tarihin dehlizlerinde kaybolmayarak günümüze ulaşmış bulunuyor. 

Ailesi hakkında hiçbir bilgiye ulaşamadığım Sivaslı Ali Çavuş’u, Birinci 
Dünya Savaşı’nda Erzurum Pasinler’deki kahramanlığı ve şehâdetiyle 
tanıyoruz. Doğu Anadolu’da, Erzurum’da iki yıl vatan üstünde, vatan 
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hasretinin, bayrak hasretinin çekildiği elîm yıllar, kanlı savaşlar, işgal, 
istilâ ve esaret… 25 Ocak 1916’da Rus orduları Pasinler’e girmiş. Her 
taraf ıssız, kimsesiz, evler boşalmış. Kışın en şiddetli bu günlerinde eli 
ayağı tutan halk yuvasını bırakıp göçmüş. Kahraman ordumuz 12 Mart 
1918 tarihinde Erzurum’u asıl sahibine kavuşturuyor, Erzurum kurtu-
luyor! Ali Hatunoğlu; Pasinler’in kurtuluşunu şöyle anlatıyor:

“Pasinliler de kavuşma saatini heyecanla bekliyor, kahramanlarımız Er-
zurum’dan Pasinler’e doğru bir sel halinde ilerliyordu. Düşman kaçıyor, 
evler yanıyor, şehirde bir katliam hüküm sürüyordu. Kasabaya gelen 
birliğin öncüsü Sivaslı Ali Çavuş, gördüğü manzara karşısında çok he-
yecanlanmıştı. Hins ve Aha köylerinden gelen 13 kişilik bir çete Dis-
panser arkasından kasabayı ateşe tutuyordu. 30 yaşlarında, esmer, pala 
bıyıklı, bileği de imanı kadar kuvvetli Ali Çavuş sağ kalanların namu-
sunu çiğnetmemek, ecdat yadigârı mukaddes vatan toprağını düşman 
saldırısından kurtarmak için tek başına Top Dağı’na tırmanmıştı. Mev-
sim bahardı, günlerden 13 Mart. Ama kış bütün şiddetiyle devam et-
mekteydi. Ali Çavuş’un imanla dolu kalbi kar, soğuk dinlemiyor, çıkıyor 
ve atlıyordu. Sayıca fazla olan çetedekiler Ali Çavuş’un isabetli ateşleri 
arasında cezalarını görüyor, bir daha kalkmamak üzere yere seriliyordu. 
Bu mahşerî anda Ali Çavuş sıçrama yaparken göğsünden yaralanmıştı. 
Çavuş’un vurulmasından sonra kurşunlar yağmur gibi devam ederken, 
Ali Çavuş kabalağından yırttığı bir bezle hem yarasından akan kanı 
dindirmeye çalışıyor, hem de ateşe devam ediyordu. Çete tamamen 
erimişti ama yiğit Sivaslının da akıttığı kan yüzünden takati kalmamıştı, 
bitkin bir haldeydi. İlk yardımına koşan rahmetli topçu memuru Ab-
durrahman Efendi oldu. Yaralı aslan üç gün daha yaşayabildi. Bahtiyar-
lara has bir gülümseyişle ağır ağır gözlerini yumdu. Binbaşısı üzerine 
kapanarak hıçkıra hıçkıra ağlarken, “Ali, milletin seninle iftihar edecek, 
Pasinler seni unutmayacak” diyordu. Hastalığında kendisine en yakın 
yardımı gösteren Muhtar Hasan Ağa ile imam yanlarına aldıkları üç 
kişiyle, Ali Çavuş’u şehit düştüğü yolun kenarına defnettiler. Üzerine 
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binbaşısının yazdığı levhayı koydular. Canı bahasına memleketini savu-
nan Sivaslı Ali Çavuş’u vefakâr Pasinliler unutmadılar ve 1937 yılında 
kasabanın doğusunda Nazlı Baba Türbesi’nin bulunduğu yerde beton 
bir kaide üzerine taştan bir abide yaparak kaleye ve şoseye bakan mer-
mer cephesine ‘13 Mart 1918 Hasankale’nin Kurtuluşu Sivaslı Şehit 
Ali Çavuş’ ibaresini yazdılar.” 

Şehit Ali Çavuş ve Anıtı hakkında Pasinler Kaymakamlığı’ndan 2004 
yılında bilgi istemiştim. Yörenin tarihi konusunda çalışmalar yapan 
Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Zafer Açıl tarafından gönderilen 
bilgi şöyledir:

Şehit Sivaslı Ali Çavuş Anıtı  (Pasinler - Erzurum)
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“Pasinler’in kurtuluşunun ilk şehidi Sivaslı Ali Çavuş, Türkler şehre ilk 
girdiklerinde Ermeni çetesi tarafından şehit edilmiştir. Ali Çavuş şimdi-
lerde “Koltukoğlu Petrol”ün bulunduğu mevkideki mezarlığa defnedil-
miş, 1937 yılında Pasinler surlarının hemen eteğinde kasaba mezarlığı 
yakınındaki istirahatgâhında yeni bir şehitlik hazırlanmıştır. Sivaslı Ali 
Çavuş Anıtı’nın, tekrar düzenlemesi yapıldıktan sonra kitabesine ‘13 
Mart Hasankale’nin Kurtuluşu Şehit Sivaslı Ali Çavuş’ ibaresi yazılmış-
tır.” 

Sivaslı Ali Çavuş Anıtı’nın fotoğrafı ve anıtla ilgili bilgiler; Millî Savun-
ma Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Yurtiçi Şehitlikler adlı kitapta 
bulunuyor ve şu bilgiler de yer alıyor: 

“Şehitliğin İli: Erzurum

Şehitliğin ismi: Sivaslı Ali Çavuş Anıtı

Şehitliğin yeri: Pasinler

Şehitliğin yapıldığı tarih: 1937

Bakımından sorumlu makam: 9’uncu Kolordu 2’nci İstihkâm Ta-
bur Komutanlığı - Pasinler 

Şehit sayısı: 11

Şehitlik hakkında bilgi: Pasinler’de Birinci Dünya Savaşı’nda Erme-
nilerle yapılan muharebede şehit olan Sivaslı Ali Çavuş’un anısına 
yaptırılmıştır.” 

Ve Sivas'ta Bir Seferberlik Ağıtı

Sivas yöresinde Seferberlik olarak adlandırılan Birinci Dünya Savaşı 
üzerine bir hayli ağıt, türkü ve mâni yakılmış. Analar, bacılar, eşler ve 
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yakınlar, cepheden dönemeyenler için derin hüznü dile getiren nice 
ağıtlar söylemişler. Sivas merkeze bağlı İlbeyli köylerinden Çongar’da 
Kadir Pürlü tarafından derlenen seferberlik ağıtında geçen bir dörtlük 
şöyledir: 

(…)
Erzurum’un minaresi
Yıkılsın Hasankalesi
Sağ yanımı top götürdü
Sol yanım süngü yarası 

Erzurum’dan, Hasankale’den şehit haberi gelen askerin ardından yakı-
lan bu ağıt, Ali Çavuş ve onun gibi şehâdet mertebesine erişerek sılası-
na dönemeyen bir vatan evladı için söylenmiş olmalıydı. 

Sivaslı Şehit Ali Çavuş’u, Devletimizin devamını sağlayan bütün kahra-
manlarımızı daima rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hatıralarını taziz 
ediyoruz.
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MELEK REŞİT HANIM

Millî Mücâdelede
“Bin Melekten Bir Melek”

Birinci Dünya Savaşı sonrası, yüz binlerce insanımızı ve milyonlarca ki-
lometre kare toprağımızı kaybetmiştik. Tehlike o kadar büyüktü ki düş-
manların bizi Anadolu’dan çıkarmak teşebbüslerinin olduğu zamanda, 
“müthiş badireden memleketi kurtarmak için yalnız milletin birliği 
lâzımdır” diyen Mustafa Kemal Paşa, 4 Eylül 1919'da bağımsızlık me-
şalesini Sivas’ta ateşlemiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulma 
fikri buradan vatan sathına yayılmıştı. Sivas Kongresi; “vatanımızın bir 
bütün olduğunu ve birbirinden ayrılmayacağını, her türlü müdâhaleye 
karşı milletin birlik olarak müdâfaa ve mukavemet edeceği, manda ve 
himaye kabul olunamayacağı…” maddeleriyle, ülkemiz için daima ge-
çerli olan kararları geleceğe ve tarihe nakşediyordu. Sivas ülkemizin en 
zor günlerinde millî kurtuluş mücâdelemize 108 gün merkez olmuş ve 
bu şerefli mücâdele buradan yönetilmişti. Mustafa Kemal Atatürk 13 
Kasım 1937 günü Sivas’ı son defa teşrif ettiklerinde Kongre Salonu’nu 
gezerken Sivas Kongresi’nin önemini şöyle ifade etmişlerdi: “Burada 
bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi”.
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1919 Türkiye’sinde vatan savunmasında erkek kadın herkese görev 
düşüyordu. Çünkü savaş, cephelerden aile ocaklarına kadar uzanmıştı. 
Türk kadınlarının Millî Mücâdele’ye büyük kararlılıkla katılışını göste-
ren en önemli bir olay merkezi Sivas’ta olmak üzere Anadolu Kadınları 
Müdâfaa-i Vatan Cemiyeti’nin kurulmasıdır. Bu cemiyetin kuruluşu ve 
Heyet-i Temsiliye ile yazışmaları ve önemli belgeler, Bekir Sıtkı Baykal 
tarafından Millî Mücâdele’de Anadolu Kadınları Müdâfaa-i Vatan Ce-
miyeti adıyla kitap olarak yayımlanmıştır. Ayrıca Necip Günaydın’ın; 
Millî Mücâdelede Sivas ve Mustafa Kemal Paşa (2000) ve Sivas Valiliği 
tarafından yayımlanan; Millî Mücadelede Sivas 108 Gün (2009) ki-
taplarında gerek millî mücâdele, gerekse Anadolu Kadınları Müdâfaa-i 
Vatan Cemiyeti (AKMVC) hakkında çok önemli bilgiler edinmemizi 
sağlıyor. 

Anadolu Kadınları Müdâfaa-i Vatan Cemiyeti, Sivas Valisi Reşit Pa-
şa’nın eşi Melek Reşit Hanım(1887-1958) ve arkadaşları tarafından 28 
Kasım 1919 tarihinde Sivas’ta kurulmuş, kısa bir sürede Anadolu’nun 
muhtelif şehirlerinde merkeze bağlı birçok şubeler açılmıştır. Düşman 
işgallerini büyük bir hassasiyet ve dikkatle takip ederek, İtilâf Devletle-
ri ve İstanbul Hükûmeti’ne karşı protestonâmeler yayımlayan, orduya 
para ve mal yardımı kampanyaları açan, millî mücâdelede Anadolu’ya 
geçenlere kutlama telgrafları gönderen bu cemiyet Kurtuluş Savaşı bo-
yunca Türk kadınlarının iftihar edeceği büyük hizmetler görmüştür. 
Anadolu Kadınları Müdâfaa-i Vatan Cemiyeti, daimi olarak Heyet-i 
Temsiliye ve Ankara Hükûmeti ile ilişkilerini sürdürmüş ve Mustafa 
Kemal Paşa'nın büyük takdirlerini kazanmıştır. 

Millî Mücadele'de “Sivaslı kadınların yükselen sesi” olan Anadolu Ka-
dınları Müdâfaa-i Vatan Cemiyeti’nin faaliyetleri İrade-i Millîye’de ve 
daha sonra da Hakimiyet-i Millîye’de yayımlandı. Millî Mücadele so-
nuna kadar Türk kadınlarına mücâdelede öncülük ve önderlik yapan 
Sivaslı ve Sivas’taki görevlilerin eşleri hanımefendiler, Türkiye çapında 
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şubeler açtırarak, ulusal mücâdelenin kadın öncüleri ve genel merkezi 
oldular. Merkezi Sivas olan cemiyetin başlıca şubeleri şu merkezlerde 
açılmıştır: Kangal, Viranşehir, Kayseri, Eskişehir, Kastamonu, Erzincan, 
Amasya, Burdur, Konya, Yozgat, Bolu, Aydın ve Niğde. 

Vehbi Cem Aşkun (1909-1979), annesi Nuriye Hanım'ın Anadolu 
Kadınları Müdâfaa-i Vatan Cemiyeti’nin, Numune Mektebi’nde ya-
pılan toplantılarına katıldığı günlerde kardeşi Hakkı’ya baktığını, bu 
toplantılar ve çalışmalar sonucunda bütün mahallelere iplik dağıtıldı-
ğını, askerler için çorap ve eldiven gibi eşyaların yapıldığını, cephelerde 
çalışan Türk kadını yanında şehirde de böyle başarıların kazanıldığını, 
savaşın sonuna kadar kadın, erkek, yaşlı ve gencin el ele verdiğini kay-
dediyor. 

Melek Reşit Hanım, eşi Sivas Valisi Reşit Paşa ve çocukları



202

Anadolu Kadınları Müdâfaa-i Vatan Cemiyeti’nin Sivas’ta yapmış ol-
duğu çalışmalar hakkında o günlerde öğretmen okulunda öğrenci olan 
emekli öğretmen Asiye Ülker Hanım, hatıralarını, 1968 yılında şöyle 
anlatıyor: 

“Sivas Kongresi’nin yapıldığı, yani Mustafa Kemal'in Sivas’a geldiği za-
man ben Kız Öğretmen Okulu’nda ikinci sınıf öğrencisi idim. Gündüz-
leri kendi binamızda okur, geceleri Yetimler Yurdu binasına giderdik. 
Yetimler Yurdu’nun Müdiresi ve sonradan da Mazhar Müfit Kansu’nun 
eşi olan Makbule Hanım, aynı zamanda Vali Reşit Bey’in eşi Melek Ha-
nım’ın da akrabasıydı ve her ikisi de Millî Mücadeleci idi. (…) Yapılan 
toplantılardan birinde kadınlardan yardım toplandı, Sivas’ın yurtsever 
hanımları hemen üzerlerindeki değerli eşyaları (bilezik, yüzük, küpe 
gibi) bağışladılar. Sivas’ın tanınmış ailelerinden Emine Hanım (Sivaslı 
Nasuhzâde Ailesi’nden M.Ü.) bunları bir çekmece içinde topladı, ben 
de kayıtlarını yaptım (…) Büyük bir Millî Mücadele heyecanı içine gi-
ren Sivaslı yurtsever hanımların bu gayret ve heyecanları Kurtuluş Sa-
vaşı sonuna kadar devam etti. Bütün kadınlar evlerindeki dikiş makine-
lerini Yetimler Yurdu binasına getirerek okulun salonunda cephedeki 
askerlere iç çamaşırı, yorgan vesaireler diktiler. 

Millî Mücadele'mizdeki fedakâr hemşehrilerimizi, memleketimizin 
her yöresinde bayraklaşarak adlarını tarihe yazdırmış yüksek seciyeli 
kadınlarımızı ve Türk milletinin ve vatanının bekası için evlatlarını şe-
hit veren nice anaları rahmet ve hürmetle yâd ediyoruz. 

Milletini çok iyi tanıyan Gazi Mustafa Kemal Paşa, İstiklâl Savaşı’nı yö-
netirken güç aldığı Türk analarına, 21 Mart 1923 tarihinde vefâ duygu-
sunu şöyle belirtiyor:   

“Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının 
mesaisini zikretmek imkânı yoktur. Erkeklerimizin teşkil ettiği ordu-
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nun hayat membalarını kadınlarımız işletmiştir. Memleketin esbâb-ı 
mevcudiyetini hazırlayan kadınlarımız olmuştur. Kimse inkâr edemez 
ki bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin kabiliyet-i hayatiyesini 
tutan kadınlarımızdır. Çift süren, tarlayı eken, ormandan odun kereste 
getiren, mahsulâtı pazara götüren, aile ocaklarının dumanını tüttüren, 
bütün bunlarla beraber, sırtıyla, kağnısıyla, yağmur demeyip, sıcak-so-
ğuk demeyip cephenin mühimmatını taşıyan hep onlar, hep o ulvî, o 
fedakâr Anadolu kadınları olmuştur. Binaenaleyh hepimiz bu büyük 
duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle ebediyen tazîz ve takdis ede-
lim”. 
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BİR ZAMANLAR
SİVAS’TA İKİ GÖNÜL DOSTU

AZİZ BABA VE MÜCTEBÂ SARIÖNDER
Doksan yıl öncesinin Sivas’ında, şehrimizin ünlü simâlarından; Aziz 
Baba ve Ahmet Müctebâ Efendi, sevgi dolu kalpleriyle ve cömertlikle-
riyle, derin izler bırakmışlar. Bizim nesil her ne kadar bu iki insana ye-
tişemediyse de zaman zaman büyüklerimizden hatıralarını dinleyerek 
büyüdük.

Aziz Baba Sivas’ın Çayırağzı Mahallesi’nde, şimdi 4 Eylül İlköğretim 
Okulu'nun ilerisinde caminin karşısındaki bir evde otururmuş. Ailesin-
den kimseye ulaşılamadığı için, aile adını ve doğum tarihini bilemiyo-
ruz. Aziz Baba vefat ettiği 1944 yılında seksen yaşlarındaymış. Manevî 
halleri görülen Aziz Baba keramet sahibi bir kimseymiş. Rivâyete göre 
gençliğinde işret edermiş, bir iftiraya uğrayarak mahkum da olmuş. Av-
lanmaya meraklı olan Aziz Baba, Sivas’ta kışın Çat denilen mevkide ör-
dek avlarmış. Çat; Mısmılırmak ile Murdarırmak'ın birleştiği yer olup, 
böylece birleşen iki ırmak çok yakınlarda olan Kızılırmak’a kavuşurlar-
dı. Bir gün Aziz Baba avlanırken, tüfeğinin namlusunu bir ördeğe doğ-
rulttuğunda, ördek yerine zikreden yeşil kavuklu dervişleri görmüş. 
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Vücudunun bütün hücrelerine kadar sarsılan Aziz Baba, silahını bıra-
karak, bir daha avlanmayacağını söz vererek evini dönmüş. Bu olaydan 
sonra hakikat lisanıyla konuşan ve davranan hal ehli olmuş.

Sivas ağızlığı yaparak geçimini sağladığı için Çubukçu Aziz Baba diye 
de anılırmış. Ağızlık yapılan germişek ağacının dallarından, evinde çu-
buk yapar, bunları başka biri ile T.C. DDY Gar’ında sattırırmış. Akşam 
çubukları satan şahsın getirdiği paranın üçte birini satan şahsa, geri ka-
lanın yarısını da fakir ve kimsesizlere verir, kalan ile de geçimini sağlar-
mış. Aziz Baba, Bekir Ağa ile Hacc’a gitmiş. Daha sonra Bekir Ağa’nın 
tekrar Hacc’a gitmesine kadar Hicaz’da kalan Aziz Baba, Bekir Ağa ile 
birlikte Sivas’a dönmüş. Vefatından önce silahlarını, altın yaldızlı kama-
sını sattırmış. Çerikci Ailesi, vefatından sonra Aziz Baba’nın seccadesi-
ni daha sonra yapılan Deveci Camisi’ne sermiş. Evinden başka bir de 
Esenyurt (Şimkürek) köyünde bir de tarlası varmış. 

Aziz Baba, evinin perdelerini örter, içerisi görünmezmiş. Evinin kapısı-
nı herkese açmazmış. Ziyarete gelenler, çekinerek gelir, içeri alınmamak 
korkusunu taşırlarmış. Gelen kimsenin kalbini, gönlünü bilir ona göre 
davranırmış. Geceleri uyumaz, ibadet eder, uyumamak için kendisi-
ni kemend ile bağlarmış, ayaklarını uzatarak yatmazmış. Gençliğinde 
uzun boylu olduğu halde yaşlılığında vücudu eğilmiş, iki kat olmuş. 
Başka kimselerin gördüğü yemeği yemediği gibi ekmeğini de gizli yap-
tırırmış. İnzivaya çekilir, aylarca görünmez, Hicaz’a gittiği söylenirmiş. 
Aziz Baba’nın sık görüştüğü kimseler; Ahmet Müctebâ Efendi (Sa-
rıönder), Çerikçi Mehmed Molla ve Budaklı Hüseyin Ağa imiş. Aziz 
Baba onların can dostu ve gönül tabibi imiş. Varlıklı olan bu insanlar 
yardımlarını Aziz Baba’nın tavassutu ile yaparlarmış. Çerikçi Mehmet 
Molla’nın kızı Saliha Hanım gelin olurken duasını Aziz Baba yapmış. 
Çerikçi M. Molla da Aziz Baba’ya hürmeti sebebiyle torununun adını 
Aziz koymuş. 



207

Aziz Baba 1944 yılında vefat ettiği zaman vasiyeti gereğince, Halfelik 
Mezarlığı’nda çok sevdiği dostu Ahmet Müctebâ Efendi’nin yanına gö-
mülmüş. Kabri günümüzde de sevenleri tarafından ziyaret edilen Aziz 
Baba’nın cenazesi o kadar kalabalıkmış ki tabutu âdetâ parmak üzerin-
de gitmiş. Birbirleriyle Allah için dost olan bu insanları ölüm de ayıra-
mamış ki Çerikçi Mehmet Molla da Ahmet Müctebâ gibi Aziz Baba ile 
kabir komşusu olmuş. Sivas toprağının, gönül ocağında yetişmiş olan 
Aziz Baba, Ahmet Müctebâ ve onlar gibi cömert dostları, garipleri ve 
fakirleri gönül gözüyle görüp, gözetip, yardım etmişler, Sivas tabiriyle 
onları kollarından atmamışlar. Bir gölgelik olan dünyanın geçiciliğini 
bilen, unutulmayacak cömertlikleri ve davranışlarıyla gönüllere ve 
zihinlere nakşedilmiş olan bu müstesna insanlar ümid edilir ki Sivas 
rençberlerinin ekin ekerken ve biçerken okudukları şu duadaki gibi 
cennetin kapısını açanlardan olurlar. 

Ekenler biçer
Konanlar göçer
Cennetin kapısını
Cömertler açar

Ahmet Müctebâ Sarıönder
(Nâm-ı Diğer Muştabak)

Sivas halkının Muştabak gibi söylediği Ahmet Müctebâ Sarıönder, cö-
mertliği, fakirlere yardımları ile ün yapmış, ismiyle müsemmâ, seçkin 
bir kimseydi. Ahmet Mücteba Efendi’nin babası Sivas’ın Demircilerardı 
Mahallesi’nde oturmakta olan Sarı Hafızzâde Mustafa Efendi’dir. 1882 
yılında doğmuş olan Ahmet Müctebâ’nın Şâkir, Emine ve Adile adla-
rında üç kardeşi vardı. Şâkir Efendi, Sivas’ın ünlü hattatlarından Abdi 
Halfe (Kalfa)nın kız kardeşi ile evlenmiştir. Ahmet Müctebâ Efendi, 
Sivas’ın eski ailelerinden olan Keşkekler’den, zenginliği ve kütüphanesi 
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ile ünlü Ali Fıtrî Paşa’nın kız kardeşi Sıdıka Hanım ile evlenmişti. Bekir, 
Mehmet Necati, Meliha ve Mustafa adlarında çocukları olmuş, Sıdıka 
Hanım’ın vefatından sonra, Saliha Hanım'la evlenen Müctebâ Efen-
di’nin Nermin ve Nuran adlarında iki kızı daha olmuştur. Soyadı Ka-
nunu ile Sarıönder’i alan ailenin diğer fertlerinden Bekir Sarıönder’in 
evlatlarının adları: Şâkir, Süleyman, Hayriye, Nihal, Sevim, Müctebâ, 
Muttalip’tir. Mehmet Necati Sarıönder’in evlatları: Ahmet, Fıtrî (Fik-
ri), Sıdıka ve Süheyla, Mustafa Sarıönder’in evlatlarının adları ise: Eni-
se, Muhlise, Halise Metin ve Kâmil’dir. 1962 yılında, torunu Dr. Ahmet 
Sarıönder genel cerrahî uzmanı olup Sivas’ta göreve başladığı zaman, 
yıllarca adıyla değil de “Muştabağın Torunu” olarak tanınmıştır. 

Sivas’ın hatırı sayılır zenginlerinden olan ve geniş çapta besicilik, pastır-
macılık yapan Müctebâ Efendi, yaptırdığı kıymaları tenekelerle fakirle-
re dağıtır, başka yerlerden, köylerden gelenleri evinde yatırır, ramazan-
larda, fırın kapatarak, yoksulların ekmeklerini ve iaşelerini temin ederdi. 
Kazancının yarısını fakirlere dağıttığı söylenirdi. Eli ve sofrası açık bir 
kimse idi. Sivas’ta, fakir olup da onun ekmeğini yemeyen yok gibi idi. 
Çok merhametli idi, kimseyi rahatsız etmez, kendisinden istekte bulu-
nanları reddetmezdi. Ahmet Mücteba Efendi 1935 yılında elli üç ya-
şında iken, bir soğuk algınlığı sonucu birkaç gün hasta yattıktan sonra 
vefat etmiş. Kabri Halfelik Mezarlığı’nda olan Müctebâ Efendi’nin ce-
nazesini Aziz Baba yıkamış ve kefenlemiş sonra da yanında bulunanla-
ra “Ben de ölünce vasiyetimdir, Müctebâ’nın yanına defnedin” demiş. 

Aziz Baba Ve Ahmet Müctebâ Efendi'den
Hatıralar

Sivas’ta dürüstlüğü ile tanınan bir Ermeni vatandaşa, “bâri Müslüman 
ol” demişler. Adam biraz düşünmüş ve şöyle demiş: “Müslümanlık Aziz 
Baba’nın Müslümanlığı ise, ben onu yapamam, sizin Müslümanlığınızı 
ise istemem, kendi dinimden de olurum.” 
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Bir gün Çerikçi Mehmet Molla’nın kardeşi Yusuf Efendi Aziz Baba’yı 
ve dostlarını akşam yemeğine çağırmış. Yusuf Efendi'nin hanımı Ayşe 
Hatun, yemekleri hazırlamış, nasıl olduysa iş sırasında kazara çini ta-
baklar kırılmış, Ayşe Hatun’un başındaki hindisi (yazması) de mangala 
düşerek yanmış. Canı sıkılan Ayşe Hatun, kimseye bahsetmemiş ama 
içinden de söylenmiş. Ertesi gün Aziz Baba Yusuf Efendi’yi görünce 
ona bir mecidiye vermiş ve bunu geline (hanımına) ver de başına bir 
hindi (yazma) alsın demiş. Akşam Yusuf Efendi, mecidiyeyi hanımına 
verirken Aziz Baba’nın söylediklerini de anlatınca, Ayşe Hatun, zihnin-
den geçirdiği olumsuz düşünceler için üzülmüş, Aziz Baba’nın bu kera-
metini ömrü boyunca unutamamış.

Bir gün Yıldızeli’inin Kerim Mümin köyüne giden Aziz Baba köyün 
çeşmesinden su içmiş. Köylüler, bu çeşmeye Aziz Baba’nın eli değdi 
diyerek, bu çeşmenin suyunun şifalı olduğunu söylemişler.

Aziz Baba’nın fakir bir komşusu varmış. Bu komşu bir sabah yıkanmak 
istemiş ama, evinde odunu yokmuş, canı sıkılan ve üzülen adam bir de 
bakmış ki o sırada Aziz Baba’nın duvarının üzerinden kendi avlusuna, 
Aziz Baba tarafından odunlar atılıyor. 

Bir gün Aziz Baba, Faytoncu Ali’den, kendisini, yakın bir köyün adını 
söyleyerek oraya götürmesini ve üç gün sonra da gelip almasını istemiş. 
Üç gün sonra Ali Efendi köye gelmiş, dönüşlerinde hava bulutlanmaya 
başlamış, Aziz Baba faytoncuya çabuk sür, dereyi geçelim demiş ve de-
reyi geçer geçmez arkalarından sel gelmiş. 

1939 Erzincan Depremi sırasında, Sivas’ın doğu tarafında kırmızı bir 
alev görünce Aziz Baba şöyle niyaz etmiş; “Dur ya mübarek!” Derler 
ki deprem Taşlıdere’de durmuş sonra da yönünü değiştirmiş, Erbaa ve 
Tokat yönüne yönelmiş. Aziz Baba evliyaların başı olarak kabul edil-
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diğinden, onun hürmetine Sivas’a hiçbir zaman düşman ayağının gire-
meyeceğine de inanılmıştır.

Bir gün Aziz Baba’nın binmiş olduğu faytonun kayışı kopmuş. Aziz 
Baba, faytoncuya, “bağla” demiş. Atlar bu söz üzerine gerçekten kayışa 
bağlı gibi, münis bir şekilde faytonu sürmüşler. 

Aziz Baba ,  evine odun taşıyan hamala para vermiş, hamal parayı almak 
istemeyince Aziz Baba ısrar etmiş. Bunun üzerine hamal Aziz Baba’nın 
kendisine verdiği parayı gizlice minderin altına koymuşşa da Aziz Baba 
görmediği halde, bunun farkına vararak hamalın parayı almasını iste-
miş. 

Müctebâ Efendi bir gün Aziz Baba ile sohbet ederken, Müctebâ Efen-
di’nin düşünceli olduğu Aziz Baba’nın gözünden kaçmamış. Sebebini 
sorunca:“3000 hayvandan pastırma, sucuk ve kıyma yaptırdım. Kış 
ortası geldi, satmak nasip olmadı. Benden yardım isteyen yoksulları na-
sıl boş gönderirim?” diye cevap vermiş Ahmet Müctebâ Efendi. Aziz 
Baba, Müctebâ Efendi’ye, “Yarın ola hayrola” demiş. Bu sözlerin boş 
olmadığını bilen Müctebâ Efendi, ertesi gün mağazayı açtığında yaşlı 
bir Alevî Dede’si ile yanında bir çocuğun, sırtlarında yırtık gömlekleri 
ve çıplak ayakları ile karların üstünde soğuktan titriyerek iki büklüm 
yürüdüklerini görmüş. Kâhyasından onları içeri çağırmasını istemiş. 
Her ikisinin de karnını doyurduktan sonra, kâhyasına “bunları hama-
ma götür yıkansınlar, sonrada yeni elbiseler al onları giysinler” demiş.
Geldikleri zaman, ihtiyara bir kese içinde bir yıl geçimini sağlayacak ka-
dar da para verdikten sonra, onları köylerine gitmeleri için hazırlattığı 
yaylı arabaya bindirtmiş. Araba yeni hareket etmiş ki, oraya gelen bir 
kaç kişi kâhyaya Müctebâ Efendi’yi aradıklarını söylemişler. Bu adam-
lar İstanbul esnafı imiş ve ne kadar pastırma, sucuk varsa hepsini satın 
alarak, parasını da ödeyerek gitmişler. Aziz Baba bu ticaretten habersiz 
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(!) “Müctebâ, bugün bir yoksulu sevindirdin, Allah da senin yoksullara 
hayır etmeni daim eyleyecek” diye haber göndermiş.

Babam Kazım Arslan bir gün Müctebâ Efendi ile domino oynuyor-
muş. Oyunun en kritik yerinde, babam oyunu kazanmak üzere iken, 
yanlarında bir köylü belirmiş. Müctebâ Efendi, adama niçin geldiğini, 
ne istediğini sormuş. Köylü de öküzünün öldüğünü, çift süremediği-
ni ve işlerinin kaldığını söylemiş ve “ Efendi sen bilin (bilirsin)” diye 
boynunu bükmüş. Oyunu hemen bırakan Müctebâ Efendi cebinden 
çıkardığı para kesesinden aldığı bir altını (sarı lirayı) köylüye vermiş. 
Köylü, dualar ederek yanlarından ayrıldıktan sonra oyuna devam et-
mişler. Babam, bu olayı bize anlatır, yenilmek üzere olan bir insanın, o 
anda nasıl sinirlenmeyip de o anda bile yardım yapmasından çok etki-
lendiğini söyler, oyunu alacak iken, bilerek yanlış oynadım ve Müctebâ 
Efendi’ye yenildim” derdi. 

Kadının birinin öküzü hastalanmış, Müctebâ Efendi'ye getirmiş. Efen-
di, kadına ahırdan istediği bir öküzü almasını söylemiş. Kadın, ahırdan 
getirmiş olduğu öküze eş olacak (çift sürmek için) bir öküz olmadığını 
söyleyince, Müctebâ Efendi de kadına bir çift öküz vermiş.

Bir gün Aziz Baba, Müctebâ Efendi’ye, bir adres vererek, o adreste bu-
lunan kimsenin nafakasını vermesini istemiş. Müctebâ Efendi adrese 
gidince, etrafında birkaç çocuğu olan dul bir kadın görmüş. Onların 
fakirliği karşısında çok üzülmüş ve bir eve ne lazımsa çarşıdan temin 
etmiş ve kadının evine göndertmiş ve bu olaydan sonra da Müctebâ 
Efendi işreti bırakmış. 

Müctebâ Efendi bir gün, oğulları, torunları ile kalabalık bir sofrada ye-
mek yiyorlarmış. Oraya gelen Aziz Baba şaka yollu “Ne kadar kalaba-
lık bir sofra” deyince, Müctebâ Efendi, “Çocuk olan sofranın hesabını, 
Rabbi’m sormayacak, onun için etrafım dolu” demiş. 
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Aziz Baba bir köye gitmiş, köprüyü geçmişler ki birden arabacıya, “geri 
dönelim, mahallede cenaze var, Müctebâ vefat etti” demiş ve hemen 
dönmüşler ki Müctebâ Efendi vefat etmiş. 

Ahmet Müctebâ Efendi’nin vefatından sonra üç gün Aziz Baba hiç gö-
rünmemiş. Müctebâ Efendi’nin evlatları Aziz Baba’yı ziyarete gitmişler. 
Aziz Baba inzivaya çekilmiş. Evlatları, babalarının ne durumda olduğu-
nu sormuşlar, Aziz Baba şöyle demiş: “Müctebâ, içti badeyi , yedi keba-
bı ama, çok velîden de önce gitti cennete !”



213

KAHRAMAN KADINLAR
Konukseverlik, Türk halkının en önemli özelliklerinden biridir. Hiçbir 
ülkede, milletimizin yaşattığı konukseverlik gibi güçlü olanı yoktur. En 
geniş coğrafyadan mahalle, köy, oba, mezrâ vb. gibi dar alana kadar, ko-
nukseverliğin sırrına erilmiştir.

Konuk, dilimizin eski kelimelerinden olarak Eski Türkçede ve halk 
ağzında yaşadığı şekilde konak, görüşme, ziyaret vb. amaçlarla birinin 
evine veya bir yere gelen ve geçici olarak kalan kimsedir. Arapça sefer > 
musaferet “bir yerden bir yere gitmek, sefer etmek”ten musâfir > misâ-
fir’in, konuk anlamı Türkçede ortaya çıkmıştır. 

Günümüzde kullandığımız komşu kelimesi de aynı şekilde konmak 
fiilinden türemiştir. Konmak, bir yere inip oturmak, konaklamak olup 
kon(-mak) fiiline dayanır. “Kon fiil köküne -uş- işteşlik eki getirilerek 
konuş(-mak) yapılmış; bu fiile de U “fiilden isim eki eklenerek, kelime 
konuşu olmuştur. Konuşu şeklindeki orta hecede bulunan N sesi M’ye 
dönüşmüş, U sesi de düşmüştür. Bugün kullandığımız komşu kelime-
sinin geçirdiği değişim böyle olmuştur.”

Milletimize mal olmuş misafirlik ve komşulukla ilgili inanç ve gelenek-
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lerimiz, zengin sözlü kültürümüz Türk halkı için bir hayat felsefesi ve 
son derece özgün sosyolojik bir değerdir. Halkımız misafir için “Tanrı 
emaneti”, “Tanrı misafiri” demiştir ki başka hiçbir dilde bu kavram yok-
tur. Kapıyı çalan, hiç tanımadık birisi, “Tanrı misafiri” olarak eve buyur 
edilmiş ve imkânların üzerinde ağırlanmıştır. 

Kaşgarlı Mahmud, ünlü divanında “misafir mutluluktur” diye yazmış, 
Dede Korkut’ta misafir ağırlayan kadın için “kutlu, uğurlu” denilmiş, 
misafir istemeyen kadın için ise “Allah kimseye böyle kadın vermesin” 
ifadesine yer verilmiştir.

Misafir ağırlamada, yaşanmış şu olay mizahî yönü olmakla beraber, 
evin hanımın misafir ağırlamadaki önemini ne kadar güzel belirtiyor: 
Batı Anadolu’da bir dağ köyünde, evin erkeği gelen konuğa yemek ik-
ram etmek istemiş, evde bir şey olmadığı için de imkânsızlığını şöyle 
belirtmiş: 

“Karı bağda, bağ dağda, yumurta olaydı, tava bulurduk, iş yağda!”

Misafirperverlik, yalnızca evin reisinin varlık ve sosyal durumundan 
değil, evin hanımının ikramdaki cömertliği, insanlığı, kahramanlığı ve 
çalışkanlığında da ifadesini bulur. Halkımız inancı gereği “Misafir kıs-
metiyle gelir”, “Misafir on kısmetle gelir, dokuzunu ev sahibine bırakır” 
der. Varlıklı olunmazsa bile “varını veren utanmamış” atasözümüz ge-
reğince, misafir ağırlanmaya çalışılır. Yine denildiği üzere “sofrasından 
utanan misafir ağırlayamaz”, “oklava ola sac ola, misafir de aç ola”, söz-
lerimiz ağırlamanın zor olmadığı, önemli olanın; “misafir ev sahibinin 
aşına değil kaşına bakar” atasözümüzde belirtilmek istenildiği gibi gü-
ler yüzle ve dostça karşılamaktır. 

Ülkemizin kahraman kadınlarının “Tanrı misafiri” konusundaki hassa-
siyetleri, ülkemizin kuş uçmaz kervan geçmez yollarında kim bilir ne 
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kadar çok yaşanmıştır. Tanıklarıyla kaydedeceğimiz üç hatırada insan-
lık ve kahramanlık şöyle dile geliyor: 

Sivas-Koyulhisar'dan Bir Kahraman

1967 yılının 5 Aralık günü Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Çukuroba (Ekse-
la) köyünde olan öğretmen olan dayım Ahmet Cemal Çermikli maaş 
almaya gittiği Koyulhisar’dan yürüyerek köyüne dönerken, tipiye yaka-
lanır. Köyüne daha çok vardır, ayakları artık kendisi çekemez, donmaya 
başladığını anlamıştır, uzakta gördüğü bir köyün evine doğru mecalsiz 
adımlarla yürümeye çalışır. Köyün en ucunda bulunan bir evin kapısını 
çaldığında, kapı önüne yığılır. Kapıyı açan evin hanımına bitkin ifade-
lerle durumunu anlatır. Kadın evde yalnızdır, donmak üzere olan bu 
Tanrı misafirini içeri buyur eder, tandırı yakar. Yavaş yavaş ısınan öğ-
retmen kendine gelir. Misafirin oruçlu olduğunu öğrenen ev sahibi, bir 
şey ikram edemez. Öğretmen evde dinlenirken, evin hanımı da günlük 
işlerini yapar. İftar vaktinden önce kadının eşi ve oğulları eve gelince 
misafirle beraber oruçlarını açarlar. Ev halkının hep birlikte misafire 
gösterdikleri bu izzet ve ikram sahur yemeğinde de devam eder. Sa-
bahleyin, öğretmen, donmaktan kurtulmuş ve dinlenmiş olarak görev 
yaptığı Çukuroba’ya doğru yola çıkar. 

Ahmet Cemal Çermikli, meslek hayatının bu hatırasını, Anadolu’nun 
bu kahraman hatununu ve ailesini hiç unutmadı ve onları her zaman 
şükranla yâd etti. 

Sivas-Zara'dan Bir Kahraman

Aslen Zaralı olan ve İstanbul’da oturan Hadiye Mahmutoğlu 1998 

yılında bir hatırasını şöyle anlatmıştı: Üsküdar’daki bir tuhafiyeci dük-



216

kânından alışveriş yaparken, konuşma sırasında, dükkân sahibi Hadi-
ye Hanım’ın Zaralı olduğunu öğrenince, “Ben aslen Bitlisli’yim, beni 
Zaralı bir hanım adam etti, ben Zara’ya çok şey borçluyum” diyerek ve 
gözyaşlarıyla başından geçen olayı şöyle anlatmış: 

“Bundan otuz yıl kadar önce idi. O zamanlar nakliyecilik yapıyordum. 
Mevsim kıştı ve vakit gece yarısını geçmişti. Zara’nın içinden geçiyor-
dum ki birden kamyonum arızalandı. Yolda kaldım. Hava çok soğuk ve 
her taraf karanlıktı. Kendi imkânlarımla kamyonu tamir için uğraşıyor, 
ama başaramıyordum. Çok üşümüş ve yorulmuştum. Ben hâlâ uğraşır-
ken, şafak sökmeye başlamıştı. Önünde durmuş olduğum yola yakın 
bir evin kapısı açıldı, elinde tepsi ile bir kadın bana yaklaştı ve şöyle ses-
lendi:

-Gardaş, pencereden geceden beri sana baktım, haline çok üzüldüm, 
gece olduğu için de evdekileri sesliyemedim (çağıramadım). Çok uğ-
raştın, yoruldun, acıkmış ve üşümüşsündür. Sıcak çay getirdim, hele bir 
iç, ısınır, dinlenir, sonra tamir edersin.

Bu sözleri söyleyen kadın başını Anadolu kadınlarımız gibi yaşmakla-
mış, elindeki tepsiye koyduğu demliği de soğumasın diye bir örtüye 
sarmıştı. Tepside peynir, ekmek, şeker ve bardak vardı. Çok duygulan-
dım, bu hiç tanımadığım insanın bu davranışıyla gözlerimden yaşlar ak-
maya başladı, yüzüne bakmaya utandım, başım önümde tepsiyi alarak 
teşekkür ettim. Çayı içerken hem düşünüyor, hem de kendime geliyor-
dum. Kendime geliş, yalnızca ısınmak ve dinlenmek şeklinde değildi. 
En önemlisi bu olayın beni fikren de kendime getirmesiydi. Böyle bir 
şey yaşamamış olsa idim, kendi hanımımın kapımızın önünde arabası 
bozulan birine ikramda bulunması halinde, eşime çok kötülük yapar, 
bu davranışını cezalandırırdım. Daha önceleri ne kadar yanlış düşün-
düğümü anlıyor, böyle insanca bir davranışın anlamını, yaşayarak çok 
iyi bir şekilde öğreniyordum. İnsanlık bu Zaralı hatunun davranışı idi 
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ve bunu da bana öğretmişti. Sıcak çayın yanında, ev ekmeği ve peynir 
de şifa gibi gelmişti. Yeniden işe koyuldum. Gün de ağarıyordu. Evin 
kapısı tekrar açıldı. Bir delikanlı yanıma yaklaşarak şöyle dedi.

-Amca, içeri buyur, babam seni çağırıyor, içerde ısın ve dinlen. Bu esna-
da evin kapısında evin erkeği göründü. Adam hem bana doğru geliyor 
hem de şöyle sesleniyordu: 

-Bizim hatun düşünememiş, ne de olsa cahil (!) geceden beri seni gör-
müş, içeri almamış, hiç olur mu böyle? İçeri buyur. 

Adamın bu candan davranışı üzerine daha da fazla duygulandım, içeri 
girdik, soba yanıyordu. Evin hanımı yeniden çay demledi, tekrar ye-
mek getirdi. Adam, “seni biraz uyutmadan göndermeyiz” diyerek ayrı 
bir odaya yatak serdirdi, zihnimde hep bu olaylar vardı ve bu düşünce-
lerle uyuya kaldım. Uyandığımda öğleyi geçmişti. Tekrar yemek ikra-
mından sonra, kamyonu tamir ettim ve bu asil insanlarla vedalaşarak 
ve ömrüm boyunca unutamayacağım bir ders alarak yola koyuldum. 
İnsanlık dersimi bu Zaralı hatundan ve ailesinden almıştım”.

Konya'da Işığı Yanan Evin Kahramanı 
Prof. Dr. Saffet Solak, “Işığı Yanan Evler” başlığı ile yayımlanan hatırası-
nı şöyle anlatıyor: 

“Tıp fakültesini yeni bitirmiş, pratisyen hekim olarak ilk görev yaptı-
ğım yere, Konya’ya bağlı bir beldenin sağlık ocağına gitmiştim. Genç-
tim, bekârdım. Gittiğim yer küçük bir beldeydi. İlk gece bir eve misafir 
olmuştum. Tren istasyonunun yanında bir evdi. Akşam yemeğinden 
sonra çaylarımız gelmiş, sohbetler edilmişti. Üzerimde yol yorgunluğu, 
geldiğim yeni yerin yabancılığı vardı. Saatler ilerliyor, ağır bir uyku beni 
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içine çekiyordu. Ev sahibine bir şey diyemiyordum. Bir müddet daha 
geçti; yine bir hareket yoktu. Evin büyüğü olan hacıanneye sıkılarak: 
“Anneciğim sizin buralarda kaçta yatılıyor?” dedim.

Hacıanne: “‘Evlâdım treni bekliyoruz. Az sonra tren gelecek, onu bek-
liyoruz, dedi.”

Merak ettim, tekrar sorum: “Trenden sizin bir yakınınız mı inecek?”

Hacıanne: “Hayır evlâdım, beklediğimiz trende bir tanıdığımız yok. 
Ancak burası uzak bir yer. Trenden buraların yabancısı birileri inebilir. 
Bu saatte, yakınlarında, ışığı yanan bir ev bulmazsa, sokakta kalır. Bura-
ların yabancısı biri geldiğinde, “ışığı yanan bir ev” bulsun diye bekliyo-
ruz.” 

Kadınlarımızın konuk ağırlamada ve yardıma muhtaç insanlara gös-
terdiği ilgiyi belirten yaşanmış üç olay gibi Anadolu’nun yolları, kah-
raman kadınlarımızın nice dile gelmemiş hatıralarına tanık olmuştur. 
Gönlümüzdeki insanlık ışığı yandığı sürece, evlerimizin de ışığı yanma-
ya devam edecek ve etrafını da aydınlatacaktır. Ailelerinin ve yaşadığı 
toplumun iyilik melekleri, isimsiz kahraman kadınlarımız, gönlünüz ve 
gözünüzdeki insanlık ışığı, yalnızca “evlerin yanan ışığı” değil, umudu-
muzun ve gönlümüzün de ışığı olarak devam ediyor.

KAYNAKÇA

-T.D.K. Derleme Sözlüğü, C: VIII. 1975, Ankara, s. 2913 
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Divriği’de konak kelimesi, misafir/konuk anlamında kullanılır. Eskiden Kale'de oturan say-
gın aileler, şehirdeki yakınlarını ziyarete geldiklerinde, bu misafirlere ev sahibi çok ikramlarda 
bulunurdu. Divriği’de söylenen “Kale'den konak mı geldik?” deyimi, misafirlere çok ikram 
yapıldığı zamanlarda kullanılır olmuştur.(M.Üçer)

-Tuncer Gülensoy, “ Kaybolan Değerlerimiz, Komşuluk”, Erciyes, S: 268, Nisan 2000, Kay-
seri, s.1

-Prof. Dr. Saffet Solak, “Işığı Yanan Evler”, Erciyes, Kayseri, Aralık 2006, Sayı:348, s.27
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III. BÖLÜM

SİVAS’TA SAĞLIK TARİHİ
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SİVAS’TA TIBBÎ KURULUŞLAR
Büyük Selçuklular döneminde olduğu gibi Anadolu Selçuklu Devle-
ti’nde de hükümdarlar dârüşşifalar, bakım evleri, hamam, cami ve med-
reseler yaptırdıkları gibi bu devrin hekimleri, bu sağlık kuruluşlarında 
hizmet veriyorlardı. Bu şifa yurtları, hasta tedavisi ile tıp eğitiminin ya-
pıldığı, teşkilatıyla da modern hastanelere örnek olmuş sağlık kurum-
larıdır. Selçuklu ve Osmanlı döneminde sultanlar ve Türk devletlerinin 
ileri gelenleri tarafından Anadolu’da belli merkezlerde de dârüşşifalar 
inşa edilmişti. Mimarlık, tıp ve kültür tarihimizde seçkin yerleri olan ve 
zengin vakıflarla donatılan bu hayır kurumları yüzyıllarca devlete yük 
olmadan, halkın sağlığına katkı sağlamışlardı. Sivas I. İzzeddin Keykâ-
vus Dârüssıhhası (1217) ve Divriği Melike Turan Melek Dârüşşifası 
(1228) Selçuklulardan günümüze gelmiş abidevî tıbbî kuruluşlardır. 
Vakfiyesi elimizde olan Sivas Dârurrâhası (1321), vakıflarının gelirle-
riyle çok amaçlı bir sosyal dayanışma kuruluşu olup binası günümüze 
gelememiştir. 

Selçuklu tıbbı ve onun devamı olan Osmanlı tıbbı da19. yy.a kadar tam 
anlamıyla doğulu, İslâmî ve klasik karakter taşımaktaydı. Osmanlı Dev-
leti’nde 17. yy.da tıp alanında ilk batılılaşma akımları görülmüş ve bu 
çalışmalar 18 ve 19. yy.larda hızlanmış, modern ordunun sağlık ihtiyaç-
larının karşılanması için 14 Mart 1827 tarihinde, Tıbhâne ve Cerrah-
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hâne-i Âmire (Askerî Tabib ve Cerrah Okulu) açılmıştı. 1839'da Av-
rupa’daki gibi öğretim yapmak üzere Fransızca eğitim veren Mekteb-i 
Tıbbiye-i Adliye-i Şahâne açılmış, aynı yıl yine bu okulda askerî ecza-
cılık sınıfı da eğitime başlamıştı. 1876 tarihinde ise eğitim dili Türkçe 
olan Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (Sivil Tıp Okulu) açılmıştır.

Sivas Amerikan Hastanesi
(West Memorial Hospital)

1810 yılında Osmanlı ülkesine gelen Amerika Birleşik Devletleri vatan-
daşı ve ABCFM -American Board For Commissionaries For Foreign 
Missions- Amerikan Dış Misyonlar Masası adlı teşkilata bağlı olarak 
çalışan Protestan misyonerler kısa bir zaman içinde tüm Osmanlı mül-
künde pek çok alanda faaliyet göstermeye başlamışlardı. Osmanlının 
engin hoşgörüsüne sığınarak mezheplerine sempati kazanmaya çalışan 
ve özü din olan misyonerlik; okul, hastane, matbaa ve kitap yayını gibi 
alanları araç olarak kullanıyordu. ABCFM veya BOARD olarak anılan 
Protestan misyoner örgütü 1851 yılında Sivas’ta bir merkez kurarak 
faaliyetine başlamış, okul ve kolej açarak eğitimden başka, hastane, dis-
panser ve eczane gibi sağlık hizmetlerine de yönelmişlerdir. 

Neşe Tozkoparan, arşiv belgelerine dayanarak yaptığı çalışmasında; 
Amerikan Hastanesi’nin 1852 yılında Sivas West Memorial Hospital 
adıyla kurulduğunu kaydederek şu bilgileri veriyor: “ABCFM Protes-
tan Amerikan Misyon İstasyonu bünyesinde kurulan hastanede 1915 
yılı sonuna kadar koruyucu ve sağaltıcı sağlık hizmetleri verilmiş, ya-
yılan tifo ve kolera gibi hastalıkların görüldüğü dönemlerde karantina 
uygulamaları ile gerektiğinde hastalara cerrahî müdahaleler yapılmış, 
hastanede yatırılması gereken kişilere aynı zamanda dinî hizmet de 
verilmiştir. Asıl mesleği cerrahlık olan Dr. West, misyoner örgütünün 
Sivas yöresinde teşkilatlanması sağlayan en yetkili kişi olarak hastanede 
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çalışmıştır. Ayrıca, 1906–1907 hizmet yılında Sivas istasyonuna bağlı 
bir dış misyon olan Tokat’ta da küçük bir hastane açılmıştır. 1915 yılın-
da, Sivas’ta yüksek hekim kalitesine sahip Türk Askerî Hastanesi vardır. 
Amerikan Hastanesi’nin kapalı olduğu ilkbahar ve yaz aylarında yakın 
yerleşimler ziyaret edilerek gezici sağlık hizmeti de verilmiştir.”

Amerikan Hastanesi, Bahtiyarbostanı Mahallesi’nde, Ülkü İlköğretim 
Okulu’nun yerinde iki katlı ahşap bir bina ile birlikte yanındaki diğer iki 
binada hizmet vermiştir. Bu hastane binasında, 1922 yılında Ülkü İlk 
Mektebi açılmıştı. 

Osmanlı Döneminde
Sağlık Hizmetleri

İmparatorluğun diğer şehirlerinde olduğu gibi, Sivas vilayetinden o 
zaman çok zor şartlarla İstanbul’a giden gençlerin birçoğu bu eğitim 
kurumlarında yetişmişler ve ülkenin sağlık hizmetlerine katılmışlardı. 
Sivas’ta görevli olan hekimler daha çok askerî hekimlerdi. Sağlık ordu-
muzun bu kahramanlarının pek çoğunun hayatları savaş tarihimizle iç 
içedir.

Osmanlı döneminde sivil sağlık hizmetlerinin devlet tarafından yürü-
tülmesi, tıp ve eczacılık alanında 1861 yılında yayımlanan nizamname-
lerle başlamıştı. Osmanlı Devletinde 1864 yılında mülkî alanda yapıl-
mış olan nizamname ve bunu takip eden 1867, 1873 ve 1880 yılındaki 
nizamnamelerle Sivas Vilayeti, sancak sayısında yapılan değişikliklerle 
Sivas, Amasya, Karahisar-ı Şarkî ve Tokat sancaklarından oluşan, yine 
geniş bir alanı içine alıyordu. Sivas vilayetinin bu yapısı 1920 yılına ka-
dar devam etmiştir. 

Bu dönemdeki sağlık kuruluşları hakkında Ali Açıkel’in (2008) tespit-
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leri şöyledir: “Ülke genelinde hekim sayısının fazla olmaması sebebiyle 
yeterli hekimin bulunmadığı ve bunların birçoğunun da gayrimüslim 
vatandaşlar olduğu, Sivas sancağında 1903 yılında ilk olarak vilayet 
merkezinde Hey’et-i Sıhhiye Dairesi’nin kurulduğu, Sivas vilayet mer-
kezinde hizmet veren Hamidiye Gureba Hastanesi’nde 1907 yılında 
görev yapan üç tıbbî personel ve üç idarî personel olmak üzere altı 
mensubunun olduğunu, 1911 yılında Sivas merkezde akıl hastalarının 
tedavisi için bir bimarhane yapılması girişiminde bulunulduğunu ve 
ödenek temin edilemediği için de yapılamadığını”, 1913 yılındaki ni-
zamname ile de “her vilayette ‘bir sıhhiye müdürü’, ‘bir hükûmet tabibi’ 
ve ‘mahallî sıhhiye meclisi’ bulunması gerektiğini” öğreniyoruz. Bu ni-
zamname sonrasında, vilayette sağlık müdürlüğü oluşturulmuştu. Si-
vas’ta 1915 yılına ait sağlık icraatına dair raporda; 60 yataklı bir hastane 
ve yanında da 15 yataklı bir darülaceze kurulduğunu, 1916 yılındaki 
diğer bir raporda da, temmuz başında muhacir göçü başlayacağı için 
Erzincan ve Bayburt yolları üzerinde birçok aşı istasyonu tesis edildiği, 
muhacirlere sıtma ve kolera aşısı yapıldığı, merkeze gelen muhacirlerin 
de Karaağaç denilen yerde kurulan 20 yataklı tecridhanede bir hekim 
ve bir küçük sıhhiye memuru tarafından müşahede altına alındığı” be-
lirtilmektedir. [Karaağaç mevkii, Şehitler Caddesi’nin, Mısmılırmak’ın 
üzerinden geçtiği köprünün çevresindeki alan olup bu köprünün adı 
da Karaağaç Köprüsü’dür. Halk “Karaâş” gibi söyler. Burası şehrin doğu 
yönünden, Kılavuz (Erzincan) yolunun girişidir. O zaman şehrin uç 
bölgelerinden olduğu için burada bir de Karaağaç Kolluğu (karakolu) 
vardı.]  Balkan Savaşı (1912-1913) ve 1. Dünya Savaşı (1914-1918) 
yıllarının olağanüstü durumu içinde sağlık hizmetlerinin sınırlı düzey-
de verilebildiği, bütün bu zorluklara rağmen 1918 yılında Sivas bulu-
nan Askerî Hastane’nin faaliyetini sürdürdüğü kaydedilmektedir. “29 
Mart 1919 tarihli bir belgede ise Sivas vilayeti dâhilindeki Memleket, 
Gurebâ ve Muhacirin hastanelerinin gıda ve ilaç masraflarının karşıla-
namadığı, hekim ve sağlık personelinin maaşlarının ödenemediği ve 
fazla sıkıntıların yaşandığı” yine Ali Açıkel tarafından belirtilmektedir. 
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Sağlık kurumlarına verilen desteğe bir örnek olmak üzere, Sivas’ta 1919 
yılında yapılan at yarışlarında hakem olan Sivas Valisi Reşit Paşa’nın, 
elde edilen 400 liralık hâsılatı, mükâfatları ayrılanın dışında Memleket 
Hastanesi’ne bağışlattığı kaydedilebilir.

Sivas Hamidiye Gurebâ Hastanesi

İmparatorluk sathındaki sağlık kuruluşlarının Sivas vilayetindeki teş-
kilatı ve faaliyetleri hakkındaki bilgileri, Sivas Salnameleri ve BOA 
(Başbakanlık Osmanlı Arşivi)’dan öğreniyoruz. 1907 yılı Sivas Salna-
mesi’nden; Sivas Hamidiye Gurebâ Hastanesi’nin 1322/1904 senesi 
Şaban’ının on altıncı günü açıldığı ve bu müessesenin geçici olarak 
bulunduğu yerden kaldırılarak, en yakın zamanda uygun bir mahalde 
inşa edilecek bir daireye naklinin düşünüldüğü belirtilmektedir. Gure-
bâ Hastanesi ve gerekse Kabak Yazısı’nda açılan Hamidiye Sınaî Mek-
tebi’ne, akar için elliye yakın dükkân, Odun Pazarı civarında, Bağdat 
Caddesi’nde ve hükumet dairesi yakınında inşa edilmiştir. Yeri tesbit 
edilemeyen Sivas Gurebâ Hastanesi’nden gereği gibi istifade edilebil-
mesi için İstanbul’dan bir düzenleme ve nizamname istenmiştir. Salna-
mede hastanenin üç tıbbî personelinin adları şöyle kaydedilmiş: Ope-
ratör Hüsrev Efendi, Tabib Mahmud Efendi ve Eczacı Ağyazar Efendi. 
Hastanenin, müdür, müdür yardımcısı ve kâtip olmak üzere üç idarî 
personeli bulunuyor.

Sivas Hamidiye Gurebâ Hastanesi için ilk uygun görülen yer hakkın-
da Salih Şahin BOA’da şu bilgileri veriyor: “Çifte Minareli Medrese’nin 
temel kalıntıları üzerine Vali Sırrı Paşa zamanında Hamidiye Gurebâ 
Hastanesi adıyla yarı kârgir bir hastane yapımına başlanmıştı. Yapımı 
uzun süren ve tamamlanamayan hastane için II. Abdülhamid’in ferma-
nı ile şehrin zenginleri ve halktan toplanan yardımlarla ancak tamam-
lanabilmiştir. Ayrıca hastaneye akar sağlamak için de dükkânlar inşa 
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edilerek kiraya verilmişti. Bu hastanede fakir ve kimsesizler ile diğer 
hastaların tedavilerinin parasız yapılması amaçlanmıştı. Ancak hasta-
ne tamamlandıktan sonra yapılış amacı dışında okul olarak kullanıldı. 
Önce, Askerî Rüşdiye (Ortaokul), sonra Numune Mektebi olan bina, 
Cumhuriyetten sonra İsmet Paşa İlkokulu 1950 yılından sonra da Sel-
çuk İlkokulu olarak hizmet verdi. Çifte Minareli Medrese’nin muhte-
şem taçkapısından geçildikten sonra, okulun son derece zarif ahşap 
işçilikli kapısına ulaşılıyordu. Bu bina ne yazık ki 1962 yılında sebepsiz 
yere yıktırılmıştır.” 

Zara'da Hastane Ve Şehitlik 

Zara doğu - batı yolunun kavşağında olması sebebiyle Birinci Dünya 
Savaşı’nın başladığı günlerde, Doğu cephesine sevk edilecek askerleri 
eğitmek üzere Tokat’taki 8. Kolordu ve Sivas’taki 12. Tümene bağlı 36. 
Talimgâh Alayı kurulmuştur. İlk alay komutanı Raşit Bey’dir. (Savaşın 
başlamasıyla bu alayın bir kısmı Giresun’a nakledilerek oradan Ça-
nakkale müdafaasında görevlendirilerek Kumtepe’den Seddülbahir’in 
doğusuna kadar 15 km. lik kıyı bölgesini korumuştur.) Bir tabur da 
yeni gelen askerlere eğitim yaptırmak, binalar inşa etmek ve Zara-Şe-
refiye-Suşehri yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla “Amele Taburu” 
olarak Zara’da bırakılmıştır. Bu amele taburu, kışla binaları ile bir de 
Askeri Hastane yapmıştır. Sivas –Erzincan – Giresun arasındaki birlik-
lerin hasta ve yaralıları Zara’da bu hastanede tedavi edilmiştir. İ. Hakkı 
Acar’ın (2013) tespitlerine göre, 1915 yılında çevre askerî birliklerinde 
baş gösteren salgın bir hastalık üzerine Zara’daki bazı evler de hastaneye 
dönüştürülmüştür. Zara’da Veyis Efendi’nin Konağı da sahibi tarafın-
dan hastane olarak kullanılmak üzere askerî yönetime verilmiştir. Üç 
tabibin görev yaptığı askerî hastanede iyileşenler cepheye sevk edilmiş 
fakat ölümlerin önü alınamamıştır. 1915 yılındaki o günlerde her biri 
50-60 şehit alan toplu mezarlar yapılarak Zara Şehitliği kurulmuştur. 
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Aynı yıl oraya bir anıt yapılmaya başlanmış ve 1917 yılında bitirilmiştir. 
Zara Şehitliği'nde 256 şehidin yattığı tespit edilmiştir. 

Sivas Askerî Hastanesi 

Arşiv kayıtlarında, 1905 yılında 19. Nizamiye Tümeninin karargâhı 
olan Sivas’ta birliklerde yeteri kadar hekim bulunmakta olduğunu, I. 
Dünya Savaşı’na kadar Sivas’ta Askerî Hastane’nin olmadığını belirten 
Gn. Dr. Kemal Özbay (1981), Sivaslı Em. Kur. Alb. Etem Bey’in (Si-
vas’ta Etembey Parkı’nı yaptırmıştır.) ifadesini şöyle özetliyor: “ Bezirci 
Tarlası’nda X. Kolordu emrinde bir hastane olduğu, yetersiz kaldığı ve 
Kabak Yazısı’ndaki kışlalara uzaklığı sebebiyle, kiralık evlerden vazge-
çerek, Topçu kışlasının batısındaki mezarlıkta L biçiminde tek katlı 
kerpiç bina yapıldığı ve burasının büyük bir ihtimalle, nakliye kolları 
için tavla-ahur olarak kullanıldığı, birliklerin Erzurum’a intikalinden 
sonra boşalan bu yerde yapılan düzenlemelerde hastaneye verilmiş ol-
duğudur.” Dr. K. Özbay, 1913 yılında Sivas’ta göreve başlayan Vali Mu-
ammer Bey’in; “Sivas’ta Askerî Hastane, Erkek Sanat Okulu, Merkez 
Kumandanlığı ve Kolordu binalarını inşa ettirdiği bilindiğinden, Askerî 
Hastane’nin 1914-15 yıllarında yapılmış olduğunu” belirtiyor. 

1942-1946 yıllarında Sivas Askerî Hastanesi’nde başhekim olarak gö-
rev yapan Gn. Operatör Dr. Kemal Özbay, Sivas Askerî Hastanesi’nde-
ki çalışmaları, hastaneye yapılan onarım ve ilavelere geniş bir şekilde 
ve fotoğraflarıyla yer vererek, memlekete yaptığı tarihî hizmetleri üze-
rinde de durmuştur. 2013 yılına kadar faaliyetini sürdüren Sivas Askerî 
Hastanesi, 2013 yılında kapanmış olup, Tugay mensuplarına Numune 
Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi tarafından sağlık hiz-
meti verilmektedir.
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I. Dünya Savaşı’ndaki
Diğer Sağlık Hizmetleri 
Kemal Özbay; Doğu cephesinin Erzincan savunma hattının gerisine 
çekildiği 1916 tarihinde Erzincan Merkez Hastanesi’nin de Sivas’a ge-
tirilerek kışla binalarına yerleştirildiğini kaydediyor ve şu bilgileri veri-
yor: “Bu vesileyle Sivas’ta Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Hastanesi, İntaniye 
ve Mütenevvia Hastaneleri teşkil edilmiş, bir grup halinde merkeze 
bağlanmıştır. Pavyonlardan biri göçler sırasında bulunmuş kimsesiz ço-
cukların bakım ve yetiştirilmesi için tahsis edilmişti. 1. Numaralı Mü-
tenevvia Hastanesi, Dr. Sani Yaver Bey idaresinde, Bezirci semtindeki 
metruk Ermeni evleri ve Amerikan Hastanesi’ne yerleşmiş, kilise binası 
ayaktan muayenelere tahsis edilmiş idi. 2. Mütenevvia Hastanesi Sivas 
Sultanisi (Lisesi) binasında Dr. Nazım Şakir Bey yönetiminde 1000 
yatakla faaliyete sokulmuştu. Merkez Hastanesi Dr. Yenişehirli Binbaşı 
Refet Bey’in yönetiminde olup, bütün gruplar Menzil Başhekimi Fikri 
Bey’in idaresinde cephenin en büyük desteği olmuştu. Çavdarlızâde 
Dr. Hayri, Dr. Asım ve Dr. Nuri Beyler tarafından yönetilmekte olan 
Hilâl-ı Ahmer Hastanesi Amerikan Mektebi’nde (Kolejinde) çalış-
makta idi. Ayrıca Op. Dr. Kemaleddin Cemil (Keskinel) Bey’in yöneti-
mindeki Ağır Yaralılar Bölümü de bu gruplara katılmıştı.” 

Vali Muammer Bey, Sivas Sultanisi’nin yukarı sınıfındaki gençlerin, Si-
vas’ta açılan Hilâl-ı Ahmer Hastanesi’nde gönüllü olarak hastabakıcılık 
yapmalarını sağlamıştı. 

Kurtuluş Savaşı’nda 3. Kolordu Merkezi olan Sivas’ta Merkez Hasta-
nesi Kabak Yazısı’ndaki yerinde faaliyetine devam etmiştir. Hastanenin 
bakteriyoloğu Yzb. Daniş Bey, Yenihan (Yıldızeli) isyancılarının ten-
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kiline memur müfrezede yaralananları tedavi ettiği Yenihan’da asiler 
tarafından şehit edilmiştir. Daniş Bey, Millî Mücadele’nin ilk şehit dok-
torudur. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’nda, 3. Ordu’daki sağlık 
hizmetleri Tevfik Salim Sağlam’ın (1942) eserinde özetle şöyle yer alı-
yor: “Osmanlı İmparatorluğu cephede, yaralanmayla kaybettiği asker-
den çoğunu hastalıklar sebebiyle kaybetmişti. Seferberlik zamanında, 
İstanbul’dan Trabzon’a Gülnihal Vapuru ile yapılan aşı sevkiyatının 
yetersiz kalması, aşıların uzun süre korunamaması, yeni aşı üretim te-
sisi kurma ihtiyacını ortaya koymuştu. 1915 yılında Erzurum Gurebâ 
Hastanesi’nde bir aşı “Dârü’l-İstihzârı” kuruldu. Erzurum’un işgali ile 
bu kuruluş 1916'da Erzincan’a getirilerek, buradaki Serum Laboratu-
arı ile birleştirilmişti. 18 Nisan 1916'da Trabzon’un Ruslar tarafından 
işgali ile Hilâl-i Ahmer’in (Kızılay’ın) deniz yoluyla yapmış olduğu yar-
dımlar da sona eriyordu. 25 Temmuz 1916'da Erzincan’ın işgali ile göç 
hareketleri şiddetlenmiş, önce yapılmış olan sıhhiye ve aşı istasyonları 
sayesinde sistem başarılı şekilde işlemişse de siviller arasında salgın has-
talıklar görülmeye başlamıştı. İstanbul’dan gelen yardımlar zayıflamıştı. 
Bu durumda cepheye en yakın şehir olan Sivas, 250 km uzaklıktaydı. 
Sivas’taki hastanelerin bir kısmı şehir içinde, birçoğu Bezirci semtin-
deki evler, şehir dışındakiler ise süvari kışlası ve hastane binalarıydı. 
Amerikan Okulu (Koleji) hastane haline dönüştürülmüştü. Erzincan 
Merkez ve Harbiye Hastaneleri, Erzincan ve Konya Hilâl-i Ahmer ku-
rumlarının Sivas’a nakledilmesiyle Sivas merkezdeki yatak sayısı 4000’e 
çıkarılmıştı. [Sivas Amerikan Okulu (Koleji) binası, Amerikan BO-
ARD misyoner örgütü tarafından Höllüklük semtinde tepe üzerinde 
havadar bir mahalde kurulmuş kargir binaydı. Bu bina savaş yıllarında 
1915 ‘ten sonra hastane olarak kullanılmış olup, 1924 yılında burada 
Sivas Numune Hastanesi açılmıştır.]
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Sivas Sıhhî Müesseseleri 

Kızılay Hastanesi’nde Erzincan’dan nakledilen aşı istasyonu Sivas 
Hilâl-i Ahmer teşkilatı içinde 1917 yılında çalışmalarına başlamıştı. 
Savaşın sürdüğü bu yıllarda, dar ve kısıtlı imkânlarla çeşitli aşılar hazır-
lanmıştı. Sivas Dârü’l-İstihzarı’nda 254 kg kolera aşısı üretilmişti. Eylül 
ayında göçmenlere ve askerlere bu tesiste üretilen aşılar uygulanmıştı. 
Sivas’taki önemli çalışmalardan biri de savaş sırasında burada röntgen 
tesisinin kurulmasıydı. Görülen ihtiyaç üzerine, Sivas’ta bulaşıcı has-
talıklarla mücadele etmek için yeni bir “Çiçek aşısı Dârü’l-istihzarı ve 
Dâü’l-Kelb (kuduz) Tedavihanesi” yapılması öneriliyordu. Sivas’ın 
Anadolu merkezinde bulunması ve doğu yörelerinde meydana gelen 
kuduz vakalarının İstanbul’daki, ‘Dersaadet Dâü’l-Kelb ve Bakteriyoloji 
Ameliyathanesi’ne ulaşamaması sebebiyle Sivas’ta bu müessesenin ku-
rulmasına karar verildi. Aynı zamanda bakteriyoloji ihtiyaçlarına cevap 
veren bir yapı olması planlanmıştı. Savaş şartları sebebiyle, Ceditkebir 
(Bezirci) Mahallesi’nde iç hacminde ikiye bölünmüş, iki katlı ve 15 oda-
sı bulunan bir Ermeni evi uygun yapı olarak belirlenmişti. Telkihhane 
(aşı üretim birimi) resmi kayıtlara göre Haziran 1917 tarihinde Sivas 
Hilâl-i Ahmer Başhekimi Dr. Server Kâmil Bey ve Dr. Asım Bey’ler ta-
rafından kurulmuştur. Çiçek aşısı üretimi çalışmaların başlamasından 
bir ay sonra 200.000 kişilik aşı üretimi kapasitesine ulaşmıştır. Bu dö-
nemde, Sivas Hilâl-i Ahmer Hastanesi’nde ise kolera, dizanteri ve tifo 
aşıları üretildiği kaydedilmektedir. 

Mütarekeden sonra çalışmalar hızlanmış, Sivas Dâü’l-Kelb Tedavi-
hanesi’nin kurulması için İstanbul’dan Dr. Haim Naum Bey Sivas’a 
gönderilmiştir. Dr. Haim, burada yedi ayda 87 ısırılmış vakayı tedavi 
etmiştir. 1920 yılında, Sivas Dâü’l-Kelb Tedavihanesi’nden bakteriyo-
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lojihane olarak yararlanılmak istenmiş ve bunun için Dr. Tevfik İsmail 
(Gökçe), Dr. Arif İsmet (Çetingil) ve Dr. Nurettin (Onur) Sivas’a tayin 
edilmişlerdir. Sivas Dâü’l-Kelb Tedavihanesi ve Çiçek Aşısı Dârü’l-İs-
tihzarı denen bu kuruluşun adını müdür Dr. Tevfik İsmail Bey, “Sivas 
Sıhhî Müesseseleri’ne çevirmiştir. Dr. Arif İsmet Bey kuduzla uğraşmış-
tır. (Unat, 1970) Bu müessese orduya çiçek, diğer aşılar (tifo) ve bir 
ara veba aşısı hazırlamıştır. Bu aşıyı hazırlayan Dr. Tevfik İsmail Bey’e o 
zamanlar okulu bitirmeden Kurtuluş Savaşı’na katılan Dr. Nurettin Ot-
man (Savcı) yardım etmiştir. Ekrem Kadri Unat, bu bilgilere ilaveten; 
“Sivas Sıhhî Müesseseleri’nin, en zor şartlarda bile disiplinli ve bilgili bir 
çalışma ile her türlü güçlüğün yenilebileceğini göstermiş olan bir kuru-
luş olduğunu” belirtmektedir.

Sivas Sıhhî Müesseseleri’nin Kurtuluş Savaşı’ndaki aşı istatistik verile-
rine ve personeline ait bilgilere ulaşılmamış olması Cumhuriyet tari-
himiz açısından üzücü bir durumdur. Bu döneme ait tespit edilen bilgi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM’nin 1. Dönem 4. Yasama yılının 
açış konuşmasındaki şu ifadeleridir: 

“Salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı insanları koruma konusunda bü-
yük hizmetleri görülen, aşıların hazırlanmasıyla uğraşan hıfsızsıhha 
kurumu üstün başarılarla çalışmalarını sürdürmekte ve hastalıklarla 
savaşta yararlı hizmet yapmaktadır. 1921 yılı içinde, üç milyon kişi-
lik çiçek aşısı yapabilen Sivas Müessesesi geçen yıl içinde beş milyon 
kişilik çiçek aşısı, 537 kg kolera, 477 kg tifo aşıları üretmiş ve bunlar 
halka yeter şekilde yapılmıştır. Halen İstanbul ve Sivas’ta bulunan her 
biri bakteriyoloji laboratuarı, kimya laboratuarı, aşı istasyonu ve kuduz 
tedavi merkezinden kurulu hıfzıssıhha müesseselerinin üçüncüsü de 
bu yıl Diyarbakır’da kurulacak ve böylece hastaların uzak yerlere git-
melerinden doğacak sakıncalar ortadan kalkacaktır…” 

Kurtuluş Savaşı’nın son yıllarında Sivas Sıhhî Müesseseleri’nin mü-
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dürlüğüne, T.B.M.M. Umuru Sıhhiye ve Muaveneti İçtimâiye Vekâle-
ti’nce Dr. Mustafa Hilmi (Sağun) Bey getirilmiştir. Şubat 1926 yılında 
seroloji ve aşılar için Paris’e gönderilen Dr. Mustafa Hilmi Bey, burada 
edindiği bilgileri uygulamasıyla Sivas Sıhhî Müesseseleri’nde başarılı 
çalışmalar yapmıştır. 1928 yılında Ankara Hıfsızsıhha Enstitüsü’nün 
kurulması ve başkanlığına da Sivas Sıhhî Müesseseleri’nin müdürü Dr. 
Mustafa Hilmi Bey’in atanması sonucunda, Sivas’ta çiçek aşısı üretimi 
1929 yılında son bulmuştur. 

Aynı binada Dâü’l-Kelb Tedavihanesi faaliyetini sürdürmüş ve 1930 
yılında Dr. Sami Bey’in başkanlığında hizmetine devam etmiştir. Çiçek 
aşısının üretiminin yapıldığı bölüm ise Frengi Mücadele Binası olarak 
kullanılmıştır. Sivas Sıhhî Müesseseleri’nin binası 1950’li yıllar içinde 
bakımsızlıktan harap olduğundan yıkılmış ve yerine bugün Verem Sa-
vaş Dispanseri olarak kullanılan bina yapılmıştır. 

Sivas Sıhhat Memurları Mektebi 
Osmanlı döneminde Sıhhiye Umum Müdürlüğü tarafından ilk olarak 
1912 yılında Sıhhiye Çavuş Mektebi kurulmuş, bu eğitim kurumunun 
adı bir yıl sonra Küçük Sıhhiye Mektebi olarak değiştirilmişti. İki yıllık 
ve gündüzlü okulun mezunları Küçük Sıhhiye Memuru olarak İstan-
bul ve diğer vilayetlerde hekimlerin yanında çalışmaları için tayin edili-
yorlardı. Bu okul şartlar elvermediği için 1920 yılında kapanmıştı. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti ta-
rafından 1924’te sağlık ve sosyal işlerde özellikle bulaşıcı hastalıklarla 
savaşta, hekimlere sağlık ve idarî işlerde yardımcı olmak ve aşı uygula-
makla görevli “Küçük Sıhhat Memurları” yetiştirmek üzere İstanbul ve 
Sivas’ta, Küçük Sıhhat Memurları Mektebi adı verilen birer okul açıl-
mıştı. Okulun öğrenim süresi iki yıldı. İstanbul’daki okul Demirkapı’da-
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ki eski Telkihhane (Aşı) binasında gündüzlü olarak eğitim veriyordu. 
Sivas’taki okul yatılı idi. 1930 yılındaki kayıtlarda, Sivas’ta Bezirci sem-
tinde büyük bir Sivas evinde öğretimini sürdüren okulun adı: Sıhhat 
Memurları Mektebi’dir. Bu yıllarda okulun müdürü Dr. Ziya Pekin idi. 
Binanın yetersizliği sebebiyle okul, 1932 yılında Çorum’a nakledildi. 
Burada yine yatılı özelliğini sürdüren okul, 1941 yılında İstanbul’a nak-
ledilerek oradaki Sıhhat Memurları Mektebi ile birleştirildi.

Sivas’ta Hastane Açılma Çalışmaları 
Dr. Sırrı Alıçlı, Sivas Numune Hastanesi 1939 Yıllığı’nda, Sivas’ta Has-
tane Açılması Çalışmaları hakkında şehrin yerlilerinden aldığı bilgileri 
şöyle kaydediyor: “Kimsesiz ve hasta bir köylü kadının han köşelerinde 
perişan durumunu gören şehir eşrafı durumu Vali Reşit Akif Paşa’ya 
bildirmişler ve valinin öncülüğünde halktan ve eşraftan toplanan yar-
dımlarla, belediye hekiminin sorumluluğunda -ilk olarak Kazancılar 
Mahallesi’ndeki Göğdünlüoğlu Konağı’nda olmak üzere (M.Ü.)- muh-
telif kira evlerinde ve çok zor şartlarda çalışmasını sürdüren hastane 
açılmıştır. 1328/1912’de Vali Muammer Bey, Kabak Yazısı’nda üç katlı 
kârgir bir hastane binası yaptırmışsa da burası küçük pencereleri sebe-
biyle, kâfi derecede güneş almadığı ve dâhili tertibatının da uygun ol-
maması sebebiyle hastane olarak kullanılmamış ve okul olarak hizmet 
vermiştir. 1939 yılına ait bir fotoğrafında bu binanın cephesinde kapı 
üzerindeki kitabesi silinmiş olsa da “Memleket Hastahanesi” okunabil-
mektedir. 

Araştırmalarımıza göre, yerleşik bir binaya kavuşamayan hastane, gü-
nümüzde Namık Kemal İlköğretim Okulu’nun yerinde bulunan ve 
Vali Halil Rıfat Paşa zamanında vali konağı olarak da kullanılmış olan 
bir konağa taşınmış ve burada 25 yataklı bir hastane olarak hizmet ver-
miştir. Hastane, 1331 /1915 yılında, Amerikan Hastanesi olarak kulla-
nılan binaya taşınmıştır. 
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Sivas Numune Hastanesi 

3 Mayıs 1920’de Ankara’da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulmuş 
ve Cumhuriyet’in ilanından sonra 1924 yılında bizzat Mustafa Kemal 
Paşa’nın emriyle yeni kurulacak hastanelere iyi örnek olması amacıyla 
önce dört ilde; Ankara, Sivas, Erzurum ve Konya’da Numune Hasta-
neleri açılmıştır. Daha sonra Trabzon, Adana ve Haydarpaşa Numune 
Hastaneleri açılarak bu sayı yediye çıkarılmıştır. Sivas Numune Has-
tanesi, Sivas’taki Amerikan Koleji binasında açılmıştır. Kolej binası Si-
vas’ın Höllüklük semtinde havadar bir mahalde üç katlı olarak inşa edil-
miş kârgir bir binadır. Anlatıldığına göre, 1930 yılında bir mahkumun 
kaçmak için binayı yakmasıyla hastane, Bezirci semtinde, günümüzde 
Çevre Kültür Merkezi olarak kullanılan tarihi bina ve bu binanın bah-
çesinde bulunan birkaç binaya taşınarak hizmet vermeye başlamıştır. 

Ancak bu binalar Numune Hastanesi’nin ihtiyacına kâfi gelmediği için, 
Kabak Yazısı semtinde Sivas’ın Selçuklu zamanından beri bilinen “Şeh-
zadegân Mezarlığı” alanındaki kabirler Halfelik Mezarlığı’na taşınarak, 
1948 yılında Sivas Numune Hastanesi’nin temeli atılmış ve 1952 yı-
lında tamamlanmıştır. 400 yataklı olan Sivas Numune Hastanesi’nin 
bu üçüncü ve yeni binasının projesi, Alman hastane mimarî örnekle-
rinden seçilmiştir. 38.000 metrekare arsa üzerindeki hastanenin geniş 
bahçesine zaman içinde gerekli ilave pavyonlarla hastane genişlemiştir. 
Sivas Numune Hastanesi 1965-1970 yıllarında Eğitim Hastanesi ola-
rak da hizmet vermiştir. 

Sivas Göğüs Hastalıkları Hastanesi (Verem Hastanesi): Bezirci semtin-
de, günümüzde Çevre Kültür Merkezi olan bina ve bu binanın bahçe-
sinde bulunan birkaç binada hizmet veren Numune Hastanesi 1952 
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yılında yapılan binasına taşışınca, burası Göğüs Hastalıkları Hastanesi 
olarak kullanılmaya başlandı. 1986 yılında Sivas İl Sağlık Md. binası 
olarak hizmet veren tarihî bina 1988 yılında kültür varlığı olarak tescil 
edilmiş, Sivas Valiliğince onarılarak 16 Şubat 2004’te Çevre Kültür ve 
Sanat Evi olarak işlerlik kazandırılmıştır. 

Günümüzde, Çevre Kültür ve Sanat Evi olarak kullanılan bina, Cizvit 
( Jesuit/İsa) tarikatı tarafından XIX. yy. ikinci yarısından sonra yaptırı-
lan bir misyoner okuludur. Zemin katı mutfak ve yemekhane, birinci 
ikinci katları derslik, toplantı salonu ve kitaplık, dört yönde odası olan 
çatı katı ise yatakhane olarak kullanılmış, eski fotoğraflarında görüldü-
ğü üzere bir de çan kulesi ve kampüsü içinde bir de dispanser (polikli-
nik) binası bulunmaktadır. Fahreddin Başel, 1935 Sivas Bülteni’nde, bu 
binanın adını Fransız Hastanesi olarak kaydediyor.1924-1930 yıllarına 
ait binanın fotoğraflarında; Konak Hastanesi, Öksüzler Yurdu, Fevzi 
Paşa Mektebi, Şehir Yatı Mektebi gibi adların yer alması bu amaçlarla 
da kullanıldığını gösteriyor. Sivas Numune Hastanesi’nin ilk kurulduğu 
Amerikan Koleji binası yanınca, Numune Hastanesi bu bina ve kam-
püsünde bulunan diğer üç binaya taşınmıştı. Tarihi binada 1931-1952 
yıllarında Numune Hastanesi’nin nisaiye ve cerrahi servisleri hizmet 
vermişti.

Sivas T.C.D.D. Hastanesi: İnşaatına 1946 yılında başlanan hastane, 
1951 yılında açılmıştır. Yıllarca Devlet Demir Yolları mensuplarına 
hizmet veren hastanenin 1999 yılında yataklı kısmı kapanmıştır. Has-
tane, 2002 yılında, binası onarımda olan S.S.K. Hastanesi tarafından 
kullanılmak üzere kiraya verilmiş, 2007 yılında ise Numune Hastanesi 
bünyesine dâhil edilmiştir.

Sivas S.S.K. Hastanesi: 1955 yılında önce Çeltekli Apartmanı’nda “İşçi 
Sigortası Hastanesi” adıyla çalışmaya başlamış, 1965 Mart’ında adı 
S.S.K. Hastanesi olmuştur. Yeni inşa edilen binasına 1970 yılında taşı-
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narak hizmete açılmıştır. S.S.K. Hastanesi, Sivas Devlet Hastanesi adıy-
la 2007 yılında, Numune Hastanesi bünyesine katılmıştır.

2003 yılında Sivas Numune Hastanesi bünyesine, Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi ve Sivas Doğum ve Çocuk Hastanesi katılarak Sultan I. İzzet-
tin Keykâvus Hastanesi adını almışsa da hukuk yoluyla yapılan itirazlar 
haklı bulunarak, tekrar Numune Hastanesi olarak tarihî adına kavuş-
muştur. 2007 yılında, Sağlık Bakanlığı’nın, kamu hastanelerini tek çatı 
altında toplaması sebebiyle, Sivas T.C.D.D. Hastanesi ve Sivas S.S.K. 
Hastanesi de Sivas Numune Hastanesi bünyesine katılmış bulunuyor. 

C.Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesi; 1974 yılında kurulan Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi için aynı yıl valilik, belediye ve üniversite ara-
sında yapılan protokolle, Numune Hastanesi’nin bahçesine Dr. Rahmi 
Karahasanoğlu’nun çalışmalarıyla on katlı bir hastane yapılmıştır. Bu 
bina Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, üst katları da Göğüs Has-
talıkları Hastanesi olarak kullanılmıştır. C.Ü. Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi, 1992 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü’nde yaptı-
rılan yeni binasına taşınmıştır. On katlı hastane binası ise 2017 yılında 
rekreasyon alanı yapılmak üzere yıkılmıştır. 

Sivas Numune Hastanesi son yeri olarak, Yeşilyurt Mahallesi’nde yap-
tırılan bugünkü yeni binasına taşınmış ve tarihi seyri içinde gelişen bü-
yüyen hastane 10 Ekim 2015 tarihinde törenle açılarak, Sivas ve çevre-
sine yine tarihî adıyla hizmet vermeye başlamıştır. 
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SİVAS’TA ASIRLIK BİR SAĞLIK KURULUŞU

ALİ RIZA ECZANESİ
Eczacılığın tarihi, hekimlik tarihi gibi, insan kadar eski olan hastalık-
larla birlikte başlamıştır. Ülkemizde 19 yy.a kadar hekimlik ve eczacılık 
babadan oğula intikal eden bir meslek olarak sürdürülüyordu. Hekim-
ler gibi eczacılar da bir usta yanında bir süre çalışarak yetişiyor ve İs-
tanbul’daki hekimbaşı tarafından yapılan imtihanda başarılı olurlarsa, 
“Hekim Dükkânı” veya “Eczacı Dükkânı” açmaya hak kazanıyorlardı. 
Ülkemizde modern anlamda eczacılık eğitimi 1839 yılında İstanbul’da 
açılan Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’nin, Eczacılık Sınıfı’nda başladı. Ülke-
mizde bugünkü anlamda eczanelerin açılmaya başladığı tarih, 19. yüz-
yılın ikinci yarısından sonradır. 1890 yılında İstanbul’da 250, İzmir’de 
40 ve Anadolu’da ise 115 eczane vardı. O dönemlerde eczacılık da he-
kimlik gibi gayrimüslim vatandaşların itibar ettikleri bir meslekti.

Sivas’ta, Eczacı Ali Rıza Bey tarafından 5 Haziran 1906 tarihinde açıl-
mış olan Ali Rıza Eczanesi, tipik bir Osmanlı eczanesi idi. Bu tarihî 
atmosferini l987 yılına kadar koruyan eczane, yıllar süren hizmeti ile 
Sivas halkının yaralarına em, dertlerine devâ oldu. “Eczane” denilence 
akla hep Ali Rıza Eczanesi geldi. 
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Eczacı Ali Rıza Peker

Ali Rıza Bey l303 H./l887 M. tarihinde, Sivas’ta Kazancılar Mahalle-
si’nde doğdu. Sivas Nüfus Müdürlüğü kayıtlarında “Ömerbabaoğulla-
rı” adıyla kayıtlı olan ailesi, Sivas’ta “Saatçiler” olarak tanınıyordu. Baba-
sı saatçi Ömer Efendi, annesi ise Fatma Hanım’dır. Babasının mesleğini 
seçmeyerek, o zaman için pek zor bir şekilde, atlı araba Samsun’a, ora-
dan da vapur ile İstanbul’a gitti. Okumak için onunla birlikte İstanbul’a 
giden, Prof. Dr. Abdülkadir Noyan, Dr. Ziya Pekin gibi birçok Sivaslı 
genç de vardı. Bu gençler medrese odalarında kalarak, okul tatillerinde 
memleketlerine gelemeden zor şartlar altında öğrenimlerini tamamla-
dılar. 

Ali Rıza, Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’nin (Sivil Tıp Mektebi) Eczacılık 
Sınıfı’na girmiş, buradan1321 H./l905 M. yılında, 2007/819 numara-
lı diploma ile mezun olmuştu. Nüfus kaydına göre;18 yaşında eczacı 
olduğu görülen Ali Rıza Bey’in, doğum tarihinin en az iki-üç yıl önce 
olduğu tahmin edilebilir. Eczacılık diplomasında görüldüğü üzere asıl 
adı Ali’dir, Rıza’yı mahkeme kararı ile sonradan almıştır. Çalışkan ve ba-
şarılı bir öğrenci olan Ali Rıza Bey hocalarının teveccühünü ve takdirini 
kazanmıştı. Mezuniyetinden sonra Sivas’ta, l322 H. /l906 M. yılında, 
kendi adını verdiği eczanesini açmıştı. Reçete kayıt defterinin birinci 
sahifesindeki Fransızca tarih, 5 Haziran l906 olarak kayıtlıdır. Ali Rıza 
Bey, Sivas’ın ilk Türk ve Müslüman eczacısı idi. Soyadı kanunu ile Peker 
soyadını almıştı. 

Çalışkanlığı, derin meslekî bilgisi, yöre insanının dert ve hastalıklarını 
iyi bilmesiyle temayüz eden Eczacı Ali Rıza Peker, bizzat formüle ettiği 
ilâçlarla yıllar boyu şifa dağıtmış, hastalara deva hazırlamıştı. Eczacılığın 
yanı sıra, Sivas Sultanisi’nde (Sivas Lisesi) l912 yılında kimya hocalı-
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ğına başlamış ve bu görevi l936 yılına kadar aralıksız sürmüştü. Sivas 
Lisesi’nden mezun olan pek çok öğrencisi arasında ünlü simalar vardı. 

O dönemde, âdet üzere, hekimler “eczahanede” oturur, hasta geldiğin-
de burada muayene ederlerdi. Hekim, muayene ücreti olarak bir altın 
alır, eczacı ise, emeği ve ilâcın maliyeti için iki altın alırmış. Ali Rıza 
Bey, sabah erkenden kalkar, önce lisede dersini verir, sonra eczanesi-
ne gelerek ilâçları hazırlardı. Eczanede işler çok yoğun olurdu, çünkü 
o dönemde special (müstahzar/hazır) ilaçlar olmadığı için, ilaçlar hep 
eczanede hazırlanıyordu.

Ali Rıza Peker, 1948 yılında eczanesini oğlu Ecz. İhsan Turgut Bey’e 
devrettikten sonra da eczaneye gelirdi. Bazen de Karadayı’nın Kahve-
si’ne gider, esprileri ve hoş sohbeti ile çevresindekilere eğitici, öğreti-
ci konuşmalar yapardı. Ali Rıza Bey; paranın değerini bilen, yerinde 
harcamaya özen gösteren, tutumlu, çok zengin ve yardımsever biri idi. 
Hayır kurumlarına, muhtaçlara yardım ederdi. Aynı zamanda Sivas 
Lisesi’nin ciddî, otoriter, çok bilgili bir kimya hocası idi. Notunun kıt 
olduğu söylenirdi. Ciddiyetinin yanında, gerektiğinde nüktedan bir in-
sandı. Öğrencileri onu çok sever, hem de çok sayarlardı. Yakınlarına, 
öğrencilerine, yolda rastladığı çocuklara gerektiği zaman nasihat eder, 
bunları etkili kılmak için de fıkralar anlatır ve örnekler verirdi.

Zehra Hanım’la evlenmiş olan Ali Rıza Bey’in; İhsan Turgut ve Ömer 
Faruk adında iki oğlu; Melahat, Nebahat ve Nezahat adlarında üç kızı 
olmuştu. İhsan, babası gibi eczacılık mesleğini seçmiş, Ömer tıp tah-
silini tamamlayamamış ve memur olarak T.C. D.D.’ ye intisap etmişti. 
Şehrimizin sağlık ve eğitim hayatında bir köşe taşı olan Ecz. Ali Rıza 
Peker, 24 Nisan l961 tarihinde, Sivas’ta vefat etti.
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Ecz. Ali Rıza Peker’den Hatıralar

Sivas Lisesi’nin 70. kuruluş yılı 1956 yılında 20 Mayıs günü kutlanmış-
tı. O zaman lise birinci sınıfta idim. Okul müdürümüz İbrahim Cengiz 
Bey’di. Konuklara Sivas’ın geleneksel yemekleri ikram edildi, yarışma-
lar yapıldı, öğrenciler tarafından Sivas Halayı çekildi. Eski hocalar ve 
eski mezunlar da törene katılmışlardı. Toplantı salonunda konuşmalar 
yapıldı, hatıralar tazelendi. Lisenin emektar kimya öğretmeni Eczacı 
Ali Rıza Bey’e söz verildi, hatıralarını anlattı. Kendisini ilk defa o zaman 
gördüğümde, meslekdaş olacağımızı nereden bilirdim? Müdürümüz, 
Eczacı Ali Rıza Bey’den, mide sodası (Sodyum bi karbonat) içildiğin-
de meydana gelen reaksiyonu, kendi hocalığı zamanında ifade edildiği 
şekilde anlatmasını istedi. Hoca büyük bir ciddiyetle tahtaya denklemi 
yazdı ve reaksiyona giren maddeleri Osmanlıca terimleriyle söyledi. 
Sonra aynı reaksiyonu kimya hocamız Sevim Sarısözen’den de dinle-
miş, önceki anlatım ile kendi dönemimiz arasındaki farkı da görmüş-
tük. 

Ecz. Ali Rıza Bey’i ikinci defa eczanesinde görmüştüm. Eczacı Okulu’n-
da üçüncü sınıfa geçmiştim. 1960 yaz tatilinde Sivas’a geldiğimde bir 
yakınım için eczanede hazırlanması gereken bir cilt losyonu gerekmişti. 
Bunun üzerine Ali Rıza Eczanesi’ne gittim, kendimi tanıttım. Ali Rıza 
Bey eczanede idi. Öğrenci olmama rağmen beni bir meslektaşı gibi 
görmüş ve ilacı yapabileceğimi söylemişti. Laboratuara geçtim, eczane-
de bulunanlar dikkat ve hayretle bakıyorlardı. İlacı hazırladım, teşekkür 
ettim, ücretini ödemek istedim, Ali Rıza Bey kabul etmedi. Hiç tanı-
madığı, müstakbel meslektaşına gösterdiği bu güveni, onun mesleğine 
duyduğu saygıya, meslek deontolojisindeki hassasiyetine bağlarım. 

Ecz. Ali Rıza Peker Bey’in eczacılık ve hocalık hatıralarına ait verdiği-
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miz şu örnekler, onun gönüllerde sevgi, zihinlerde derin izler bıraktığı-
nı gösteriyor:

Ali Rıza Bey, eczanesini açtığı günlerde bazı kimseler, “Burası Koz-
moz’un Eczanesi mi?” diye sorduklarında, o da kendisinin olduğunu 
söylediği zaman, “Nasıl olur, sen Müslüman değil misin?” diye hayrete 
düşerlermiş. 

Eczaneye gelen ve “ihraç edilmiş ilaç” isteyen birine, hasta görmeyecek 
şekilde gülerek, laboratuara geçmiş ve buradan çıkarak hastaya “Kal-
mamış.” demiş ve hasta gittikten sonra şöyle söylemişti: “İşte, yarım 
okumuş adam, yarım adamdır. İstediği şeyden bir şey anladınız mı?” 
Biraz sonra ilaç isteyen şahıs, “Hocam, böyle bir ilâç olmaz deseydiniz 
de gitmeseydim.” diyerek tekrar eczaneye geldiğinde, “Seni mahcup et-
mek istemedim.” demiş ve doğru istediği ilacı vermişti.

Eczanede “Yok.” sözünü kullandırmaz, “Kalmadı.” denirdi. Ayrıca “su” 
kelimesi de yasaktı, Lâtincesi “aqua” denilirdi. (Ecz. Alı Rıza Bey mutla-
ka, eczacı büyüklerimizden dinlediğimiz şu fıkrayı biliyordu: Eczacı bir 
bey kahvede tavla oynarken, oğlu koşarak, “Baba eczane yanıyor!” diye 
bağırmış. Eczacı da oğluna, “Çeşmenin musluğu duruyor mu?” diye 
sormuş, çocuk da “Evet” deyince, babası “Korkma!” demiş ve oyuna 
devam etmiş!)

Ecz. Alı Rıza Bey, bir gün kimya dersinde sormuştu: “Yüzünüzü mâ-i 
mukattar (damıtık su/distile su) ile yıkasanız ne olur? “ Öğrencilerden 
kimi “Cildi gerer.” kimi, “Buruşturur.” deyince, “Yüzünüze bir şey olmaz, 
paranıza yazık olur. “ demişti. 

Ünlü bir politikacı olan öğrencisi onu ziyarete gelmişti. Öğrencisi, yine 
okul zamanındaki gibi dağınıktı ve kravatı da eğrilmişti. Ali Rıza Bey, 
öğrencisinin eğrilen kravatını düzeltirken, orada bulunan herkese baka-



rak şöyle söylemişti: “Tahsil cehaleti alır, ahmaklık bâki kalır”.

Şakanın gerektiğinde yapılması konusunda bir gün şöyle söylemişti: 
“Şaka hakikatleri hazmettiren maden suyuna benzer.”

Söylediği diğer veciz sözler de şöyleydi:

“Kendinizden büyük kimselerle konuşun, o kimsenin yanından ayrıldı-
ğınız zaman, iyi bir şey, bir bilgi öğrenmiş olarak ayrılın.”

“Önce elzemi alın, lâzım olanı almak için elzem olanı elden çıkarmak 
zorunda kalmayın.” 

Hafızası çok kuvvetli olan Ali Rıza Bey, hocalık yıllarında, bir mezuni-
yet töreninde konuştuktan sonra, öğrencilerinden birini numarası ile 
hatırlayarak,

“Behzat, derse buyurun! “ diye şaka yapmıştı.

Eczanede İkinci Ve Üçüncü Kuşak

Ecz. İhsan Turgut Peker: Ali Rıza Peker, sağlığında, kendi rızasıyla ec-
zanesini l948 yılında oğlu İhsan Turgut’a devretmişti. Eczacı Ali Rıza 
Bey’in büyük oğlu İhsan 1922 yılında Sivas’ta doğmuş, ilk ve orta öğ-
renimini burada yaptıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Eczacılık Yüksek Okulu’na girmiş ve 1946 yılında mezun olmuştu. As-
kerlik görevinden sonra 1948 yılında eczaneyi devralması ile mesleğe 
başlamıştı. Ecz. İhsan T. Peker, Sivas’ın eski belediye başkanlarından 
Adil Tarkan Bey’in kızı Muallâ Hanım (ö. 2006) ile evlendi. Bu düğün-
de bulunanların anlattıklarına göre; Sivas’ta o güne kadar, birbirlerine 
bu kadar yakışan gelin ve damat bir daha görülmemiş. Gelin hanımın 



247

ecnası (mücevherleri) gibi düğün de muhteşem imiş. 

Eczacı İhsan T. Peker, muntazam olarak meslekî bilgilerini ve çeşitli ilâç 
terkiplerini dikkat ve özenle defterlere kaydederdi. Bu defterlerdeki ya-
zıların koyu kahverengi ve mor arası mürekkebinin rengi, yeni yazılmış 
gibi hiç değişmemiştir. İhsan Peker mürekkebini kendisi yapar ve terki-
bini kimse bilmezmiş. 

Sivaslı Battal Kızıldeli’nin, Ecz. İhsan T. Peker Bey için yazmış olduğu; 
“Ali Rıza oğlu İhsandır şanın” dizeleriyle başlayan şiirinin son kıtası şöy-
ledir: 

1906’da Baba Ali Rıza eczaneyi açansın
Memlekete büyük hizmet yapansın
Fazla almaz, ucuz ilâç satansın
Lokman Hekim gibi pek ersin İhsan Peker

“Battal Kızıldeli, Seyit Ali soyum Sivas vilayetim, Sinekli’dir köyüm. 
15.8.1972 “

Ali Rıza Eczanesi'nde üç nesil:
Ecz. Ali Rıza Peker, Ecz. İhsan Turgut Peker, Ecz. M. Demir Peker



248

İhsan T. Peker’in 1950 yılında doğan oğlu M. Demir ve 1952 yılında 
doğan kızı Deniz, dede ve babası gibi eczacılık mesleğini seçmişlerdi. 
Okumayı ve seyahat etmeyi çok seven Ecz. İhsan T. Peker 21.1. 1974 
tarihinde geçirdiği bir kalp krizi ile genç yaşta hayata vedâ etmişti.

Ecz. M. Demir Peker: Ali Rıza Eczanesi, İhsan Peker’in vefatından son-
ra, 1974-l976 tarihleri arasında mesul müdürle çalışmıştı. İhsan T. Pe-
ker’in oğlu M. Demir Peker’in, l976 yılında A.İ.T.İ. Fakültesi, Eczacılık 
Yüksek Okulu’nu bitirmesinden sonra eczane ailenin üçüncü kuşak 
ferdiyle faaliyetini sürdürmeye başlamıştı. Ali Rıza Eczanesi’nin 100 ya-
şını doldurduğu 5 Haziran 2006 tarihinde eczaneye giderek mensup-
larını tebrik etmiştim. Otuz yıl Ecz. M. Demir Peker’in mes’ul müdür-
lüğünde hizmet veren Ali Rıza Eczanesi, ne yazık ki M. Demir Peker’in 
2006 yılında vefatıyla, ömrünü devam ettiremedi ve kapandı.

Ali Rıza Eczanesi

20. yüzyıl başlarında kurulmuş olan Ali Rıza Eczanesi, tipik bir Os-
manlı eczanesi idi. Bu tarihî atmosferini l987 yılına kadar da korudu. 
Bu müessese, yıllar süren hizmeti, ciddiyeti ve temizliği ile Sivas halkı 
üzerinde çok önemli tesirler bıraktı, “eczane” denilince hep burası akla 
gelirdi. Yetiştirdiği kalfa ve çıraklarla bir okul oldu. Dededen toruna in-
tikal eden bu asırlık eczanede birçok eleman yetişmiştir. Kalfa Kemal 
Erdoğan, İhsan Peker’in zamanında çalışmaya başlamış, daha sonra 
Mehmet ve Hasan Yeşil kardeşler, Doğan Sürmeli ve Mesut Şişeci de 
burada yetişmişlerdi. Orta öğrenimi sırasında eczanede çalışan Doğan 
Sürmeli eczacılık eğitimi almış olup mesleğini İstanbul’da devam ettir-
mektedir.

Ali Rıza Eczanesi, Sivas çarşısının en merkezî yerinde, iki katlı, bod-
rumlu, 7.20 metre cepheli, 85 metrekare alanı ile geniş yerde hizmet 
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veriyordu. Eczane, reçete kabul yeri ve ilâçların hazırlandığı yer (labora-
tuar) olarak iki kısımdı ki, bir ilâç dolabı aradaki bölmeyi oluşturuyor-
du. Bu dolabın laboratuar kısmında üzerinde ilaçların yapıldığı banko, 
duvarda; üzerinde Toxique (Şiddetli Zehirler) ve A Separe (Ayrı Bu-
lundurulacaklar/Hafif Zehirler) yazıları olan iki dolap vardı. Esans ve 
prodüilerin, firmalarına göre ve alfabetik olarak yer aldığı dolaplarla 
birlikte, lavabo ve soba da bu bölümde idi. Üstteki asma kata buradaki 
merdivenle çıkılırdı. 

Eczanenin geniş olan reçete kabul bölümüne, iki yanı vitrin olan cep-
hesindeki bir kapıdan girilirdi. Zemin tahtaydı ve camları sürgülü do-
laplar, çepeçevre duvarların önünde yer almakta idi. Çevrilmiş bir yazı-
hane, hastaların oturması için koltuk ve sandalyeler, baskül ve bodrum 
kapağı da bu bölümde bulunmaktaydı. Eczanenin ilk tabelası, Ali Rıza 
ve İhsan Peker’in ve sonra da Demir Peker’in diplomaları, fotoğrafları 
duvarda yer alıyordu. Eczanenin vitrininde, insan vücudunu bir fabri-
kaya benzeten, l930’lu yıllarda Bayer Firması tarafından hazırlanmış ve 
üzerinde, “Kahn’ın Beşerî Hayat adlı eserinden, Frankh Kitaphanesi 
Stutgart “ ifadesi görülen çerçeveli büyük bir afiş vardı ki, o zamanlar 
öğrenciler bu resme bakmadan geçmezlerdi.  

Ali Rıza Eczanesi, 1987 yılına kadar, Sivas çarşısının eski görünüm ve 
hatıralarını taşıyordu. Eski çarşının, zamana direnen fakat yorgun dü-
şen ve âdeta bir müze-eczanesi olan bu yapı ayakta kalamadı. Çünkü 
Sivas’taki bazı yerel gazeteler, betonlaşan çarşıda tarihî bir yapıya ta-
hammül edemediler. Hatta belediyenin burayı istimlâk etmesini bile 
istediler. Çarşının yadigârı müze-eczane l987’de yeniden yapılmak 
üzere yıktırıldı. Ali Rıza Eczanesi’nin yıkıldığı gün bir devir kapanıyor, 
boşalan tezgâhı, rafları ve vitriniyle, eczacılıkta değişen üslûbu da haber 
veriyordu.

1987 yılından sonra aynı yerindeki yeni binasında, geçmişi günümü-
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ze taşıyan pek çok özelliğini kaybetmiş olarak hizmetine devam eden 
Ali Rıza Eczanesi, aynı cepheye iki dükkân yapıldığından küçülmüş ve 
günümüzün diğer eczaneleri gibi laboratuar kısmı daralmıştı. Bu yeni 
yerinde, eczaneye ait bir asma katta ikinci bir laboratuar, yazıhane ve 
nöbet odası da bulunmakta, ayrıca bodrum katında da ilaçlar ve ham-
maddeler yer almaktaydı.

Eczacılık tarihimizin Sivas’ta açılmış olan bu sahifesinden birçok tarihî 
malzeme kalmış bulunuyor: Ali Rıza Peker, İhsan T. Peker’in, Demir 
Peker’in fotoğrafları, diplomaları, eczanenin Osmanlıca ilk tabelası, 
reçete kayıt defterinin çerçevelenmiş birinci sahifesi (Ali Rıza Bey’in 
çok muntazam ve güzel yazısıyla, Fransızca olarak yazılmış) çerçeveli 
olarak yine bugünkü eczanenin duvarında yer alıyordu. Eski eczanenin 
tavanı, ilâç dolapları, otoklav, mikroskop, iki hassas terazi, kasa, üzerleri 
kabartma olarak yazılmış orijinal ilâç şişeleri, kavanozlar, pilül tahtası, 
süppozituar kalıbı, beş adet porselen havan, iki adet porselen mezür, 
cam mezürler, baume ölçüsü, çeşitli dereceler, erlen ve tüpler, dama-
canaların bir kısmı eczane bodrumunda olmakla beraber, bir kısmı da 
başka ardiyede muhafaza ediliyordu. Eczacı Ali Rıza Peker ve Eczacı İh-
san T. Peker’in, özel formüller ihtiva eden defterleri, çeşitli formülerler, 
uyuşturucu ilâçlar için kayıt defterleri, reçete kayıt defterleri, personel 
defterleri, eski reçeteler, eczanenin kaşeleri, matbû zarf ve antetli kâğıt-
lar, çeşitli evrak, etiketler ve daha niceleri, bu asırlık sağlık kuruluşunun 
eski günlerinin hatırasını taşıyan diğer belgeleriydi. 

Ankara’da, 1994 yılında II. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı’nda Ali Rıza 
Eczanesi’ni tanıtan bir sunum yapmıştım. Bunun üzerine, İstanbul’daki 
Rahmi Koç Müzesi tarafından eczaneye ait malzemeler alınmak isten-
mişti. Ecz. M. Demir Peker de sağlığında, Ali Rıza Eczanesi’nin tarihi 
dolap ve malzemelerini yaşatmak için kurulacak kent müzesine ver-
mek istediyse de muvaffak olamadı. Günümüzde bazı şehirlerimizde 
bulunan Kent Müzeleri’nde ve Eczacılık Fakülteleri Müzeleri’nde tarihi 
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dokusuyla muhafaza edilen eczaneler bulunuyor. Sivas’ımız ne yazık ki 
“müze eczanesi”ni koruyamadı. 

Ali Rıza Eczanesi, dededen toruna intikal etmiş, Sivas’ın asırlık tek ec-
zanesiydi. Ali Rıza “Eczahanesi”nden, Ali Rıza “Eczanesi”ne geçişiyle, 
kapanan bir devrin hatıraları da tarihe gömülüyordu.

Eczanenin kurucusu Ali Rıza Bey'i; oğlu İhsan T. Peker ve torunu M. 
Demir Peker’i ve eczanenin âhirete intikal eden tüm personelini rah-
metle anıyorum. 
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Ecz. HALİL RIFAT ÖRS
VE

NUMUNE ECZANESİ
Sivas’ta açılmış en eski üç eczaneden biri olan Sivas Numune Eczane-
si’nin kurucusu Eczacı Halil Rıfat Örs Bey’dir. Aslen Sivas Zaralı olup, 
devrin defterdarı Veli Bey’in oğludur. 1882 yılında doğan Halil Rıfat 
Örs, Sivas Rüştiye Mektebi'ni bitirdikten sonra Tıbbiye-i Şahane’ye 
bağlı eczacılık mektebinden1901 yılında mezun oldu. Diyarbakır, 
Mardin, Rumeli’de Kosava’ya bağlı Mitroviçe’de eczacılık yaptı. 1912 
Balkan Harbi'nden sonra, Boyabat ve Merzifon’da belediye eczacılığın-
da bulundu. Sivas Kongresi günlerinde Mustafa Kemal Paşa ile tanıştı. 
Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte serbest eczacılık yapmak iste-
mesinden dolayı önce Sivas’ın Zara kazasında açmış olduğu eczanesini 
kısa bir zaman sonra, 25 Kasım 1925'de Sivas merkezdeki Nalbantlar 
Başı semtinde bulunan Ziya Bey Vakıf Kütüphanesi’nin altındaki dük-
kâna taşıdı. Bu tarihi yapı günümüzde, Kültür Bakanlığı’na bağlı Ziya 
Bey İhtisas Kütüphanesi olarak hizmet vermektedir. Ziya Bey Kütüp-
hanesi’nin 1925 yılına ait fotoğrafında, Numune Eczahanesi’nin tabe-
lası okunuyor.

Ecz. Halil Rıfat Örs kısa bir süre sonra eczanesini, Vakıflar Bölge Mü-
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dürlüğü’ne ait olan Nalbantlarbaşı Caddesi No.2 de bulunan ve yılarca 
hizmet vereceği yerine taşımıştır. Numune Eczanesi Sivas’ın merkezin-
de dört yol ağzındaki bu yerinde, açılışından itibaren çalışan ilk kalfalar 
Mustafa Gülden, Mustafa Yıldırım ve Kazım Emlik’ti. 

Halil Rıfat Örs’ün iki oğlu bir kızı vardır. Prof. Dr. Fahri Halil Örs, Dr. 
Dündar Örs, Öğretmen Nilüfer Örs (Damalı). Prof. Dr. Fahri Halil 
Örs, 1908’de İstanbul’da doğmuş, Hukuk Fakültesini bitirmiş, hukuk 
doktorası yapmıştır. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde do-
çent ve profesör olmuştur. Ankara Eczacılık Özel Yüksek Okulu ve 
Ankara Dişhekimliği Özel Yüksek Okulu’nun kurucusudur. Kurmuş 
olduğu okullardan Anadolu’ya diş hekimi ve eczacı yetişmesine katkı-
da bulunmuştur. 

Numune Eczanesi ve babası Ecz. Halil Rıfat Örs hakkında bilgi istedi-
ğim Prof. Dr. Fahri Halil Örs, yazmış olduğu mektubunda şu bilgileri 
vermişti: “Babam Halil Rıfat Örs, serbest eczacılığı bir kazanç vesilesi 
olarak değil, kamuya ve halka bir hizmet aracı olarak görüyordu. Ge-
nellikle köylülerin problem ve dertlerini çözmek, onlara yardım etmek 
ve onları korumak ve Sivas’a gelen her memurun ihtiyaçlarını karşıla-
mak ve misafir etmek için çaba sarfetmekten haz duyardı. Köylülerin 
tedavileri için ayrı bir çaba içinde olur ve onların ilaç ihtiyaçlarını bila-
bedel (ücretsiz) karşılar ve konaklamalarına da yardımcı olurdu.” 

Çalışkanlığı, derin meslek bilgisi ile yöre halkının gönlünü kazanmış 
olan bu değerli meslektaşımız Ecz. Halil Rıfat Örs’ü Sivas Belediyesi 
unutmamış, onun anısına Bezirci Tarlası civarında bir çeşme yaptırmış 
ve adını vermek kadirşinaslığını göstermiştir. 

Ecz. Halil Rıfat Örs’ün 1962 yılında vefatı ile Ecz. Dilek Ünüvar ec-
zaneyi devralmıştır. Devir işlemi sırasında oğlu Prof. Dr. Fahri Halil 
Örs’ün bazı istekleri olmuş, özellikle eczanenin adının değiştirilmeme-
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sini, sayım yapılmasını, babasına ait borçların kapatılmasını kısaca ibra 
edilmesini istemiştir. Borçlar ödenmiş sonuçta Eylül 1962’de eczane 
Ecz. Dilek Ünüvar’a varisler tarafından devredilmiştir. 

1939 Sivas - Kangal doğumlu Ecz. Dilek Ünüvar, ilk ve ortaokulu bu-
rada okumuş, orta öğrenimini Sivas 4 Eylül Kongre Lisesi'nde (şu an 
müze) tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne 
bağlı Eczacılık Yüksek Okulu’ndan 1960 yılında mezun olmuştur. Bir 
yıl Malatya Merkez Eczanesi'nde, bir yıl Sivas SSK Hastanesi'nde gö-
rev yapmıştır. Eylül 1962 yılında Numune Eczanesi'ni devraldığından 
itibaren aslına sadık kalınarak dolapları, laboratuarları koruma altına 
alınmış günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. Ecz. Dilek Ünüvar, 
Rıfat Örs’le ilgili anılarından bahsederken öğrenciliğinde bu eczane-
ye sık sık gittiğini Eczacı Rıfat Örs’ü tanıdığını, sessiz sakin bir insan 
olduğunu hiçbir hastadan en küçük bir şikâyet gelmediğini, yardımse-
ver bir insan olduğunu, paraya hiç kıymet vermediğini, bu kişiyi örnek 
aldığını belirtirdi. Numune Eczanesi’nin de yer aldığı vakıf dükkânların 
bulunduğu binanın 1970’lerde yıkımı gündeme gelmişse de Ecz. Dilek 
Ünüvar uğraşları sonucu yıkımı engellemiştir. Nitekim eczanenin ya-
kınında bulunan Karadayı’nın Kahvesi ve ünlü Avunduk Mağazası’nın 
bulunduğu yerler yıkılıp kaybolmasına rağmen bu vakıf bina sağlam bir 
şekilde ayaktadır. Ecz. Dilek Ünüvar'ın, 54 yıl hizmet verdiği Numune 
Eczanesi’ni 2016 yılında kapatmasıyla Sivas’ın kadim eczanelerinden 
biri daha tarihe mal olmuş bulunuyor.
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SİVAS’IN SAĞLIK HAYATINDA
ÜNLÜ BİR SİMA

Ecz. ŞEVKET ÇUBUKÇU 

Şehrimizde, 50 yıl gibi en uzun müddet eczanesinde görev yapan Ecz. 
Şevket Çubukçu Sivas’ta 1902 (R. 1318) yılında doğmuştur. Baba-
sı emekli binbaşı Ahmet Rüştü Bey, annesi ise Dağıstanlı Fatma Ha-
nım’dır. Ahmet Rüştü Bey’in dedesi Süleyman Efendi bir sipahî olup, 
sipahi ocağının dağıtılmasından sonra, köyü Kemeriz’e gelmiştir. Sü-
leyman Efendi'nin oğlu ve Ahmet Rüştü Bey’in babası olan Mehmet 
Efendi, Sivas’a yerleşerek, eski Tuzcuların içindeki bir dükkânda, tuz, 
ağızlık (çubuk) ve Sivas çorabı satarak geçimini sağladığından aile bu 
sebeple Çubukçu soyadını almıştır.

Şevket Çubukçu, ilköğrenimi sırasında Kur’an hıfzına da çalışmıştır. 
Rüşdiye’den sonra, Sivas Sultanîsi (Lisesi)’nde öğrenci olan Şevket ve 
kardeşi Nüzhet İstanbul’daki eczacı ve diş hekimliği mektepleri için 
alınacak diğer öğrenciler gibi liseyi bitirmeden, bir imtihandan geçe-
rek, yüksek tahsil için İstanbul’a giderler. İki kardeşle beraber İstanbul’a 
giden öğrenciler arasında Nâzım Ağacıkoğlu da vardır. O zaman İstan-
bul’a gitmek için, yaylı arabalarla önce Samsun’a, oradan da vapurla, 
deniz yoluyla gidilirmiş. Şevket, Nüzhet ve Nâzım, ev tutarak üçü bir-
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likte kalırlar. Şevket ve Nâzım, Eczacı Mektebi’ne Nüzhet ise Dişçilik 
mektebine kaydolurlar. O devirde, Eczacı Mektebi İstanbul’un Kadırga 
semtindedir. Şevket 1925 yılında Eczacılık Mektebi'nden 194/2688 
numaralı diploma ile mezun olmuştur. O dönemde Eczacı Mektebi'n-
de öğrenim üç yıldır. Mektep 1926 yılında Bayazıt’a taşınmış, 1938 yı-
lında da öğrenim dört yıla çıkarılmıştır.

Mezun olduktan sonra Gülhane Askerî Hastanesi’nde askerlik görevini 
yapan Ecz. Şevket Çubukçu, Sivas’ta 1927 yılında, bugün yerinde Köşk 
Otel binası bulunan, eski belediye binasının altında, Eczacı Nâzım Ağa-
cıkoğlu ile ortak olarak Şifa Eczanesi’ni açmıştı. Sonra Nâzım Ağacı-
koğlu ayrılarak, önce Numune Hastanesi’nde başeczacı olarak çalışmış, 
1949 yılında da Sağlık Eczanesi adını verdiği kendi eczanesini açmıştır. 
Ecz. Şevket Çubukçu, 1952 yılına kadar bu ilk dükkânında çalışmış-
tı. 1943 yılında, ikinci kez askerlik görevini Ayaş’ta yedek subay olarak 
yaptığı zaman, Şifa Eczanesi’nde mesul müdür olarak başka bir eczacı 
görev yapmıştır.

Ecz. Şevket Çubukçu, Sivas eşrafından Avunduk ailesinin kızı Neyyire 
Hanım ile 1933 yılında evlenmiş ve Pelin (Köseoğlu), Akın, Aydın ve 
Ali adında dört çocuğu olmuştur. Dr. Ecz. Akın Çubukçu, 1941 do-
ğumlu olup, İtalya’da eczacılık öğrenimini 1967 yılında tamamlamış-
tır. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne giren ve 1976 yılında 
bilim doktoru ünvanını alan Akın Çubukçu, 1982 yılından itibaren 
serbest çalışmaya başlamış, 1983-1993 yılları arasında, Ankara Ecza-
cı Odası Başkanlığı ve TEB (Türk Eczacılar Birliği) İkinci Başkanlığı 
görevini yürütmüştür. Halen Ankara Ulus’ta Yeni Hayat Eczanesi’nin 
sahibidir. Ecz. Akın Çubukçu, Babamın Eczanesi (2016) adlı kitabın-
da, babası Ecz. Şevket Çubukçu’yu, Şifa Eczanesi’ni ve 1927 yılından 
günümüze eczacılığın geçirdiği değişimi de anlatmış bulunuyor. 

1927-1952 yılları arasında, eski belediye binasının birinci katındaki 
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dükkânda hizmet veren Şifa Eczanesi, 1952-1977 yılları arasında ikinci 
ve son yerinde faaliyetini sürdürmüştü. Şehrin içinden geçen, çarşıyı 
da ikiye bölen, bugün üzeri örtülerek kapanan Murdarırmak üzerin-
den bir köprü ile eczanenin bulunduğu tarafa geçilirdi. Çok yaşlılar 
bu köprü cıvarında eskiden büyük ağaçların bulunduğunu söylerlerdi. 
Bugün yerinde bir banka şubesinin bulunduğu bu geniş alanda, Ecz. 
Şevket Çubukçu, birinci katı eczane, diğer katları da mesken ve işyeri 
olarak kullanılan büyük kâgir binayı yaptırmıştı. Özellikle eczane ola-
rak yapılmış olduğundan her bölümü ile ideal ve geniş bir eczane idi. 
Bir mobilya gibi özenle yapılmış ilâç dolapları, ahşap kaplı duvarları ve 
tavanı, eczanenin Afyon Sokağı’na bakan kısmında maroken koltuklar-
dan mürekkep oturma grubu ile arkada geniş laboratuvarı, eczanenin 
fizikî özelliği olarak zihinlere yer etmişti. İlk defa Şevket Çubukçu, Si-
vas’ta palmiye ve muz ağacı fidanını getirtmiş ve eczanesinde bunları 
yetiştirmişti.

İlâçların hazırlandığı geniş laboratuvarında, bankolar, produilerin yer 
aldığı raflar ve dolaplar, A separe ve Toxique dolapları, ilâç kapları, şişe-
ler, eczanele kavanozları, daha çok eski yıllarda Pommade Wilkinson 
yapımında kullanılan tekneler, havanlar, pilül tahtaları, santigram ve mi-
ligram terazileri eczanenin diğer önemli malzemeleriydi. Dr. Ecz. Akın 
Çubukçu’nun bana hediye etmiş olduğu, Şifa Eczanesi’ne ait porselen 
bir ilâç kavanozunun üzerinde, Espece Pectorale etiketi bulunuyor. 

Ülke ekonomisinin zor durumda olduğu dönemlerde, halkın alım gü-
cünün olmadığı zamanda , eczacılık yapmak çok zor bir işti. DDT ilk 
çıktığı zamanlarda büyük ambalajlar halinde alınır, bit, pire gibi parazit-
ler için eczanede şişelenerek satışa hazır hale getirilirdi. Bilfiil eczanesi-
nin başında olan Ecz. Şevket Çubukçu, eczanesinin alt katında imalat 
da yapmıştı. Ağaran saçlara sürülerek aklığını gideren bir saç losyonu 
imal etmiş ve adını da Gracien 2000 koymuştu. Kolirler, parfümler de 
hazırlardı. Kepenek Gazozu da Ecz. Şevket Çubukçu’nun bir zamanlar 
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eczanesinin alt katında imal etmiş olduğu bir preparattı. Mesleğinde iyi 
yetişmiş bir kimse olan Ecz. Şevket Çubukçu elli yıllık meslek hayatın-
da, bizzat, eczâhâneden eczaneye geçişi yaşamış olan bir meslekdaşı-
mızdı. Şifa Eczanesi bir okul gibi idi. Kendisinden stajyerleri çok şey öğ-
renirlerdi. Ecz. Dilek Ünüvar, Ecz. Nurettin Demireli, Ecz. Şahin Özkan 
ve Ecz. Taylan Küçüker Şifa Eczanesi'nde staj yapan Sivaslı eczacılardı.

Şevket Çubukçu’nun diploması bugüne ulaşamadığından elimizde de-
ğildir. Eczanenin ruhsatı ise bugün okunamayacak kadar yıpranmıştır. 
1967 yılında, Şifa Eczanesi 40. yılını kutlamış, Ecz. Şevket Çubukçu 
tarafından hazırlatılmış olan armağanlar, dostlarına, meslektaşlarına 
ve tanıdıklarına verilmişti. Ecz. Şevket Çubukçu ailevî sebeplerle ecza-
nenin yerini Pamukbank’a devredip, Ankara’ya yerleşme kararı alınca, 
1977 yılı aralık ayında bir veda yemeği verilmişti. Bu yemeğe, dostları, 
meslekdaşları ve bürokratlar da katılmışlardı. Aynı zamanda Kurban 
Bayramı'na rastlayan o günlerde, Ecz. Şevket Çubukçu, eczanesinin 
ve evinin resmini hâvi bir kartı bayram tebriki, teşekkür ve veda mesa-
jı olarak hemşehrilerine göndermişti. Bu kartın üzerine şu ifadeler yer 
alıyordu. 

“Asil hemşehrilerimin sevgi ve güvençleriyle ellinci yılını tamamlayan 
eczanemizi kapatıyoruz. Minnet ve şükranlarımı sunarken uzun ömür-
ler ve mutlu bayramlar dilerim.”

Şifa Eczanesi'nde staj yapmış olan Lokman Eczanesi'nin sahibi Ecz. 
Taylan Küçüker, Ecz. Şevket Çubukçu ve Şifa Eczanesi ile ilgili olarak, 
kırk yıl öncesine ait şu bilgileri vermiş bulunuyor:

“1976 yılı haziranında Eskişehir Eczacılık Yüksek Okulu’ndan mezun 
oldum. Şifa Eczanesi'nde Ecz. Şevket Çubukçu’nun yanında 1973 ve 
1974 yıllarında staj yaptım. Eczacı bey babamın müşterisi idi. Eczacılık 
mesleğini seçmemde, Ecz. Şevket Çubukçu ve Ecz. Dilek Ünüvar’ın 
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bizlerle yakın ilgisinin etkisi olmuştur. Ecz. Şevket Bey, staj için ecza-
nesini seçtiğimde bana, sabah 8.30’ dan akşam eczane kapanana dek 
devamlı ve düzenli gelirsem staj formunu imzalayacağını, aksi takdirde 
imzalamayacağını söylemişti, ben de zaten böyle olmasını arzu ediyor-
dum. (Başka illerdeki bazı arkadaşlarım ise, staj yapmak için seçtikleri 
eczanedeki eczacının, eczaneye gelmezlerse, staj formunu imzalayaca-
ğını söylemişlerdi!) Yaz boyu düzenli stajımı yaptığım gibi, Sivas’a her 
gelişimde eczaneye gider vaktimi yine orada geçirirdim. Benim staj 
yaptığım dönemde Sivas’ta sadece yedi eczane vardı. Mezun olunca 
16. olarak eczanemi açtım. O dönemde insanlar eczacıya hem çok say-
gı duyar, hem de çok güvenirlerdi. 

Ecz. Şevket Çubukçu Eczanede
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Ecz. Şevket Çubukçu, mesleğinin etik kurallarından hiç ödün vermezdi. 
Mesleğinde çok bilgili ve kültürlü idi, çok okurdu. Saygı uyandıran gö-
rünümü vardı. Daima temiz ve düzgün giyimli, kravatlı idi. Yakın gözlü-
ğü daima burnunun üzerinde dururdu. İnsanî ve meslekî kaygıları her 
zaman, ticarî düşüncenin önünde olurdu. Satış olsun diye pazarlığa izin 
vermez, fakat fakir kimselere bedelsiz de ilâç verir, yardım ederdi. Diğer 
eczanelerle ilâç değiştirir onlara da yardımcı olurdu. Parası olmayanla-
rın yoğurt, yumurta takası ile ilâç aldıkları da olurdu. Eczaneye gelen 
insanlar, bir resmi kuruluşa girer gibi, saygı gösterir, sigarasını söndürür, 
şapkasını, kasketini çıkaranlar olduğu gibi, ayakkabısını çıkarıp girmek 
isteyen kimselere bile rastlanırdı. Eczanede tam bir ciddiyet hakimdi. 
Yüksek sesle konuşulsa, gülünse gözlüklerinin üzerinden bakınca ne 
demek istediği anlaşılırdı. Eczanenin temizliğine çok özen gösterirdi. 
Bir gün ilâç kavanozu üzerindeki tozu görünce onu parmağıyla alıp, 
çırağın yüzüne sürmüştü! Staja başladığım gün, bana da ilâç raflarının 
tozunu almamı, bu şekilde ilâçları tanıyacağımı söylemişti. Laboratuarı 
genişti. Çok majistral ilâç hazırlardık. Reçetedeki ilâcı nasıl hazırlaya-
cağımı önce bana sorar, noksanlarım olursa onları tesbit ederek, nasıl 
yapmam gerektiğini titizlikle anlatır, başımda durur yaptırırdı. Merhem 
hazırlarken, homojen olması için tozları, biraz hint yağında ezer, eritir-
di ki ben bu uygulamayı Ecz. Şevket Çubukçu Bey’den öğrenmiştim. 
Eczanesini kapatırken, birçok prodüiyi bana vermişti, ben eczanemde 
kullandım.

Eczanede misafirleri için olan kısmına şehrin bürokratları, tüccarları, 
seçkin insanlar gelir, değişik konularda konuşur, tartışırlardı. Dergi ve 
en az on adet günlük gazete gelirdi. Biz oraya hiç oturmazdık. Eczanede 
olmadığı zaman, bazen muziplik olsun diye otururduk. Bir gün misafir 
bölümüne Hayati Bey adında bir misafiri gelmeye başladı. Konuşma-
ları, Şifa Eczanesi için sonun başlangıcı oldu! Sonradan öğrendiğimize 
göre, Pamukbank’ın müdürü olan bu şahıs, eczanenin de bulunduğu 
binayı banka adına satın almak istiyordu. Aylarca gelip gittiler, satması 
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için Eczacı Şevket Bey'i razı etmeye çalışıyorlardı. Bir gün dayanama-
dım, ‘Böyle güzel bir eczaneyi niye satıyorsunuz, burayı kolay mı mey-
dana getirdiniz?’ diye sordum. Kaşları çatıldı, memnun olmadığı her 
halinden belli oluyordu. Cevap vermek istemedi ama, çok üzüldüğü-
mü görünce, ben burayı kolay satmam, satacak olursam da bu üzüntü-
ye dayanamam, isterdim ki çocuklarımdan biri Şifa Eczanesi’ni devam 
ettirsin, bu mümkün olmadı’ demişti. Ecz. Şevket Bey çocuklarını çok 
severdi, onlara düşkün, şefkatli bir baba idi. Ankara’ya yerleşmesinin se-
bebi de evlatlarıyla beraber olma arzusu idi. Benim hayatımda ve mes-
leğimde müessir olan ve kendisinden çok şey öğrendiğim Ecz. Şevket 
Çubukçu’nun, hiç olumsuz bir davranışını görmedim. Öyle bir ecza-
nemin olmasını hep hayal etmiştim ki, bu da kısmen gerçekleşti. Ruhu 
şâd olsun.”

Ecz. Şevket Çubukçu’nun halasının oğlu olan Tevfik Yurdagül, kalfası 
Ramazan, hem okuyup hem de eczanede çalışan ve albaylıktan emekli 
olan Nevzat Elter, Mehmet ve Ergün eczanenin personeli idi. Ayrıca 
Şevket Bey'in kardeşi diş hekimi Nüzhet Çubukçu, dostları ve arka-
daşları, Tanburî Ömer Altuğ, Av. Kamber Rişvanoğlu, Fikret Polater, 
Öğretmen Nâzım Çağdaş, Terzi Emin Yılmaz, Sarraf Rahmi Akça, Hâ-
kim Osman Akay (Osman Reis), Hasan Munar bir zamanlar eczane-
nin oturma bölümünün önde gelen ziyaretçileriydi. Ecz. Akın Çubuk-
çu’nun kitabında belirttiği üzere buraya “Danalık” denirmiş. Bu mizahî 
ad; acaba Sivas’ta söylenen “Misafir, ev sahibinin danasıdır” sözüyle 
mi alakalıydı? Eli ve sofrası açık olan Şevket Bey’in Sivas’ın Höllüklük 
semtindeki ünlü bahçesinde de, dostları ağırlanır ve bahçesine Nadir 
Bey büyük bir özen gösterirdi.
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Ecz. Şevket Çubukçu’dan Hatıralar
Eczanesini ilk açtığı günlerde, erkenden eczaneyi açar, dükkânı temiz-
ler, süpürür sonra da etraftan gören olup olmadığına baktığını anlat-
mıştı. 

Eşi Neyyire Hanım'la örnek bir aile teşkil eden Şevket Bey, eşine lâtife 
yapmak istediğinde; “Hanımların sözünü kırk yılda bir dinleyeceksin, 
onu da yapmayacaksın” sözlerini söylermiş.

Ecz. Şevket Çubukçu, benden DDY 4. İşletme eczacısı olarak görev 
yaptığım mesleğimin ilk yıllarında, lisede kimyadan bütünlemeye kal-
mış olan bir arkadaşının oğluna kimya dersi vermemi istemişti. Hem 
babamın arkadaşı, hem de meslekdaşım olan büyüğümün bu isteğini 
yerine getirmiştİm. 1969 yılında Sivas’ta Derman Eczanesi'ni açtığım 
yıllarda, yayımlanan yazılarımı gören ve okuyan Şevket Çubukçu bana; 
“Eşinle meslekleri mi değiştin?” demişti. Eşim edebiyat öğrenimi gör-
müş olduğu için bana böyle bir lâtife yapmıştı.

Ekin biçme mevsiminde, bazı köylüler, yılan yuttum diyerek eczaneye 
gelir, Ecz. Şevket Çubukçu’dan kendilerini kurtarmalarını isterlermiş. 
Psikolojik olarak böyle bir takıntıyla gelmiş olduklarını bildiğinde köy-
lüye, Blue de methilene (metilen mavisi) ihtiva eden kaşeler (güllâçlar) 
hazırlar, şikâyeti olan şahısa; “Bunları içtiğinde idrarda mavilik görürsen 
bil ki yılan parçalanıyor, korkma” diye tembihlermiş. Sonra da böbrek 
yoluyla vücuttan atılan metilen mavisinin rengini gören şahış, yılanın 
parçalandığına inanır ve rahatlarmış.

Onun merhametli ve cömert kişiliği veresiye defterine de yansımıştı. 
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Adlarıyla hatırlayamadığı kimseleriyle eşkaliyle not ederdi. Siyah bü-
rüklü yaşlı kadın veya başka mizahî ifadeler de yer alırdı.

Şevket Çubukçu, 1943 yılında ikinci defa yedek subaylık görevine çağ-
rılınca eczanesine mesul müdür tutmuştu. Mesul müdür olan eczacı 
bey, Şevket Çubukçunun halasının oğlu ve kalfası Tevfik Yurdagül ile 
geçinemezlermiş. Ecz. Şevket Beye yazdığı mektuplarda, kalfadan şikâ-
yet eden eczacı, “Mesul ben, müdür o” şeklinde serzenişte bulunurmuş.

Şevket Çubukçu'nun sınıf arkadaşı olan Eczacı İbrahim Ünal, Ulus’ta, 
İbrahim Ünal Eczanesi'nin sahibiydi ve altmış beş yıl eczanesinde faali-
yetini sürdürmüştü. Ecz. Şevket Çubukçu, Ankara’ya yerleştikten son-
ra, bir gün arkadaşının eczanesine gider. Arkadaşını tanımayan İbrahim 
Ünal, “Ne istiyorsunuz?” diye sorar. Bunun üzerine Şevket Çubukçu 
da arkadaşına “Sen daha ne istiyorsun?” diye bir soru ile karşılık verir! 
Sonra iki arkadaş, yılların hasretiyle kucaklaşır ve hatıralarını tazelerler.

Kayak sporunun Sivas’ta yayılmasına çalışmış olan Şevket Çubukçu, 
aynı zamanda da kayak ajanı idi. Meraküm’deki kayak evini yaptırmış, 
hatta Sivas Cer Atölyesi'nde çalışan Marangoz Mustafa Keser’in (GS.’lı 
futbolcu Erdal Keser'in dedesi) tahtadan yaptığı kayaklarla bu sporu 
Sivaslılara tanıtmıştı. Ecz. Şevket Çubukçu, tenis kortları kurdurmuş, 
atçılık sporu ile de meşgul olmuştu.

Ecz. Şevket Çubukçu, 1986 yılında, 6 Kasım'ı 7 Kasım'a bağlayan gece 
kalp yetmezliğinden Ankara’da vefat etmiş ve orada toprağa verilmiş-
ti. Son aylarını bir şuur bulanıklığı içinde geçirmesine rağmen geçmişi 
tüm ayrıntılarıyla hatırlayabiliyordu.

Ecz. Şevket Çubukçu, Sivas’taki bu elli yıllık eczacılık hayatında, havan-
da hazırlanan ilâçlardan, müstahzarlara geçişi bizzat yaşadı. Eczanesi 
Sivas halkına şifa dağıtan, yaralarına em olan bir müessese ve stajyerleri 
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için de bir okuldu. Meslekî bilgisi, güzel ve iyi davranışlarıyla, merha-
metli ve yardımseverliği, Sivas'tâki siyasal (CHP İl Başkanı) ve sosyal 
faaliyetleriyle derin izler bıraktı. Meslekdaşlarına, topluma iyi örnek 
oldu. Kısa olan insan hayatının, uzun sanat zinciri içinde hizmetleri ile 
her zaman hatırlanacak bir hemşehrimizdi. Bu vesile ile, hatırasını tâzîz 
ediyor, Cenâb-ı Hâk’tan rahmet diliyorum.
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IV. BÖLÜM

HATIRALARIN İZİNDE
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EFLÂTUN CEM GÜNEY’İN KIZI
ÖZDEN GÜNEY’İ ZİYARET

Eflâtun Cem Güney’in kızı, Özden Güney Hanım'la 2011 yılında 
tanıştım. O yıl, Masal Babası-Sivaslı Eflâtun Cem Güney, kitabını ya-
yımlayan N. Yücel Mutlu’nun, Türk folkloru ve halk edebiyatı alanında 
eserler veren, masallarımızı unutulmaktan kurtaran Eflâtun Cem Gü-
ney hakkındaki bu kitabı üzerine, kendisinden Hayat Ağacı dergisinin 
18. sayısında yer alacak “Eflâtun Cem Güney” dosyasına yazı istemiş-
tik. N. Yücel Mutlu, “Bu Toprağın Masal Babası -Eflâtun Cem Güney” 
başlıklı yazısını ve arşivinden de Eflâtun Cem Güney ile ilgili iki fotoğ-
raf göndermiş, daha fazla fotoğraf için Eflâtun Cem Bey’in İstanbul’da 
yaşayan kızı Özden Hanım’ın adres ve telefonunu vermişti. 

2011 yılının son günleriydi, Özden Güney Hanım'ı telefonla arayarak 
kendisiyle irtibat kurdum. Hayat Ağacı dergimizden ve 18. sayısında 
yer alacak Eflâtun Cem Güney dosyasından bahsettim. Sesindeki zara-
fet ve incelik gönlüne de yansımış olan Özden Hanım ilgiyle dinledi ve 
dosyamıza katkı sağlayacağını belirtti. Kendisine ayrıca mektup yaza-
rak dergimizi tanıtmak için Hayat Ağacı’nın bazı sayılarından gönder-
dim. Özden Hanım, Eflâtun Bey'in bir portre fotoğrafını, Eflâtun Bey 
ile yapılmış bir röportaj metnini, E. C. Güney için düzenlenen 50. yıl 
jübilesine ait bilgi ve fotoğrafı havi yayını ayrıca Eflatun Cem Bey’in 



Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı, Masallar kitabından da yolla-
mak nezaketinde bulundu. Özden Hanım, bana bir aile fotoğrafı daha 
göndermek istediğini, ancak çerçeveli fotoğrafın camı kırılır düşünce-
siyle, kargo şirketinin kabul etmediğini ve bu sebeple gönderemediğini 
üzülerek söylemişti. 

Lutfettiği ve bizim için çok değerli olan belgeler ile fotoğraflara da yer 
verdiğimizi Eflâtun Cem Güney dosyası Hayat Ağacı’nda yer almıştı. 
Bana emaneten gönderdiği fotoğraf ve belgeleri dergimizin 18. sayısıy-
la birlikte yolladığımızda, çok memnun ve mütehassis olmuştu. 

Sivas Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 6-7 Haziran 2014 
tarihinde Sivas’ta “Masal Babası Eflâtun Cem Güney Sempozyumu” 
düzenledi. Bu vesile ile Eflâtun Cem Güney’in kızı Özden Hanım'ı 
ziyaret etmeyi istiyordum. Bu ziyareti, İstanbul’a gittiğim 19 Haziran 
2014 günü gerçekleştirebildim. Özden Hanım Ataköy’de oturuyor-
du. Telefonla arayarak arkadaşım Prof. Dr. Güneş Akgün Hanım ile 
birlikte geleceğimizi söyledim. Bizleri yakın ilgi ile karşılayan ve Türk 
misafirperverliğiyle ağırlayan Özden Hanım, anne ve babasına, ağabeyi 
Kâmurân Çetin Bey ve ablası Rezzan Hanım'a dair hatıralarını anlattı. 
Evde duvarda asılı olan fotoğraflar ile Andersen ödül belgelerinin fo-
toğraflarını çekmemizi sağladı.

Özden Hanım babası Eflatun Cem Güney ve ailesi hakkındaki sorula-
rımı şöyle cevaplamıştı: 

-Sevgili Özden Hanım,  babanız Eflâtun Cem Bey ile ilgili geçmişe 
dair hatıra olacak belgelerin durumu nedir? 1920 yılında yayımlanan 
ve hiçbir yerde bulunmayan “Matem Sesleri” kitabının bir nüshası var 
mı? Ayrıca Eflâtun Beyi'n el yazısını havi notları, özellikle ağabeyiniz 
Kâmurân Çetin ile ilgili fotoğraf ve hatıraları hakkında neler söylersi-
niz? 



271

-Matem Sesleri bizde de yok. Ağabeyim Kâmurân Çetin’in vefatından 
sonra onunla ilgili fotoğraflar ve belgeler, daha sonra da babama ait 
olanlarla birlikte bir daha bakılmamak üzere annem tarafından kaldı-
rılmıştı. 

-Eflâtun Cem Bey ve ailesinden bahseder misiniz? 

-Babam geçmişe dair pek konuşmazdı. Çocukluğunda, önce babası-
nın vefatı, Sivas’a geldiklerinden kısa bir süre sonra da annesi Hayri-
ye Hanım'ı kaybetmesi, çocukluktan başlayan ve kimselere söylemek 
istemediği derin kederiydi. Babam bütün sevgisini çocuklarına ve 
öğrencilerine vermişti. Ağabeyim Kâmurân Çetin’in, genç yaşında, 
hayatının baharında vefatından sonra ailece yaşadığımız derin acı bizi 
dünyaya küstürmüş, hayatımızı karartmıştı. Ağabeyim, 1941-1942 yı-
lında Kütahya Lisesi’nden mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi Felsefe 
Bölümü'nde yüksek tahsiline başladı. Önce yurtta kalıyordu. Annem 
Naciye Hanım ağabeyimin durumuyla ilgili olarak sık sık Kütahya’dan 
İstanbul’a giderdi. O yıllarda bu seyahatler çok zordu. Ağabeyimin has-
talanması üzerine 1944 martında babam Haydarpaşa Lisesi Edebiyat 
öğretmenliğine tayin oldu. İstanbul’da önceleri Üsküdar’da oturmuş-
tuk. Ağabeyim 20 Ekim 1944 yılında menenjitten vefat etti. Kabri 
Karacaahmet’te aile mezarlığımızdadır. Babam ve annem, hastalanma-
yalım diye bize çok ihtimam gösterirlerdi. O dönemlerde “Calcium” 
preparatlarından doktorların önerisiyle ablam Rezzan’a ve bana kulla-
nıldığını hatırlıyorum. 

-Eflâtun Bey nasıl çalışırdı? Babanızdan masal dinlediniz mi? Öğrenci-
leriyle ilgili neler söylersiniz?

-Babam, az konuşur, az yemek yer, az uyur ve geç vakitlere kadar çalışır, 
yazılarını el yazısı ile yazardı. Öğrencileriyle sert konuşmazdı. Bakış-
larıyla disiplinli bir öğretmen olduğunu öğrencileri anlardı. Doğru ve 
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Eflâtun Cem Güney
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güzel yazan öğrencilerini takdir ederdi. Evladını kaybettikten sonra bile 
durmadan yazdı, kendini çalışmalarına verdi. Çok sigara içerdi, ağabe-
yimin vefatından sonra sigarayı daha da çoğaltmıştı. Annem, zayıf bün-
yeli olan babamın ve bizim yemek yememiz için bazen yeminler verir, 
babam buna hiç razı olmazdı. Babamın masallarını, biz de radyodan 
dinledik, kitaplarından okuduk. Babam Kütahya Lisesi’nde iken şöyle 
bir anısını anlatmıştı: 

Derste iken arka sırada bir öğrenci pencereden dışarıya bakıyormuş. 
Öğrenci, “Hocam öğrenciler dışarı çıkıyorlar, bizi de çağırıyorlar” de-
miş. Babam, “acaba aşı mı yapılıyor?” düşüncesiyle kapıyı açmış ki sınıfa 
dumanlar dolmuş. Önce öğrencilerini çıkardıktan sonra babam da çık-
mış ve ardından okulun çatısı çökmüş, ölümden dönmüşler. 

Babamın öğrencilerinden bakan ve üst düzey yöneticiler vardı. Kendi-
si gibi öğretmen olan öğrencileri de çoktu. Öğrencileri her bayramda 
ziyaretine gelirler evimizde âdetâ yer bulunmazdı. Biz Ataköy’e, bu eve 
1964 yılında geldik, buraya ilk gelenlerdeniz. Babam 1961 yılında yaş 
haddinden emekli olduktan sonra da 1970 yılına kadar aktif çalışma 
hayatına devam etmişti. Bu arada görmesi de azalmıştı. 1971 yılında 
yayımlanan ve son kitabı olan Folklor ve Edebiyat için “gözlerimin son 
çırası” diyerek, gözlerinin zayıfladığını söylemek istiyordu. Bu tarihten 
sonra evine çekildi ve onu 1981 yılında kaybettik.

-Eflâtun Cem Güney’in, Sivas yöresinin zengin sözlü kültürüne çok 
hâkim olduğunu onun eserlerinde ve masallarında görüyoruz. Sivas’ta 
kullanılan “gözün çırası/çerağı/ ışığı” sağlık ve hayat için kullanılan bir 
ifadedir. Masallar kitabını; “İki kızım iki gözüm Rezzan’la Özden’e” şek-
linde sizlere ithaf etmesi de tam bir Sivaslı ifadesidir. Çünkü eskiden 
mektup hitapları “iki gözüm oğlum” veya “İki gözüm kardaşım” diye 
başlardı. Eflâtun Bey'in yazılarında kullandığı Sivas’a özgü sözler ayrı 
bir çalışma konusudur. “İnce eğirip sık dokumak”, “esip, yağmak” , “dala 
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takmak”, “elekle su taşımak”, “neler geldi neler geçti felekten”, “dili dişi 
kilitlenmek”, “çoğu babalar baca tütünü, ana güder kuzuyu”, “teli pulu 
dökülmek” gibi deyimlerimiz, “yastık çerezi”, “ortancıl kardeş”,” emlik 
kuzu”, “estek edip köstek etmek”, “allem etmek kallem etmek” gibi ifa-
deler; Masallar kitabındaki Sırmalı Pabuç ve İncili Yorgan masalından 
aldığımız sadece birkaç örnektir. Özden Hanım, aileniz ve Sivas için 
daha neler söylersiniz? 

-Annem esprili ve şakacı bir insandı ama o da ağabeyimin üzüntüsü ile 
hastalandı, yüksek tansiyonu vardı, felçli olarak yaşadı ve 1985 yılında 
vefat etti. Ağabeyim çok güzel bir çocukluk geçirdi. Onunla ilgili ola-
rak, Ataköy’de yan blokta oturan bir hâkim beyden naklen şu hatırayı 
komşularımdan dinledim: Hakim bey, üniversitede okurken ağabeyim 
ile aynı yurtta arkadaşlarmış. Ağabeyimin çok güçlü bir kişiliği olduğu-
nu ve hastalandığında doktoruna “yaşamak istiyorum” dediğini kom-
şularıma anlatmış. Biz üzülürüz diye bize söyleyememiş. Onlar tayin 
olup gittikten sonra komşularımız anlattılar. Keşke o hatıralarını bize 
de söyleseydi, ağabeyime ait başka hatıralar da duyardık belki. Bir gün 
Nüfus Müdürlüğünden telefonla arayarak,”Kâmurân Güney’in fotoğ-
raflı bir nüfus belgesi var, gönderelim mi ?” diye sordular. Yollamalarını 
istedim. O belgede ağabeyimin çocukluk günlerine ait üzeri imzalı ve 
soğuk damgalı bir vesikalık fotoğrafı vardı. Evraktan çıkardığım fotoğ-
rafı ablamın fotoğrafının bulunduğu çerçevenin köşesinde muhafaza 
ediyorum. Ablam Rezzan da yüksek tansiyonu sebebiyle 2009 yılında 
hastalanıp hastaneye yatmıştı. Onun hastalığı sırasında ben de hasta-
lanmış ve ayaklarımdaki problem sebebiyle başka bir hastaneye yatırıl-
mıştım. Bana, oksijen tedavisi yapılıyordu. Ablamın hastalığında ve ve-
fatında yanında olamadığım ve ona bakamadığım için çok üzülürüm. 
Ata diyarı Sivas’ı hiç görmedim, keşke sağlığım elverse de gidebilsem, 
çok isterim. 

-Sevgili Özden Hanım, Sivas’ta yapılan “Masal Babası Eflâtun Cem 
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Güney Sempozyumu” hakkında kısa bilgi vereyim: Çok faydalı bir 
bilimsel faaliyet olan sempozyumdaki bildiriler kitabı baskı için hazır-
lanıyor. Siz mazeretiniz sebebiyle gelemediniz ama, sempozyuma gön-
derdiğiniz mesajla aramızdaydınız. “Eflâtun Cem Güney’in Kitapları” 
üzerinde bir sunum yapan ve bu sempozyumun hatırasına özgü mek-
tup zarfı hazırlayan Sivaslı eğitimci ve yazar Erhan Paşazade sempoz-
yumdan önce beni telefonla arayarak Eflâtun Cem Güney adının Si-
vas’ta bir okulumuza verilmesi teklifini dile getirmemi istemişti. Ben de 
bu hususu Kültür Müdürümüz Kadir Pürlü Bey’e söyledim. Sempoz-
yumun açılışında, şehrin protokolü huzurunda dile getirilen bu konu 
ile Valimiz ilgileneceğini belirttiler. İstanbul Ümraniye’de “Eflâtun Cem 
Güney İlköğretim Okulu” vardı ama Sivas’ta bu adla bir okul çoktan 
olmalıydı. İnşallah ikinciliği kimseye vermeyiz. 

Özden Hanım’ın, göndermek istediği ve kargo şirketinin çerçevesi, 
camı kırılır diye kabul etmediği, duvarda asılı olan büyük boy bir fo-
toğrafta Eflâtun Cem Güney, eşi Naciye Hanım, oğlu Kâmuran ve kızı 
Rezzan görülüyor. Fotoğraf; 1930’lu yılların başında Samsun’da çekil-
miş.

Eflâtun Cem Güney’e Andersen ödül belgelerinden ilki; 1956 yılında 
Açıl Sofram Açıl masal kitabına ait, ikincisi de 1960 yılında Dede Kor-
kut Masalları ile aldığı “Andersen Pâyesi Şeref Diplomaları”  çerçevelen-
miş olarak; duvarda yer alıyordu. Ayrıca İstanbul Valisi Vefa Poyraz di-
ğer davetlilerin katıldığı toplantıda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
Eflâtun Cem Güney’e 50. yıl jübilesi için 1972 yılında verilen plaketin 
üzerinde şu ifade bulunuyor. 

Milli Eğitim Müdürü Ali Yalkın uzun ve başarılı hizmetleri için Sayın 
Eflâtun Cem Güney’e teşekkür eder. 29 Mayıs 1972 

Özden Hanım, duvarda asılı bulunan Eflâtun Cem Güney’in büyük 



ebattaki çerçeveli portresini Sivas’ta, babasının adı verilecek okula he-
diye edeceğini söylemişti. Eflâtun Cem Güney’in adını taşıyan bir eği-
tim kurumumuzun olması dilekleriyle, Masal Babamız Eflâtun Cem 
Güney’i ve ailesinden ebediyete intikal etmiş olanları rahmetle anıyor, 
hatıralarını tazîz ediyorum. 

İstanbul-Ataköy, 19 Temmuz 2014

KAYNAKLAR
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BİR SUDUR AKAR ZAMAN

VEHBİ CEM AŞKUN (1909-1979) 

İnsanlar doğar, büyür, ölür ve unutulur derler. Unutulmayanlar eser bı-
rakanlar, ailesine, şehrine ve ülkesine dolayısıyla insanlığa hizmet eden-
lerdir. Sivas’ımızın iftiharlarından eğitimci, şair, yazar ve halkbilimci 
Vehbi Cem Aşkun; birçok eserine ilaveten Sivas Folkloru (1941,1943) 
adlı iki ciltlik geniş araştırması, Sivas halk şairleri üzerindeki kitap ve 
makaleleri ile kültür hayatımızın unutulmazlarındandır. Sivas’ımızın 
yetiştirdiği değerli folklorcu, yazar ve eğitimci Eflatun Cem Güney’in 
öğrencisi ve onun gibi bir öğretmen olan Vehbi Cem Aşkun Sivas yö-
resi halkbilimi üzerinde çalışacaklara örnek olmuş, yol göstermiş ve bu 
alanda çalışanlara önemli kaynaklar bırakmıştır. Halkbilim (folklor) 
çağlar boyu devam eden kuşaktan kuşağa hızla değişen gelenekler ve 
görenekler zinciridir. Vehbi Cem Aşkun kendi döneminin gelenek ve 
göreneklerini, sözlü kültürünü kaydederek kaybolmaktan kurtarmıştı 
ki bugün baş döndürücü bir değişim içinde olduğumuzdan gençler 
onun anlattıklarını masal gibi dinleyebiliyor! O yazmasaydı halk kül-
türümüze ait pek çok bilgilerimiz geçmişte kalarak zamanın bilinmez-
liği içinde kaybolacaktı. 20. yy. ortalarında Sivas’taki evlenme ve düğün 
âdetlerini, düğün türkülerini, halk oyunlarını, doğumla ilgili âdet ve 
gelenekleri, o dönemdeki çocuk oyunlarını, halk hikâyelerini, halk şair-
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lerini, masallarımızı, mani, atasözleri ve deyimleri ve bunların hikâyele-
rini dinî ve mevsimlik bayramlarımıza dair gelenek ve göreneklerimizi 
ve daha pek çok bilgileri kimden ve nasıl öğrenecektik? 

Kırk yılı aşkın yazı hayatını ömrünün son yıllarına kadar sürdürmüş 
olan Vehbi Cem Aşkun, Sivas Folkloru kitabının 2. cildinin son cümle-
sinde büyük bir tevazu örneği göstererek; Sivas tabiriyle, “Ustamın adı 
Hıdır, elimden gelen budur” diyorsa da Sivas yöresi halkbilimi üzerinde 
çalışacaklara öncü ve örnek olmuş onlara geniş kapılar açmış, yol gös-
termiş ve bu alanda çalışacaklara da kaynaklık etmiştir. 

Vehbi Cem Aşkun’un, Sivas Kongresi, (1963, s.189). kitabında, annesi-
nin Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’nin (AKMVC) Nu-
mune Mektebi’nde yapılan toplantısına katıldığı günlerde kardeşi Hak-
kı’ya baktığını kaydediyor. Türk kadınlarının Millî Mücadele’ye büyük 
kararlılıkla katılışını gösteren AKMVC 28 Kasım 1919 'da Sivas Valisi 
Reşit Paşa’nın eşi Melek Reşit Hanım ve arkadaşları tarafından Sivas’ta 
kurulmuş, kısa bir sürede Anadolu’nun muhtelif şehirlerinde merkeze 
bağlı birçok şubeler açılmıştır. Vehbi Cem bu toplantılar ve çalışmalar 
sonucunda bütün mahallelere iplik dağıtıldığını, askerler için çorap ve 
eldiven örüldüğünü de kitabında kaydediyor. 

Vehbi Cem Aşkun, şahsî kütüphanesindeki kitaplarını Cumhuriyet 
Üniversitesi Kütüphanesi’ne bağışlamıştı. Kütüphaneden ödünç ola-
rak aldığım, Son Asır Türk Şairleri kitabında hocamızın adını görmüş, 
rahmetle anmış, kitapların ölümsüzlüğü gibi, eseri olanın da yaşama-
ya devam ettiğini düşünmüştüm. Sözleri Vehbi Cem Aşkun’a ait olan; 
“Ne dert kalır ne hüzün / Bir sudur akar zaman” dizeleriyle başlayan 
ve Sadettin Kaynak tarafından Nihavend makamında bestelenmiş bu 
şarkının dinleyenlerde meydana getirdiği gönül ürperişleri onların aziz 
hatıralarını yaşatmaya devam ediyor. 
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Vehbi Cem Aşkun
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Vehbi Cem Aşkun’a Dair Hatıralarım

23-30 Haziran 1975 tarihinde İstanbul’da Galatasaray Lisesi’nde topla-
nan I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi’ne katılmıştım. Sivas Folklo-
ru ve Sivas Şairleri kitaplarından tanıdığım, hemşehrimiz ve folklor üs-
tadımız Vehbi Cem Aşkun hocamızla ilk olarak bu kongrede tanıştım. 
Akrabası bir hanımefendi ile birlikte katılmışlardı. Açılış toplantısında, 
İstanbul Valisi Nevzat Ayaz, Vehbi Cem Bey’in öğrencisi olduğunu if-
tiharla söylemişti. Ayrıca Vali Bey, hocası ile yakından ilgileniyor, pro-
tokolda yan yana oturuyorlardı. Kongre açılışında, Vehbi Cem Aşkun 
söz alarak hocası Eflâtun Cem Güney Bey’i, Ataköy'deki evinde ziyaret 
ettiğini söylemiş, Eflatun Bey’in rahatsızlığı sebebiyle, kongreye iştirak 
edemediğini ve katılanlara selam ve sevgilerini iletmişti. 

I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi’ne, “Sivas’ta Yoklatma” başlıklı bir 
tebliğ ile katılmıştım. Cenaze evine hediye verme, yas alma ve aileyi 
yüceltme anlamına gelen bu tebliğimi Vehbi Cem Aşkun hocamızın 
dinlediğini de hatırlıyorum. 

Vehbi Cem Aşkun Sivas’a geldikleri 1974 sonbaharında, İbrahim As-
lanoğlu hocamız ile birlikte işyerimi (Denman Eczanesi) teşrifle bana 
Sivas Sultanı Kadı Burhaneddin (1964) adlı kitabını hediye etmişti. 
Bu görüşmede, Sivas’ın gelenek ve görenekleri ve hatıralar üzerine ko-
nuşmuştuk. Hocası Eflâtun Cem Bey’in, Sivas’ta ortaokulda talebesi 
iken, “Neden sen de benim gibi, sahibine faydası olmayan “Cem” adı-
nı aldın?” diye sorduğunu da söylemişti. Vehbi Cem Aşkun hocamız, 
Sivas’taki gelenek ve görenekler konusundaki makalesinde, eskiden 
gelinlerin çok zahmetli hayatları olduğunu, gelinlerin hamamda en 
büyük görevleri; başta kayınvalideleri olmak üzere aile kadınlarını ve 
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çocuklarını yıkamak olduğunu, gelinler eğer hizmette kusur ederlerse; 
“kayınvalideler, gelinin külünü göğe kaldırır” diye yazdığı için emesinin 
(halasının) kendisiyle senelerce konuşmadığını anlatmış idi. Külünü 
göğe kaldırmak; birini çok kötü durumda bırakmak, perişan etmek an-
lamında Sivas’ta kullanılan eski bir deyimimizdir.

Sivas Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Cumhuriyet Üniver-
sitesi tarafından 25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Sivas’ta yapılan; “Ölü-
münün 37. Yılında Halkbilimci Vehbi Cem Aşkun Sempozyumu”n-
da birçok bilim insanı tarafından yapılan sunumlar ve konuşmalarda, 
Vehbi Cem Aşkun’un ayrıntılı biyografisi, araştırma yazıları, gazete ve 
dergilerde çıkan makaleleri, edebî çalışmaları ve kitapları üzerinde du-
rulmuştur. Bu sempozyum vesilesiyle, Vehbi Cem Aşkun’un oğlu Prof. 
Dr. İnal Aşkun ve eşi Edebiyat Öğretmeni Nevhis Aşkun Hanım’la da 
tanışmak fırsatını bulmuştum. Nevhis Hanım, “Kader” adlı romanının 
Vehbi Cem Aşkun’un kaderi olduğunu söylemişti. 

Aziz hatırasını rahmet, minnet ve şükranla andığımız Merhum Hoca-
mız Vehbi Cem Aşkun’un Eşkişehir’de bulunan kabrinin, son yıllarda 
belediyece yol geçirilmesi sebebiyle kaybolduğunu üzülerek öğrenmiş 
bulunuyoruz. Mezarının şahidesinde hazin içeriği ile şu kıt’anın yazılı 
olduğunu; M. Sabri Koz’un, Hayat Ağacı, 2014, S: 22. verdiği bilgiden 
öğreniyoruz: 

Gülmedi bir kez bahtıma dünya
Yer etmedi içimde tabasbus riyâ
Tümüyle uğursuz geçti yıllarım
Şu mutsuz evrende yaşadım güyâ
Bil ki değmez dünya bir anlık âha
Okuyun Vehbi Cem’e bir Fâtiha
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SARIHATİPZÂDELER

MUZAFFER SARISÖZEN’DEN
HATIRALAR

Muzaffer Sarısözen’in mensup olduğu kadîm Sarıhatipzâdeler ailesinin 
şehir kültürümüz ve kültür tarihimizde seçkin yeri vardır. Osmanlı top-
lumu içinde beş yüz yıllık tarihi geçmişleriyle Sarihatipzâdeler, Sivas’ı 
Sivas yapan değerlerin oluşmasında, I. Dünya Savaşı, Millî Mücadele ve 
Cumhuriyet döneminde kendilerine düşen görevi büyük bir gayretle 
yerine getirmişlerdir. Aileden, birçok âlim, müderris, müftü, mutasavvıf 
ve devlet adamı yetişmiş ve Sivas’ın sosyal, kültürel ve ekonomik haya-
tına büyük katkılar sağlayan vakıf müesseseleri de kurmuşlardır. Men-
supları tarafından han, çeşme, çilehane, Sarıhatipzâde Numan Sabit 
Efendi (1696-1768) tarafından da zengin bir kütüphane vakfedilmiş 
ve kütüphaneye gelir için pek çok dükkân, ev, değirmen, hamam, arazi 
ve bostan vakfetmiştir.

Osman Paşa Camisi’ni kiliseden camiye Sarıhatipzâdeler çevirmiş, Si-
vas’ta dinî otoritenin sembolü Cami-i Kebir (Ulu Cami)’de imamlık, 
hatiplik, mütevellilik görevlerinde bulunmuşlar, Cami-i Kebir’in (Ulu 
Cami) onarımını ve her türlü bakımını üstlenmişlerdir. Sivas Belediyesi 
tarafından 8 Mayıs 2011 tarihinde Sivas’ta yapılan “Kültür Tarihimizde 
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Sivaslı Bir Aile, Sarıhatipzâdeler Sempozyumu”nda mensupları ve eser-
leri hakkında sunumlar yapılmış ve bu çalışmalar Kültür Tarihimizde 
Sivaslı Bir Aile, Sarhatipzâdeler (Sivas, 2011), kitabıyla yayımlanmıştır.

Sarıhatipzâdeler ve eserleri üzerinde yapılacak yeni araştırmalar ve ça-
lışmalar ile konunun zenginleşeceği tabiidir. Sarıhatipzâdeler’in unu-
tulmaması gereken hizmetlerinden biri de Sivas Gökmedrese’nin tami-
ridir. Sivas müftü ve müderrisi Sarıhatipzâde Seyyid Abdullah Efendi, 
Gökmedrese’nin yıkılan eyvanını tamir ettirmiş ve ahşap olarak bazı 
favkanî odalar ekletmiştir. Bu onarıma ait beyaz mermere hakkedilmiş 
olan tamir kitabesinde şu ifade yer alıyor.

“Muhakkak müftü ve müderris Seyyid Abdullah onu 1239/1824 Ra-
mazanında tamir edip onardı. Sanki onu ikinci kez yeniden yaptı. Allah 
onun çalışmasından ve iyi niyetinden dolayı hayrını çoğaltsın.”

Din ilimleri alanında temayüz etmiş olan Sarıhatipzâde Seyyid Ab-
dullah Evliya Efendi (1799-1862), Şifâiye, Sahibiye (Gökmedrese) ve 
Burûciye Medreselerinde müderrislik de yapmıştır. Çocuğu olmadığı 
için mirası, amcasının oğlu Sıbgatullah-ı Sâni Efendi’ye kalmıştır. Müf-
tü Seyyid Abdullah Efendi ile ilgili olarak, Salih Şahin’in Mekân ve İn-
sanıyla Sivas (2013) kitabından; 1834 tarihinde Sivas’ta yapılmış olan 
nüfus sayımına ait defterde şu bilgilere ulaşıyoruz:

Sarımüftüzâde Hanesi

Cami-i Kebir Mahallesi Seyyid Abdullah Efendi bin Abdurrahman,

Hane: 8  Yaşı: 30.

Sıra: 29  Fetva Makamı: Berât-ı Âli ile Cami-i Kebir Hatibi
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Aile mensuplarının Cami-i Kebir hatibi ve de fertlerinin sarışın olma-
ları dolayısıyla Hatipzâdeler, yaygın olarak da Sarıhatipzâdeler olarak 
tanınmışlar, aileden birçok müftü yetişmiş olması sebebiyle, Sarımüf-
tüzâdeler ve Müftü Efendiler olarak da şöhret bulmuşlardır. Ailenin 
daha sonraki kuşaklarından olan 1840 doğumlu Sıbgatullah-ı Sânî 
Efendi’nin tasavvufî düşünceyle uzatmış olduğu ve kimseye gösterme-
diği saçları, camide abdest alırken serpuşunun düşmesiyle görünün-
ce orada bulunanlar tarafından fark edilmiş ve bu olaydan sonra Saçlı 
Efendiler olarak da anılmaya başlanmıştır. Aile 1934’te soyadı kanunu 
ile Sarıhatip’e izafeten Sarısözen soyadını almışlar ki Sarısözen’i öneren 
de Fehmi Sarısözen (1896-1942)’dir.

Muzaffer Sarısözen Ve Yurttan Sesler

Millî musîkimizin ve Türk halk müziğinin âbide şahsiyeti Muzaffer Sa-
rısözen adını ilk defa çocukluğumda şöyle duymuştum: 1946 yılı, ba-
bamın görevi sebebiyle Eskişehir’deyiz. İlkokul birinci sınıftayım. Gali-
ba öğle suları, radyodan bir anonsla; “Yurttan Sesler” programı başladı. 
Annem bunun üzerine bana şöyle söyledi: “Bu programı hazırlayan ve 
şu anda konuşan Muzaffer Sarısözen Bey hemşehrimizdir, Sivaslıdır.”

Burada küçük bir çocukken beni etkileyen, önce Sivas sözü sonra, Si-
vaslı Muzaffer Sarısözen ve türkülerimiz. Her programda, hemşehrimi-
zin sesi ve Sivas türküleri bizi âdetâ kanatlandırarak Sivas’a ulaştırırken 
yöremizin ağız özellikleriyle, mahcup ve mahviyetkâr sesiyle Sarısö-
zen’in bu konuşmaları, her programda biraz daha kulaklarımıza ve gön-
lümüze nakşoluyordu. 

Yurttan Sesler; radyo demenin müzik demek olduğu günlerde, ezgi-
lerimizi dinlediğimiz ve öğrendiğimiz musikî zevkimizi bütünleştiren 
bir okuldu. Medeniyetin üç unsuru; mutfak, musikî ve mimarî içinde 



türkülerimizin gür sesi olan bu program, milletimizin hayatındaki bu 
zenginliğimizi de kanıtlıyordu. “Yurttan Sesler” üzerine Sivaslı eği-
timci, halkbilimci Vehbi Cem Aşkun (1909-1979) 1944 yılında şu tes-
piti yapmıştı: 

“Sesimiz ve yüreğimiz, biricik radyomuz her vesileyle her türlü ruh ve 
kafa ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyor. (...) Batının üstün sanat eser-
leri karşısında içimizi serin tutan Klâsik Türk Musikisi ile Fasıl Musikisi 
anılmaya lâyık iseler de Yurttan Sesler’in yerini hiçbiri dolduramıyor. 
Bu sesler, Tanrısal bir hava içinde bütün Anadolu Yaylasını kuşatıyor. 

Muzaffer Sarısözen



287

Güzel Anadolu’muzun yaylası, ovası ve aşılmaz dağları, sık ormanları 
güzel denizleriyle gözlerimizde ve denizlerimizde dile geliyor. (...) Yurt-
tan Sesler, yurdun gerçek sesi ve yüreğidir. Bütün yurda, yurdun sesini 
duyuranları saygıyla anarken, bu asil hareketin yarınki Türk müziğine 
kaynaklık yapacak kadar bol ve çeşitli zenginlikler getirmesini dileriz. “

Muzaffer Sarısözen’in ağabeyi Abdulkadir Sarısözen (1896-1973) 
kaymakamlık ve valilik yapan bir hukukçu ve aynı zamanda, Türk 
Halk Müziği, folklor ve etnografya konularında değerli incelemeleri ve 
TRT repertuarında kayıtlı türkü derlemeleri olan bir hemşehrimizdi. 
Yurttan Sesler için tespitleri şöyledir: “Halk müziği ve o müzikten şevk 
alan halk oyunları bu vatan toprakları üzerinde yaşayan her insanı ayni 
müşterek heyecan içinde bırakmaktadır. “Yurttan Sesler” başladığı za-
man öz vatanda ve sınır dışı her yerde mayası bu kültürle yoğrulmuş 
ne kadar insan varsa radyosunun başındadır. Halk türkülerimiz üzerin-
de titrediğimiz millî ve kutsal emanetlerimizidir. Bunlar yarının ileri ve 
yüksek Türk müziğinin kıymetli ilham kaynağı olacaktır. Türkülerimizi 
halk dilindeki ve halk odasındaki özellikleriyle saklamak gerekir. Sanat 
inceliklerine vâkıf olmayanların plâk bezirgânlığına sermaye olmaya 
başlamasıyla aslını ve güzelliğini bozarak okunmasına karşı tedbir alın-
malıdır.”

Muzaffer Sarısözen’den Hatıralar

Muzaffer Sarısözen’in yoğun derleme faaliyetini yaptığı yıllarda, gitti-
ği pek çok şehirde kalıcı dostluklar edinmiş, buralarda hemşehrileri ve 
öğrencileriyle de karşılaşması büyük heyecan yaratmıştı. Sivaslı Deli-
reşitoğulları’ndan Hamdi Yılmaz Ertekin (1909-1958) Muş’ta savcı 
iken 1940’lı yıllarda türkü derlemeye ve kaydetmeye gelen Sivas Li-
sesi’nden hocası Muzaffer Sarısözen’e her türlü kolaylığı da sağlamıştı. 
Sivas Dârürrâhası Mütevellileri ailesine mensup Hâkim Abdi Başara 
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(1909-1996) da, 1941 yıllarında Niğde Ulukışla’da görevli iken hocası 
Muzaffer Sarısözen’le karşılaşmalarını o yılların unutulmaz bir hatırası 
olarak anlatmıştı.

M. Sarısözen müzik sınavlarının önemli ve değişmez üyesiydi. Bu sıfa-
tıyla yetenekli ve liyakatli gençlerin ve gerçekten hak edenlerin radyoya 
girmesine vesile olmuş ve de çok titiz davranmıştır. Selahaddin Eror-
han (1936-1995)’ın imtihanı hakkındaki hatırayı Halûk Çağdaş’dan 
dinleyelim:

“Sivas’a gelmiş olan Selahaddin Erorhan ile birlikte Adnan Sümbüloğ-
lu’na misafir olduk. Bahçede oturduğumuz güzel bir yaz gününde soh-
betimiz halk müziğimiz idi. Selahaddin Erorhan’a radyoya nasıl girdiği-
ni sordum. Şöyle anlatmaya başladı: 

“İmtihan İstanbul’da yapıldı. İmtihan heyetinde Muzaffer Sarısözen, 
Ferruh Arsunar (1908-1965) ve Halil Bediî Yönetken (1899-1968) 
vardı. Muzaffer Bey, benden bir uzun hava okumamı istedi. Ben de; 
“Yerde yanım yerde yanım / Çürüdü yerde yanım” diye başlayan Ker-
kük hoyratını okumaya başladım. Meyana geldiğimde Muzaffer Bey’in 
gözleri dolmuştu ve ağlıyordu. Bunu gizlercesine, elini yüzüne tutarak 
parmağıyla da gözlüğünün köprüsüne bastırıyordu. Uzun hava bitti-
ğinde Muzaffer Bey bana şöyle dedi: 

‘Beni ağlattın deli oğlan, çık dışarı!’ İmtihandan sonra sonucu öğren-
memde Sarı Recep (Güray) yardımcı oldu. Birkaç gün sonra Radyo-
evi’nde kendisine rastlamıştım, sonucu nasıl öğreneceğimi sordum. 
“Kapıya liste astılar, gidip bakalım” dedi. 

Liste şöyle sıralanıyordu: 

Selahaddin Erorhan, Nihat Mercanlı, Fatma Türkân (Yamacı), Ahmet 
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Sezgin. Böylece ertesi gün radyoda çalışmalarımız da başladı”.

Sivas Milletvekili, TBMM eski başkanlarından Refik Koraltan (1890-
1974), 1955 yılında Muzaffer Sarısözen’i davet ederek şöyle söylemiş-
ti: “Sen memleketin garbını şarkına, şimalini cenubuna gönül bağı ile 
bağlayan bir sanat ekolünü kurdun. Sen türkülerden vatan yarattın, bu 
millet sana çok şey borçludur ve seni asla unutmayacaktır. İşte sanatçı-
ların bizden farkı bu: Bizler de milletin hizmetindeyiz, fakat unutulma-
ya mahkûmuz.” 

Halil Bediî Yönetken, Muzaffer Sarısözen’in hizmetlerini şöyle anlatı-
yor: “Eşsiz bir tahammülle çalışmasını yapar, gerekli notları alır, onları 
fişlerin açıklama bölümüne kaydeder, bazen ezgilerin notalarını da fişin 
bir kenarına yazıverir, günde on iki saat durmadan çalıştığı olurdu.” 

İbrahim Aslanoğlu(1920-1995) Muzaffer Sarısözen için; “Türküleri-
mizi unutulmaktan kurtardı. Ömrünü Türk milletinin sanat değerleri-
ne adamış değerli bir aydın, yurtsever bir memleket evlâdıydı” demiştir.

Muzaffer Sarısözen’in
Annesinden Derlediği İlâhi 

Kubilay Dökmetaş, Muzaffer Sarısözen Sempozyumu’nda; “Ankara 
Devlet Konservatuvarı Derleme Kayıtları ve Derleme Fişleri Bağla-
mında Muzaffer Sarısözen’i Anlamak ve Tanımlamak” konulu “Dinle-
tili Konferans”ında Muzaffer Sarısözen’in annesi Zeliha Hatun’dan der-
lediği bir Sivas ilâhisini okumuştu. (Sivas’ta eskiden saygı ifadesi olarak 
kadınlara “Hatun” denirdi. Bu, itibarlı bir unvandı.) 

Ricamız üzere Kubilay Dökmetaş; 11 Aralık 2013 tarihinde ilâhinin 
derleme belgesini ve notasını da yazarak şu bilgileri göndermiş bulunu-
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yor: “Sarısözen Hoca zaman zaman türkülerin tek dörtlüğünü notaya 
alır ve diğer dörtlüklerini daha sonra altına döşeme yöntemini kullanır-
dı. Bu yöntem hem kağıt israfını önlemek hem de kayıt malzemesin-
den tasarruf etmek adına bir önlemdi. İşte annesi Zeliha Hatun’dan no-
taya aldığı bu Sivas ilâhisi de buna bir örnektir. 1940’lı yıllarda notaya 
aldığı bu ilâhi, sonraları Sarısözen’in öğrencileri tarafından TRT Türk 
Halk Müziği Repertuarına 1974 yılında aktarılmıştır. Elbetteki annesi 
Zeliha Hatun bunu tek dörtlük olarak okumadı, ancak repertuara tek 
dörtlük olarak dâhil edilen bu Sivas ilâhisi Kubilay Dökmetaş’ın icrası-
na ve tesbitine kadar hiç icra edilmedi. Kubilay Dökmetaş’ın sözleri Ni-
yazî-i Mısrî’ye ait bu ilâhinin notasını düzeltip sözlerini tamamlayıp ve 
radyoda icra etmesinden sonra Sivas musikisi repertuarına bir önemli 
eser daha -bir anlamda- eklenmiş oldu. İşte ilk hali ve daha sonra hem 
usul açısından düzenlenmiş bir Sivas ilâhisi sevenlerine kavuşmuş bu-
lunuyor. Hayırlı olsun.”

Sarısözen Ve Çağlayan Ailelerinin
Çelebiler’deki Komşulukları

Ahmet Kutsi Tecer Bey, Sivas’taki görevi yıllarında, yazları Muzaffer Sa-
rısözen’le birlikte Çelebiler’deki çiftliklerine giderler, burada ağırlanır-
mış. Uğur Kaya, Ahmet Kutsi Tecer’in; “Orda bir köy var uzakta o köy 
bizim köyümüzdür” şiirini Çelebiler köyü için yazmış olduğu bilgisini, 
hocası Neriman Altındağ Tüfekçi’den dinlediğini söylemişti. Ahmet 
Kutsi Tecer, acaba ata-baba memleketi Kemaliye’nin (Eğin) Apçağa 
köyü ile Çelebiler arasında bir benzerlik mi bulmuştu?

Ahmet Kutsi Tecer (1901-1967), “Ben ömrümün sonuna kadar mil-
letimin sesini dinleyecek ve duyuracağım” diyen bir vatansever, duy-
gu, düşünce ve kültür insanıdır. 1930 yılında Sivas Lisesi’ne Edebiyat 
öğretmeni olarak atanan, iki yıl sonra Sivas Millî Eğitim Müdürü olup 
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1934 yılına kadar Sivas’ta kalmış olan Ahmet Kutsi Tecer, Muzaffer 
Sarısözen’in çalışmalarına destek olduğu gibi Ankara’ya tayininde de 
etkin bir rol oynamış, Sarısözen’in ülke çapında bir değer olmasına ze-
min hazırlamıştır. M. Sarısözen, hayatının sonuna kadar sadık ve kadim 
dostu olan Ahmet Kutsi Tecer için: “Folklor sahasında çok büyük isti-
fadeler edindiğim üstâd”, diye bahsetmiştir. Sivas’ta kendini zengin bir 
halk kültürü içinde bulduğunu söyleyen A. Kutsi Tecer’in halk şiirine 
yönelmesi de Sivas’taki görevi sayesinde olmuştur.

Fuat Çağlayan, Sarısözen ailesi ile komşuluklarını annesi Meliha Çağ-
layan (1920-2014) ve aile büyüklerinden dinlediklerini 26 Eylül 2013 
tarihinde gönderdiği e-postasında şöyle anlatıyor:

“Sivas merkez köylerinden Çelebiler’de; Evliya Efendiler (Çağlayanlar) 
ile Saçlı Efendiler (Sarısözenler)’in halen kayıtlı arazileri, tarlaları mev-
cuttur. İki ailenin de Buhara, Horasan yörelerinden Sivas’a birlikte göç 
ettiği muhtemeldir. 1970’li yıllara kadar, okullar tatil olunca toplu halde 
köye gidilir, harman sonu okulların açılmasına yakın Sivas’a dönülürdü. 
Çelebiler köyünde Çağlayan Dağı’nın eteğinde bizim ve Saçlı Efendile-
rin ‘köşk’ tabir ettiğimiz, araları 300 metre olan yazlık evleri vardı. Saçlı 
Efendiler’in köşkleri ahşap, oldukça gösterişli süslü dış cepheye sahip 
olup önünde büyük bir çayırlık uzanırdı. Bizim ise kışın da kalınabi-
lecek 6 odalı büyük evimizin yanındaki köşkün önünde şirin bir süs 
havuzu mevcuttu. Köy evimizde 30-40 kişilik aile fertlerinin bir araya 
geldiğini bilirim. Sarısözenler’le Çağlayanlar köye geldiklerinde ‘köyün 
ahengi, neşesi artardı’ derler. İki aile ileri düzeyde ahbaplık, komşuluk 
ilişkilerine sahiptiler. Kışın Sivas’ta, yazları ise Çelebiler’de çok samimi 
sevgi dolu yaşamları, komşulukları geçmiş. Annem, ilerlemiş yaşına 
rağmen Muzaffer Bey’in annesi Zele/Zeli (Zeliha) Hatun (1849-
1938), babası Hüsnü Efendi ve Muzaffer Bey’in adlarını söylediğimde 
70-80 sene öncesini hatırlayıp, bu haliyle dahi yüzünden eksilmeyen 
tebessümüyle onları hayırla anar. Muzaffer Bey’in annesi Zele Hatun 
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ile anneannem Safiye Hanım’ın can-ciğer arkadaş ve ahretlik olduğu 
söylenir. Zele Hanım son zamanlarında zor yürüdüğünden köy içinde 
özel bir el arabası ile gezdirilirmiş. Muzaffer Bey, Çelebiler’e geldikle-
rinde, annem de dâhil köydeki çocuklarla koro kurup türkü söyletip 
sesi güzel olanları da öne oturturmuş. Dayım Cihat Çağlayan’ın sesini 
her seferinde beğenirmiş. ‘Hele bir de makam bilsen’ diye onu teşvik 
edermiş.

1950’li yıllarda dedem Süleyman Efendi, Çelebiler köyüne bataryalı 
bir radyo getirip, Muzaffer Bey’in ‘Yurttan Sesler’ programını hemşeh-
rilerine dinletmek istemiş. Bizim evde köyün ileri gelenleri toplanmış, 
programı dinledikten sonra Süleyman Efendi muziplik, hoşluk ol-
sun diye köyün ileri gelenlerine: “Programı dinleyenler sıra ile kalkıp, 
radyoya yanaşarak, Muzaffer Bey’e Çelebiler’den selam göndersin” 
demiş. Dinleyenlerin de, o dönemler buna uyduğu hoş bir anı olarak 
anlatılır. Sarıhatipzadeler geldiklerinde önce Sivas’a yerleşmiş, sonra da 
Çelebiler’deki arazilerini almışlardır. Muzaffer Bey’in ailesi, babası, bi-
zim dedelerimiz gibi ‘din âlimleri’, ‘Evliya’, ‘Şeyh’ unvanlarına sahipler. 
Çelebiler köyünün altındaki Huykesen köyü de dâhil tamamı; 30-50 
hanedir ve halen buralarda ‘Maşatardı’, ‘Manastır’ adı ile anılan tarlaları-
mız vardır. Osmanlı tarafından din âlimlerine makam, hizmet karşılığı 
olarak Çelebiler’deki arazilerin bu iki aileye Sivas’a yerleştikten sonra 
verildiğini düşünüyorum.”

Çelebiler 

Arşiv Uzmanı Salih Şahin ricamız üzerine, Çelebiler ve köy hakkında 
9.11. 2013 tarihinde şu bilgileri vermiş bulunuyor: 

“Çelebiler köyü ile ilgili arşiv kaynaklarındaki bilgiler 1455 tarihli ve 2 
numaralı Tapu Tahrir Defteri'nden itibaren başlıyor. Söz konusu defte-
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rin 250. sayfasında köy, ‘Çelebideresi köyü’ adı ile geçmekte ve malikâ-
ne kaydı bulunmaktadır. Bu malikâne gelirlerinin nısfı Mescid-i Cami 
(Ulu Cami) ve diğer nısfı ise Hacı Pir Ahmed Bey’in tımarı olduğu kay-
dedilmiştir. Bu tarihte köyde Halil Veled-i Hasan, İbrahim Veled-i Ali 
Sip(y)ah, Mustafa, İlyas Veled-i Ahmed, Mehmed biraderi İlyas, Kürt 
Şeker, İbrahim..., Ahmed Veled-i İlyas ve Bahşayiş isimli hane sahipleri 
meskûn bulunmaktadır.

1520 tarih ve 79 numaralı Tapu Tahrir’de ise yine Çelebideresi tabi-i 
Sivas, arazisi hariçten ekilmektedir. Ekilen arazinin seksen sehimden 
on sekiz sehimi Mihmad Bey evladının vakıf arazisidir. 60 sehmi Sul-
tan Alâeddin Camisi (Ulu Cami) vakfına aittir. Bu tarihte köyde sadece 
iki vergi hanesi bulunmaktadır. Bunlar Kulu Veled-i Halil ve ....... Veled-i 
Abdullah’dır. 1554 tarih ve 287 numaralı tapu tahrir defterinde ise yine 
köyün adı Çelebideresi adıyla geçmekte ve Evkaf Defteri kayıtlarına 
göre malikâne kaydı bulunan köy arazisinin seksen sehimden on sekiz 
sehimi Mihmad Bey evladı vakfına ve 60 sehimi vakfı Cami-i Sultan 
Alâeddin (Ulu Cami)’e aittir. Bu tarihte Asar Veled-i Merdos, Kegos 
Veled-i Sergis gibi 10 gayr-i Müslim hane bulunmaktadır. Buradan Er-
menilerin köye sonradan geldikleri anlaşılıyor. Köy, 1834 tarihli nüfus 
kayıtlarında Çelebiler karyesi olarak geçmekte ve köyde 6 hanede 18 
erkek nüfus bulunmakta, Uzunoğlu, Köprülüoğlu, Hacıoğlu, Karaoğ-
lanoğlu, Malamatoğlu adındaki aileler oturmaktadır. 

Bazı kayıtlarda görülen ve Sarıhatipzadeler’in önce Çelebiler köyü’ne 
sonra Sivas’a geldiklerine dair bilgi gerçeği ifade etmemektedir. Çünkü 
1520 ve 1554 tarihli Tahrir kayıtlarında ailenin Cami-i Kebir Mahal-
lesi’nde meskûn bulunduğu açıkça görülmektedir. Ailenin Çelebiler’le 
ilgisi Cami-i Kebir’in mütevellileri olmaları nedeniyle caminin vakıf 
arazilerini ekip biçmekte, yazları köyü çiftlik olarak kullanmaktadır-
lar. (Burada şu hususu belirtmeliyim ki Sivas eşrafının çoğunun yakın 
köylerde çiftlik ve arazileri bulunmaktadır. Yazlarını bu köylerde geçir-
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mekte, köyde bulunan araziler ile büyükbaş hayvanlarını ya ortaklığa 
ya da bakıcıya vermektedirler). Bu husus Sivas Temettuat Defteri’nde 
yer almakta olup. Dr. Sezgin Zabun tarafından doktora tezi olarak çev-
rilmiş olan eserde, açıkça görülmektedir (S. Zabun’un bu çalışması, Si-
vas Belediyesi tarafından yayına hazırlanmaktadır). Çelebiler köyünün 
1844/45 tarihli Temettuat kayıtlarında da ailenin kaç dönüm araziyi 
ekip biçtikleri, bu araziden gelirleri ve ayrıca büyük ve küçükbaş hay-
vanları ve diğer gelirleri ayrıntılı olarak yazılmıştır.

Sarıhatipzadeler ailesinin ‘Çelebi’ sıfatı da bulunmaktadır. Nitekim aile-
nin büyüklerinden Şeyh Mustafa Efendi ‘Çelebi’ mahlasıyla anılmakta-
dır. Bu sıfattan hareketle bu köyle bir ilgi kurulabilir mi? Belki kurabili-
riz, fakat ailenin Sivas’a geliş tarihi eğer Yavuz Selim döneminde ise bu 
pek mümkün görünmüyor. Çünkü bundan 65-70 sene öncesinde köy 
‘Çelebideresi’ adıyla anılmaktadır. Eğer aile Yavuz döneminde değil de 
daha önce mesela Kadı Burhaneddin veya Osmanlı hâkimiyetine gir-
dikten hemen sonra gelmiş ise, bu yönde bir değerlendirme yapılabilir”.

SEÇME KAYNAKÇA

-Aslanoğlu, İbrahim, Sivas Meşhurları, C.I, Sivas, 2006, s. 320,360.

-Aşkun, “ Vehbi Cem, Yurttan Sesler”, Kızılırmak, S. 400, 26 İlkkânun 1944, Sivas, s, 1.

-Çağdaş, Halûk, “Abdülkadir Sarısözen’in Halk Müziği ve Türkülerimiz Üzerinde Düşünce-
leri”, Revak 94, Sivas, s. 66-67.
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-İsmail Hakkı (Uzunçarşılı)-Rıdvan Nafiz (Edgüer), Sivas Şehri, İstanbul, 1928. s. 120; 

-Sarısözen Uğur,”Sarıhatipzâde Ailesi”, Kültür Tarihimizde Sivaslı Bir Aile, Sarıhatipzâdeler, 
Sivas, 2011, s. 59.

-Şahin, Salih, Mekân ve İnsanıyla Sivas, Burûciye Yayınları, Sivas Belediyesi, 2013, s. 663.

NOTLAR:

Zeliha Hatun ve Hüseyin Hüsnü Efendi’nin doğum ve vefat tarihleri Uğur Sarısözen’in ver-
diği bilgilere göre şöyledir:

Muzaffer Sarısözen’in annesi Zeliha Hatun: (d. 09. 07 1849 - ö. 04. 10.1938) Kabri Yukarı-
tekke, Abdulvehhab Gazi Mezarlığı’ndadır . 

Babası Şeyh Hüseyin Hüsnü Efendi (d. 01.07.1842 - ö.10. 09. 1914) Kabri Ulu Cami haziresin-
dedir. 

Safiye Hatun (1898-1974); Belediye başkanı Abdullah Evliya Efendi’nin oğlu Süleyman 
Efendi ile evlenmişti. Sivas Kongresi günlerinde, Mustafa Kemal Paşa için hazırlanan oda için, 
Safiye Hatun’un rızası ile çeyizinde bulunan bazı eşya, kayınpederi Abdullah Evliya Efendi 
tarafından Kongre binasına getirilmişti. (Bkz: Müjgân Üçer, “Mustafa Kemal Paşa’nın Odası”, 
Hayat Ağacı, 2005, Sivas, S. 3, s. 28-31)
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TÜRK HALK BİLİMİNDE BİR ÖMÜR

PROF. DR. SEDAT VEYİS ÖRNEK
Sedat Veyis Örnek hocamızın adını ilk defa edebiyat tarihçisi, folklorcu 
ve eğitimci İbrahim Aslanoğlu (1920-1995)’ndan işitmiştim. İbrahim 
hocamız Sivas’ta Şubat 1973 yılında çıkarmaya başladığı Sivas Folk-
loru dergisiyle, bizleri halk kültürü araştırmalarına yönlendirirken, bu 
alanda eser vermiş olan hemşehrilerimizi de tanıtıyordu. Derginin çı-
kışını kutlayan mektuplar içinde Sedat Veyis Bey’in el yazısıyla yazmış 
olduğu zarif tebrik mektubunu da bizlere göstermiş ve okumuştu. 

Sivas Folkloru’nda; tıbbî folklor, gelenek, görenek ve inançlar üzerinde 
araştırmalarıma ilaveten İ. Aslanoğlu hocamız, Sivas’ta Doğum Folk-
loru üzerinde çalışmamı önermiş ve Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek’in ; 
Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların 
ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki (1966) kitabından bahsetmiş 
ve bu kitabı okumamı istemişti. Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek Bey’e mek-
tup yazarak kitaba nasıl ulaşacağımı sordum. Kısa zamanda aldığım 
cevapta, A.Ü. D.T.C.F. Saymanlığı kanalıyla kitabı temin edebileceğimi 
öğrendim. Müracaatımdan sonra kitap adresime geldi ve o günün ta-
rihini kitabın iç kapağına 10.5.1973 olarak yazmışım. Prof. Dr. Sedat 
Veyis Örnek’in doktora tezi olan bu çalışması bana yeni ufuklar açtı. 



Bir Lâtin atasözü; “İnsan, insanın kurdudur” diyor. Ben de; “insan, insa-
nın ufkudur” diye düşünürüm. Sedat Veyis Örnek hocamız sayesinde, 
kitaplarından yeni bilgiler öğrendim. Çalışmalarımda referans olarak 
gösterdim ve göstermeye de devam ediyorum. 

Kültür Bakanlığı tarafından 1975 yılında düzenlenen I.Uluslararası 
Türk Folklor Kongresi için davet aldığımda, Sivas’ta Yoklatma konulu 
bir bildiri ile katılmayı düşünmüştüm. Yoklatma; Sivas’ta cenaze evine 
hediye ile yapılan ziyaret olup, aileyi yüceltmek anlamına gelen bir ge-
lenektir. İbrahim Aslanoğlu hocamız, Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek’in, 
kendisine armağan ettiği; Anadolu Folkloru’nda Ölüm (1971) kitabını 
yararlanmam için vermişti. Kitap, 1971 yılında, Sedat V. Örnek tarafın-
dan; “Değerli folklorcu İ. Aslanoğlu’na saygılarımla... “ ifadeleriyle im-
zalanmıştı.

I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi, 23-30 Haziran 1975 tarihleri 
arasında İstanbul’da Galatasaray Lisesi’nde toplantı. Toplantıdan önce 
bize gönderilen Program ve Bildiri Özetleri kitabında, Prof. Dr. Sedat 
Veyis Örnek’in; “Türk Folklorunda Ad Seçme ve Ad Koyma” başlıklı 
bildirisinin özeti de yer alıyordu. Ancak kongrenin birinci gününde, 
açılış toplantısında Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek ve bazı bilim insanla-
rının kongreye katılmayacaklarını öğrendik. Kongreye davet edilen 
Prof. Pertev Naili Boratav’ın Fransa’dan, Prof. Dr. İlhan Başgöz’ün de A.
B.D.’den kongre için Türkiye’ye geldiği halde, kongre dışı bırakılmaları 
üzerine bazı öğrencileri ve dostları kongreyi terk etmişlerdi. 

1974 yılında bir bayram tatilinde Sivas’a ailesini ziyarete gelmiş olan 
Sedat Veyis Örnek hocamız, eczanemi teşrif ederek Budunbilim Te-
rimleri Sözlüğü (1973) adlı kitabını imzalayarak armağan etmiş ve 
Sivas Folkloru dergisi için takdirlerini belirtmişti. Daha sonraki yıllar-
da,Sedat Veyis Örnek hocamızın, Türk Halkbilimi (1977) kitabında, 
“Folklorumuzda Gül”, başlıklı yazımdan alıntı yapmış olmasından da 
gurur duymuştum. 
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Sedat Veyis Örnek



1972 yılı idi. Apartman komşumuz Leman Bacanak Hanım’ı ziyare-
timde, Sedat Veyis Bey’in annesi Naciye Örnek Hanım ve Sedat Bey’in 
kardeşi Seher Horasanlı (d. 1932) Hanım’la tanışmıştım. Seher Ho-
rasanlı Hanım, Leman Hanım’ın ağabeyinin eşiydi. Bu vesileyle Sedat 
Veyis hocamızın annesi ve kardeşini yakından tanıma fırsatı bulmuş, 
ayrıca yeni taşındığımız bu mahallede, Seher Hanımla da komşu ol-
duğumuz için zaman zaman görüşme fırsatı da buluyorduk. Sivas’ın 
umur görmüş bu bilge hanımından çok şeyler öğrendim ve öğrenmeye 
de devam ediyorum.  

15 Kasım 1980 tarihinde, Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek’in en verimli 
çağında âni vefatı bilim dünyamız için de büyük bir kayıp olmuştu. Si-
vas’ın iftiharlarından olan SedatVeyis Örnek’in vefatında kardeşi Seher 
Horasanlı Hanım’ın bu elîm olay sebebiyle; “Kaleminden kan damla-
yan kardeşim!” diye içimizi sızlatan feryadı hâlâ kulaklarımızdadır.

Seher Horasanlı Hanım’la 2013 yılındaki bir görüşmemizde, I. Dünya 
Savaşı’nın ait büyüklerinden duydukları üzerinde konuşurken, bu zor 
günlerde, hastalara ve yaralılara hastanelerin ihtiyacı karşılayamadığı 
için Sivas’ta bazı evlerin hastaneye dönüştürüldüğü söylemiştim. Se-
her Hanım, aynı durumun Zara’da da olduğu bilgisini şöyle vermişti: 
“1915 yılında, Sivas –Erzincan –Giresun arasındaki birliklerin hasta ve 
yaralılar için, Zara’da hastane kâfi gelmediği için Dedem Veyis Efendi, 
konağının hastane olarak kullanılması için anahtarını paşaya verdiğin-
de; paşanın, ‘Bu memleketi ne düşman ne de top devirir’ diyerek çok 
duygulandığını aile büyüklerimden işitmiştim.” demişti. 

2016 yazında Zara’ya gittiğimizde Veyis Efendi Konağı’nın hayli yor-
gun durumda olduğunu görmüştük. Her geçen gün daha da harab 
olan tarihe tanıklık eden “Veyis Efendi Konağı”nın hüzünlü haline bir 
çözüm bulunması, onarılması ve hayat bulmasıyla kültürümüze kazan-
dırılmasını dilemekteyim. 
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Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek’in
Askerlik Hatırası

Aslen Zaralı olan ve Sivas’ta Turizm Müdürü iken trafik kazasında 
kaybettiğimiz Vahap Sümbüloğlu (1953-15 Aralık 2001), galiba 1998 
yılında, Sivas Turizm Müdürlüğündeki bir toplantı sonunda, bana bir 
kutu vererek,”Bu hatıranın sizde yerini bulacağını düşünüyorum” de-
mişti. Kutunun içinde Sedat Veyis Örnek’e yedek subay iken Kore’de 
verilmiş olan bir plaket vardı ve üzerinde aynen şunlar yazıyordu: 

KOREA 5. TÜRK TUG. YILBAŞI HATIRASI 1955
YdTğm Sedat VEYİS ÖRNEK

(Plakette bir harita bulunuyor ve haritada iki şehrin adı var:Kumua ve 
Pusan)

Bu plaketi o günden beri muhafaza ettim. Acaba Seher Hanım’a pla-
ketten bahsetsem, kendisini üzer miyim, diye çok düşündüm. Çalışma 
odamda, kütüphanemde, on beş yıl muhafaza ettiğim bu plaket için en 
uygun yer neresi olabilirdi? Sivas’ta “Kent Müzesi” açma fikrini duy-
muştum ama, ne zaman gerçekleşebilecekti? 

18 Nisan 2014 günü Ankara’da, Atatürk Kültür Merkezi’nde davet 
edildiğim; “Türk Mutfağı” konulu konferansımda, Prof. Dr. Serpil Ay-
gün Cengiz hanımla tanıştım. Ankara Üniversitesi D.T.C.F.’sinde TÜ-
BİTAK destekli “Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih, Biyografi ve Belgelik 
Çalışması” projesi için ekibiyle Sivas’a geleceklerini söylemişti. İnsanlar 
gibi onlara ait eşyaların da kaderleri vardı ve bu hatıra da kendi yerini 
bana sanki bu tanışma ile işaret ediyordu! Vahap Sümbüloğlu’nun bana 
tevdî ettiği bu hatıradan mutlaka Seher Hanım’a bahsetmeli ve Sedat 



Veyis Örnek Sözlü Tarih, Biyografi ve Belgelik Çalışması’na önemli 
bir katkı olacağını düşündüğüm plaketi, bu proje için vermek istediği-
mi söylemeliydim. Seher Hanım İstanbul’da olduğu için gelini Senan 
Horasanlı Hanım’a bahsettim. Senan Hanım, Sedat Bey’in vefatından 
sonra bazı kitaplarını, Seher Hanım’ın, Vahap Sümbüloğlu’na verdiğini, 
bu plaketin de kitaplarla birlikte Vahap Bey’e intikal etmiş olabileceğini 
söyledi. 3 Eylül 2014 günü Sivas’a gelen Serpil Aygün Cengiz Hanım’a 
plaketi verdiğimde çok duygulanmıştı. Plaket yerini bulmuştu ve Prof. 
Dr. Sedat Veyis Örnek’in kurucusu olduğu A.Ü. D.T.C.F. Etnoloji Bölü-
mü’nde hatırasını yaşatmaya devam edecekti. 

Ömrünü Türk Halkbilimine adamış hemşehrimiz, hocamız Prof. Dr. 
Sedat Veyis Örnek’e rahmet diliyor, minnet ve şükranla anıyorum. 
Hayat zamanla sınırlanmış olsa da, “eseri olan ölmez” düşüncesinde 
olduğu gibi Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek de kitaplarında yaşıyor. 
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TÜRK HALK BİLİMİNDE
BİR KÖŞE TAŞI

İBRAHİM ASLANOĞLU
Yetmiş beş yıllık ömrünün elli yıldan fazlasını Türk halkbilimine vakfe-
den İbrahim Aslanoğlu, yüzlerce makale, yirmiden fazla kitap ve 6 cilt 
Sivas Folkloru ve 8 cilt Türk Folkloru dergileri, ulusal ve uluslararası 
kongrelerde 40’ın üzerinde tebliği ile alanına ışık tutmuş bir edebiyat 
tarihçisiydi. Türk folkloruna gönül vermiş ve hayatını buna adamış bir 
hocaydı. 1970 li yıllardan 1990’ların başına kadar, Sivaslı araştırmacıla-
rın halk kültürü konularına yönelmesinde, onların yaptığı derlemele-
rin gün ışığına çıkmasında İbrahim Aslanoğlu’nun çıkardığı dergilerin 
katkısı büyüktür. Bir okul görevini yapan bu dergilerin sayfalarını genç 
kalemlere açarak folklorcuların yetişmesinde önemli hizmetler yapmış, 
bu dergilerde kümelenen Sivaslı araştırmacılarla âdeta bir “halk kültürü 
hareketi” oluşturmuştu.

Hayatı Ve Eserleri

Oğlu M. Erman Aslanoğlu, babası İbrahim Aslanoğlu’nun özgeçmişini, 
çalışmalarını ve eserlerini, hocanın vefatından sonra yayımlanan “Sivas 
Meşhurları (2006)” kitabında şöyle belirtmiş bulunuyor:
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“İbrahim Aslanoğlu, 1920 yılında Tokat’ta doğdu. Babası Aslanoğlu 
Osman Efendi, annesi Emine Hatun’dur. İlk ve ortaokulu Tokat’ta oku-
du. 1944 yılında Sivas Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. İlk öğret-
menliğini Siirt’in Pervari ilçesi Müküs (Bahçesaray) bucağında yaptı. 
Selimiye ve Ömerli’de topçu teğmeni olarak yaptığı vatanî görevini 
1947 yılında tamamladıktan sonra Divriği Cumhuriyet İlkokulu’nda 
1948 yılında göreve başladı. Burada on altı yıl çalıştı. Kendi isteği ile Si-
vas Merkez Çiçekli Okulu’na tayin edildi. Bu okulun lağvı üzerine Sivas 
Gaziosmanpaşa İlkokulu’nda görevine devam eden İ. Aslanoğlu bura-
da da on yıl çalıştıktan sonra kendi arzusu ile 1975 yılında emekli oldu. 

Bir divan şairi olan amcası Abdullah Hâki’nin yanında yetişmesi onu 
okumaya yöneltti. Yazmaya şiirle başladı. Tokatlı şair Abdullah Az-

İbrahim Aslanoğlu Cumhuriyet İlkokulu 5. Sınıf Öğrencileriyle 24.05.1963 Divriği.
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mi’nin etkisiyle halk edebiyatı araştırmalarına ilgi duydu. Hatta Az-
mi’nin Tokatlı Nuri, Emrah ve Zileli Ceyhunî konusundaki araştırma-
larında ona yardımcı oldu. 

Divriği’deki öğretmenlik yıllarında bölgenin folklor ve halk edebiyatı 
bakımından zengin kaynakları olduğunu fark etmesi, halk edebiyatı 
araştırmalarına yönelişinin en temel sebebidir. 9.11. 1950 tarihinde “Si-
vas İli Şairlerinden Notlar” başlığıyla ilk araştırmalarını Ülke gazetesin-
de yayımlamaya başladı. Sivas Postası, Anadolu, Hizmet, Hür Anadolu, 
Haber, Divriği’nin Sesi gazetelerinde; “Sivas Şairleri”, “Sivas Tarihinden 
Bir Yaprak”, “Sivas Tarihinde Bugün, Cumhuriyet Devri”, “Divriği Tari-
hinden Notlar”, “Divriği Meşhurları”, “Sivaslı Meşhurlar ve Hikâyeleri”, 
“Osmanlı Devrinde Sivas” başlıklı 814 makalesi yayımlandı. (1950-
1970). Bunların dışında ulusal ve uluslararası kongredeki tebliğlerinin 
yayınları da dâhil olmak üzere, dergiler vb. yayınlarda, Türk halk edebi-
yatı ve folkloru ile ilgili 171 makale ve bildirisi yayınlandı (1940-1987). 

Çalışmalarında Vehbi Cem Aşkun’un teşviklerini gördü. Sivas Gar-
nizon Komutanı General Fuat Doğu’nun desteğiyle aralarında Âşık 
Veysel ve Ali İzzet Özkan’ın da bulunduğu on halk şairinin katılımıyla 
Ahmet Kutsi Tecer’in ardından, Sivas’ta ikinci Sivas Halk Şairleri Bay-
ramı’nı düzenledi. (30.10. 1964) Sivas yöresi folklor ve halk edebiyatı 
araştırma ve derlemelerini yayınlamaya yönelik olarak Şubat 1973 ta-
rihinde aylık Sivas Folkloru dergisini çıkarmaya başladı. Dergide Sivas 
yöresinde yetişen ve o güne kadar bilinmeyen şairler ile az bilinen şa-
irleri tanıttı. 78 sayı çıkan bu derginin Temmuz 1979’da kapanmasının 
ardından, İstanbul’da, Sivas Folkloru’nun devamı olan aylık Türk Folk-
loru dergisini yayımlamaya başladı. Bu dergi, Ağustos 1979 tarihindeki 
ilk sayısı ile başladığı yayın hayatını 1999 Mart’ına kadar 96 sayı olarak 
sürdürdü.

İ. Aslanoğlu, başta Sivas olmak üzere Orta Anadolu şairleriyle ilgilen-
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diği gibi, bölgeden topladığı cönklerden yararlanarak geçen yüzyıllar-
da yaşayan halk şairleri hakkında bilgiler elde etti. Araştırmalarını aynı 
mahlaslı (tapşırmalı) farklı şairler üzerinde yoğunlaştırdı. Bu çalışma-
sının ilk ürünü olarak, 1976’da Kul Himmet Üstadım adlı kitabını ya-
yımladı. 1981 yılında Bursa’da toplanan II. Milletlerarası Türk Folklor 
Kongresi’ne sunduğu Pir Sultan Abdallar konulu bildirisi geniş ilgi 
uyandırdı. Bu araştırmalarını geliştirerek 1984 yılında kitap olarak ya-
yımladı. Belgelere dayalı bu çalışmasıyla beş yüz yıllık bir zamana ya-
yılan Alevî-Bektaşî edebiyatının önemli bir ayağını teşkil eden şairler 
zincirini ortaya çıkardı. Aynı yolu izleyerek, yaşadığı çevre, dili ve eser-
leri ile bir divan şairi olan Hatayî’nin (Şah İsmail), Anadolu Türkçesi ile 
nefesler söyleyen Hatayî’lerle aynı kişi olmadıklarını gösteren Şah İs-
mail Hatayî ve Anadolu Hatayîleri adlı kitabını 1992 yılında yayımladı.” 

İbrahim Aslanoğlu başta Pir Sultan Abdal olmak üzere yıllarca araş-
tırma yaparak Âlevi-Bektaşî edebiyatının bu ünlü isimlerinin doğru 
tanınmasını istiyordu. Pir Sultan’ın da günümüzde yanlış tanıtıldığını 
ve yanlış yorumlandığını söyleyerek üzülürdü. Bu konudaki düşünce-
lerini Pir Sultan Abdallar kitabında şöyle belirtiyordu: 

“Deyişlerinin coşkulu, inançlı ve herkesin anlayabileceği sadelikte ol-
ması, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ve ustaca söylemesi, dizelerin, 
dörtlüklerin kendi aralarında bütünlük göstermesi, sosyal konulu şiir-
leriyle günümüz insanının da dert ve dileklerine tercüman olması, aynı 
mahlası taşıyan şairlerin deyişlerinin ona mal edilmesi, Pir Sultan’ın 
idam edilmesiyle dikkat ve ilgileri üzerinde toplaması Pir Sultan’ı başka 
bir hüviyete büründürmüş hatta zararı da olmuştur. (…) Pir Sultan, 
aşırı duygu ve eylemlerle ilgisi olmayan, günlük yaşamını kendi halinde 
sürdürmeye gayret eden coşkulu, yetenekli ve kudretli bir saz şairidir.” 

İbrahim Aslanoğlu, Pir Sultan Abdal’ın da Hacı Bektaş Velî, Yunus 
Emre, Âşık Veysel gibi toplumumuzda doğru tanıtılmasını, siyasî ve 
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ideolojik sahiplenmenin ötesinde ayırımcı değil, bütünleştirici yorum-
larıyla tüm insanlığa mal olacak bir şahsiyet olarak bilinmesi gerektiği-
ne inanıyordu. Çünkü, birlik ve dirliğimiz için bu çok önemliydi. Türk-
çemizi bu kadar güzel kullanan şairlerimizden; Yunus Emre’nin sarı 
çiğdemi gibi, Pir Sultan’ın kırmızı gülü de bizimdi. 

2 Temmuz 1993 gününün akşamı İstanbul’dan telefonla bizleri araya-
rak, Sivas’ta meydana gelen meş’um olay için üzüntülerini söylediğin-
de; “Hocam siz Pir Sultan hakkında en yetkin bir şekilde eser verdiniz, 
kitap ve makaleler yayımladınız, neden bu toplantıda yoktunuz?” diye 
sorduğumda, “Hiç beni çağırırlar mı? Onların amacı Pir Sultan’ı anmak 
değildi ki” diye cevap vermişti. 

İbrahim Aslanoğlu’nun vefatından sonra yayımlanan Sivas Meşhurları 
adlı 2 ciltlik geniş kapsamlı eseri alanına ışık tutuyor. Geçmişten Günü-
müze Sivas Meşhurları Sanatçılar, Şairler, Yazarlar, Bilimciler, Sporcu-
lar, Askerler, Din Adamları, Yönetici ve Siyasîler adlı dev eseri merhum 
İbrahim Aslanoğlu’nun vefatının 11. yıldönümünde Sivas Valiliği’nin 
“Sivas 1000 Temel Eser” başlığı altında başlattığı projenin 4. kitabı ola-
rak yayımlanmıştır. Kitapta yer alan biyografilerin güncellenmesinde 
izlenen yöntemlerle noksanların giderilmesi konusundaki çalışmalar 
İbrahim Aslanoğlu’nun prensiplerinin devamı niteliğindedir. Onun 
“araştırılacak” şeklinde not yazdığı fakat ömrü yetmediği için tamam-
layamadığı bazı maddelerle ilgili çalışmalar yapılarak bu maddeler, ki-
tabın editörü oğlu M. Erman Aslanoğlu tarafından tamamlandı. Geçen 
zaman zarfında biyografilerdeki diğer değişiklikler de işlendi. 

İbrahim Aslanoğlu’nun vefatından sonra Sivas meşhurlarına birçok 
isim katılmışsa da zaman yetersizliği sebebiyle ancak birkaç isim daha 
eklenebilmiştir. Sivas Meşhurları çok geniş bir konu ve zor bir iştir. 
Merhum hocamız bu çalışması için büyük bir emek harcamış, bir 
ömür boyu titizlik ve bitmez tükenmez bir sabırla topladığı bilgilerin 



308

sonucunda bu eser meydana gelmiştir. Edinilmesi zor bilgilere ulaş-
mış, bilinmeyen şairleri tesbit etmiş olduğu gibi, birçok şairin kimsenin 
ulaşamadığı şiirlerini de kaydederek kaybolmaktan kurtarmıştır. Sivas 
için büyük bir kazanç olan bu kitabın ikinci baskısını yapmak mümkün 
olursa, ek bir çalışma ile diğer meşhurlarına da yer verileceği, Sivas İl 
Kültür ve Turizm Md. Kadir Pürlü tarafından belirtilmektedir. 

İbrahim Aslanoğlu’nun Kitapları

Divriği Şairleri(1961), Cıvıltılar (Çocuk şiirleri, 1962), Her Yönden Si-
vas (1965, 1965, 1979), Âşık Veysel (1964, 1967), Seyit Türk (1967), 
Sivas Halk Şairleri Bayramı (1965), Külhaşzâde Rahmi (1967), Kul 
Himmet Üstadım (1976), Yalınkat Sefil Selimî (1978), Âşık Velî 
(1982), Pir Sultan Abdallar (1984; 2. Baskısı 1997), Söz Mülkünün 
Sultanları (Antoloji, 1985), Şah İsmail Hatâyî ve Anadolu Hatâyîleri 
(1992), Kul Himmet (1997), Sivas Meşhurları 2 Cilt (2006). Muh-
yiddin Abdal (2007), Teslim Abdal(2007).

İbrahim Aslanoğlu’nun yayımlanacak eserleri konusunda bilgi veren 
oğlu M.Erman Aslanoğlu, vefatından sonra yayımlanan kitaplarının 
dışında, özellikle 17.yy saz şairleri ile ilgili çalışmalarının yayın sırasını 
beklediğini, merhum Aslanoğlu’nun üzerinde çalışılması gereken ki-
tapları da hesaba katılacak olursa 20 civarında yayınlanmamış eserinin 
bulunduğu ve bunların dışında Atatürk’ün Sivas’a geliş gidişleriyle ilgili 
“Atatürk Sivas’ta” adlı bir başka çalışmasının da yarım kaldığını belirt-
miştir.

M. Erman Aslanoğlu, babası İbrahim Aslanoğlu’nun vefatından sonra 
özel kütüphanesindeki kitap ve cönklerinin bir bölümünün 2004 tari-
hinde Sivas Ziyabey Kütüphanesi’ne kazandırıldığını, kitapları ve arşi-
vinin kalan kısmının kendisinde olduğu bilgilerini vermiştir. Çoğunu 
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bu bölgeden toplamış olduğu için kitaplarının ve cönklerinin bir bölü-
münü Ziyabey Kütüphanesi’ne verilmesini uygun bulduklarını belirt-
miştir.

Sivas Folkloru Ve
Türk Folkloru Dergileri 

İbrahim Aslanoğlu, aylık bir folklor dergisi olarak Şubat 1973 tarihin-
de Sivas Folkloru dergisini çıkarmaya başladı. Bu dergi aralıksız olarak 
1979 yılı Temmuz ayına kadar yedi yıl sürdü. Altı cilt olarak 78 sayı çı-
kan bu dergi daha çok Sivas’ın folklorik değerlerine yer verdi. İbrahim 
Aslanoğlu başta olmak üzere, eski ustaların yanı sıra genç araştırma-
cıların da özgün araştırmaları yayınlandı. Türk Folkloru dergisi, Sivas 
Folkloru’nun devamı niteliğinde 1 Ağustos 1979 tarihinden itibaren 
İstanbul’da yayımlanmaya başladı. İbrahim Aslanoğlu’nun vefatından 
sonra yayını oğlu Erman Aslanoğlu tarafından sürdürüldü. Türk Folk-
loru dergisinin, 96. Mart 1999 sayısı ile yayını sona erdi. İbrahim Asla-
noğlu’nun gayretleri ile çıkmaya başlayan bu dergiler yayın sürekliliği 
bakımından, Türk Folklor Araştırmaları’ndan sonraki en uzun süreli 
folklor dergisi olmuştur. 

Sivas Folkloru dergisinin sahibi olduğu gibi yazı işlerini de fiilen idare 
eden İbrahim Aslanoğlu, kimseden yardım almadan kendi ve eşinin 
öğretmen maaşlarıyla bu dergileri, ilerlemiş yaşına ve bozulan sağlığına 
rağmen yıllarca çıkardı. Kendi çalışmalarından başka, verilen bazı yazı-
ları edite ediyor, daktiloda bizzat yazıyordu. 

İbrahim Aslanoğlu’na dergide yazıları çıkan, Halil Dumluca ve Niyazi 
Kolgu’nun kim olduklarını sorduğumuzda, önce cevap vermemiş, son-
ra engin bir tevazu içinde; “Onları da ben hazırladım, hepsinde adımı 
kullanmam ayıp olurdu” demişti. Yazılarında Halil Dumluca ve Niyazi 
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Kolgu’dan başka Muharrem Türkmen takma adını kullandı ki dergile-
rinde bu adlarla bazı yazıları yayımlanmıştır. 

Sivas Folkloru bölgesel bir dergi olmasına rağmen, Sivas; “Folklor hazi-
nesi” “Anadolu’nun özeti”, “Şairler yatağı” ve “Türkülerin başşehri” oldu-
ğundan çok ilgi görmüştü. Sivas Folkloru’nun 3. sayısında “Çıkışımızı 
Kutlayanlar” bölümünde; Başbakanlık Kültür Müsteşarı Mehmet Ön-
der’in, Folklorcu ve Edebiyat Tarihçisi Cahit Öztelli’nin, Hemşehrimiz 
Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek’in, Edebiyat Tarihçisi Hikmet Dizdaroğ-
lu’nun, Hemşehrimiz, hocamız Vehbi Cem Aşkun’un, Necdet Buluz ve 
Feridun İlter’in kutlama ve övgüleri yer almıştı. 

Dergide başta Sivas yöresi olmak üzere Türk halkbiliminin; Genel 
Konular, Anonim Halk Edebiyatı, Halk Şairleri, Gelenek-Görenek ve 
İnançlar, Halkbilimciler, Halk Müziği, Halk Oyunları, Halk Mutfağı ve 
Maddi Kültür konularına yer verilmiştir. 

M.Sabri Koz, “1970’li yıllardan, 90’ların başına kadar, Sivaslı araştır-
macıların halk kültürü konularına yönelmesinde, onların yaptığı der-
lemelerin gün ışığına çıkmasında merhum İbrahim Aslanoğlu’nun kat-
kılarının önemini belirtmekte ve Aslanoğlu’nun dergilerinde bir ‘halk 
kültürü hareketi’ oluşturduğunu” kaydetmektedir. 

Sivas Folkloru dergilerindeki kadro, Türk Folkloru dergilerinde de ya-
zılarını sürdürdüler. Türk Folkloru dergisi, Sivas folklorundan başka, 
Türkiye ve Türk Dünyası folkloru konularına da sayfalarını açmıştı. 
Türk Folkloru 1991 Haziran S. 93’ten sonra yayınına ara vermiş, İbra-
him Aslanoğlu’nun vefatından sonra, M. Erman Aslanoğlu tarafından, 
1999 yılında S. 94. Ocak, S. 95. Şubat ve S. 96. Mart 1999 sayıları ya-
yımlanmıştır. Böylece 8 cildi tamamlanmış olan Türk Folkloru’nun ya-
yın hayatı sona ermiştir.
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Aldığı Ödüller Ve Onursal Bilim
Doktorluğu Unvanının Verilmesi 

İbrahim Aslanoğlu, kongre ve sempozyumlara katkılarından dolayı çe-
şitli resmî ve özel kuruluşlar tarafından yirmiye yakın, şeref ve onur bel-
gesiyle ödüllendirilmiş; Müzik-San Vakfı Ödülü (1980), İhsan Hınçer 
Türk Folkloruna Hizmet Ödülü (1981), Türk Folklor Araştırmaları 
Kurumu Ödülü (1981), Türk Folklor Araştırmaları Kurumu Onursal 
Üyeliği (1982) beratını almıştır.

 Orta Anadolu kültürüne katkılarından dolayı Sivas Cumhuriyet Üni-
versitesi senatosu tarafından 1995 yılında, “Onursal Bilim Doktorluğu” 
(Dr.h.c. Honoris causa) unvanı verilmiştir. 

İbrahim Aslanoğlu’na, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu’un 21 
Şubat 1995 günkü toplantısında onursal bilim doktorluğu unvanının 
verilmesi kararlaştırıldı. Dileğimiz onun sağlığında Sivas’a gelerek bu 
pâyeyi bizzat alması idi. Bu kadirşinaslık için Cumhuriyet Üniversitesi 
Senatosuna, gerekçeleri ile dilekçe verilmişti. 21 Şubat 1995 tarihinden 
önceki süreçte, kararın çıkmasının uzaması karşısında, Av. Halûk Çağ-
daş ve Av. Orhan Sağlamer, Kutlu Özen, Dr. Doğan Kaya ve bu satırla-
rın yazarı gerek rektörlük, gerekse senato üyelerine, İbrahim Aslanoğ-
lu’nun kitapları, çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgi verdiler. 

Yerel basında bu konuda çıkan bir makalede; Malatya’da İnönü Üniver-
sitesi’nin Tahir Kutsi Makal’a, Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi’nin Şev-
ket Baysanoğlu’na, Gaziantep Üniversitesi’nin Cemil Cahit Güzelbey’e, 
Konya Selçuk Üniversitesi’nin Mehmet Önder’e (bu örnekler çoğal-
tılabilir) fahri doktorluk unvanını vererek, Anadolu’daki üniversitele-
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rin yörelerinin yetiştirdiği değerlere sahip çıktıkları, Sivas yöresi halk 
edebiyatı ve folklorundaki eserleri, makaleleri ilim dünyasında kaynak 
olarak gösterilen İbrahim Aslanoğlu’nun Cumhuriyet Üniversitesi’nce 
onursal bilim doktorluğu unvanının bir an önce verilmesi, İbrahim As-
lanoğlu hocanın hastalığının ağırlaştığı, bir fani için hayattayken değeri-
nin bilinmesinin kadirbilirlik olduğu üzerinde durulmuştu. 

İlerlemiş yaşına ve bir hayli bozulan sağlığına rağmen Sivas Meşhur-
ları kitabını bitirmeye çalışan İbrahim Aslanoğlu’nun rahatsızlığı önce 
felc sanılmış, sonra beyinde metastas yapmış, menhus hastalık oldu-
ğu anlaşılmıştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu nihayet, 21 
Şubat 1995 günkü toplantısında onursal bilim doktorluğu unvanının 
verilmesi kararını aldı. Senato toplantısı sonucunda üniversite genel 
sekreteri Ateş Güdüllüoğlu kararın hemen akabinde, bana vermiş ol-
duğu haberi, İstanbul’a eşi Mediha Hanım’a telefon ederek iletmiştim. 
Hocamızın bu haber üzerine çok duygulandığını, gözlerinin yaşardığı-
nı ve hasta yatağında, bu tören için uçakla Sivas’a gelmek istediğini eşi 
söylemişti. Dileğimiz onun sağlıklı zamanında gelip bu payeyi almasıy-
dı ama olmadı. Hastalığı buna imkân vermediyse de vefatından önce 
haberi olmuştu. 

14 Mart 1995 günü vefat eden İbrahim Aslanoğlu İstanbul’da Çengel-
köy Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedildi. Onun vefatından sonra, 
6 Nisan 1995 tarihinde, Cumhuriyet Üniversitesi konferans salonunda 
yapılan toplantıda eşi Mediha Aslanoğlu ve oğlu M. Erman Aslanoğ-
lu’na, İbrahim Aslanoğlu’nun Onursal Bilim Doktorluğu unvanı tevdi 
edildi. Bu törende Folklor Araştırmaları Kurumu Başkanı Dr. İrfan 
Ünver Nasrattınoğlu, Dr. Doğan Kaya, Kutlu Özen ve Müjgân Üçer 
tarafından konuşmalar yapıldı. 

İbrahim Aslanoğlu, 2005 yılı 14 Martı’nda vefatının 10. yılı dolayısıy-
le Sivas İl Kültür Müdürlüğünce düzenlenen bir programla anıldı. Bu 
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toplantıda Kadir Pürlü, M. Erman Aslanoğlu, Dr. Doğan Kaya, Kutlu 
Özen ve Müjgân Üçer birer konuşma yaptılar. 

MEDİHA ASLANOĞLU: Sivas’ta doğdu (1931). Sivas’ın Eh-
ramcızâde Mehmet Faik Bey ve Sığırcızâde Fatma Saniye Hanım’ın 
kızıdır. Sivas’ın ünlü simalarından Ehramcızâde İsmail Hakkı Top-
rak’ın da yeğenidir. İlköğrenimine Sivas İsmetpaşa İlkokulu’nda başladı 
(1938). Dört yaşında babasını, kısa bir süre sonra da annesini kaybetti. 
Anneannesi Şefika Hanım ve teyzesi Memduha Kıvılcım tarafından 
bakılıp, büyütüldü. Küçük yaşta yetim kalması sebebiyle ilkokulu de-
ğişik yerlerde okudu. Niksar, Erbaa ve nihayet ortaokulu Tokat Gazios-
manpaşa’da tamamladı. Adana Yatılı Kız Öğretmen Okulu’na namzet 
öğrenci olarak gönderildi. Oradan mezun oldu (1950). Hemen, ilk 
atandığı Erzincan ilinin İliç ilçesi Bastana köyünde göreve başladı. Zor 
koşullar nedeniyle Erzincan Maarif Müdürü’nün teklifi üzerine mer-
kez emrine alındı. İki yıl da burada çalıştıktan sonra memleketi Sivas’ta 
çalışmak isteği üzerine Divriği’ye atandı (1953). Çalıştığı okulda İbra-
him Aslanoğlu ile tanışarak evlendi (27 Aralık 1953). Oğulları Tecer 
ve M. Erman Divriği’de dünyaya geldiler. 1963 yılında Sivas merkezine 
tayin edildiler. Mediha Aslanoğlu, eşinin kültürel çalışmalarında ona 
yardımcı oldu. Özellikle Sivas Folkloru dergisi yayınlanırken eşini ça-
lışmalarında daima desteklemiş ve kongre ve sempozyumlarda ona eş-
lik etmiştir. Mediha Hanım, 27 sene altı ay süren memuriyet hayatının 
ardından emekli oldu (1978) ve İstanbul’a yerleşti. 

TECER ASLANOĞLU: İbrahim Aslanoğlu’nun büyük oğlu Te-
cer Aslanoğlu Divriği’de doğdu (1954). İbrahim Aslanoğlu oğluna bu 
adı, gerek Ahmet Kutsi Tecer’e atfen, gerekse Tecer Dağı’ndan esinle-
nerek vermiştir. Tecer Aslanoğlu, Divriği Cumhuriyet İlkokulu’nda 
başladığı eğitimini, Sivas Çiçekli İlkokulu’nda sürdürdü. Orta eğitimini, 
Sivas Selçuk Ortaokulu’nda, liseyi Sivas Kongre Lisesi’nde tamamladı. 
Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsü’nde Sosyal Bilgiler bölümünü ve 
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daha sonra Anadolu Üniversitesi Tarih bölümünü bitirdi. Öğretmen 
olarak görev yaptı ve emekli oldu. 

MEHMET ERMAN ASLANOĞLU: 16.11.1958’de Divriği’de 
dünyaya geldi. O da ağabeyi Tecer gibi babasının daktilo sesiyle büyü-
dü. Sivas’ta, 1965 yılında Gaziosmanpaşa İlkokulu’na başladı ve 1970’te 
İlktahsilini tamamladı. Selçuk Ortaokulu’nu (1973) ve Sivas Ticaret 
Lisesi’ni bitirdi (1975). Aynı yıl başladığı Ankara Ticaret ve Turizm 
Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu (1982). Vatanî görevinin 
ardından İstanbul’da yayıncılığa başladı ve kurduğu yayınevinin ilk ki-
tabı olan “Pir Sultan Abdallar”ı ve hemen ardından da “Söz Mülkünün 
Sultanları”nı yayımladı. Türk Folkloru dergisinin yazı işleri yönetmen-
liğini üstlendi (Aralık 1984, Sayı, 65) ve derginin yayın hayatının sonu-
na kadar (Mart, 1999) bu görevini sürdürdü. İbrahim Aslanoğlu’nun 
basılmamış kitaplarını yayımlamak amacıyla Ekin Ajans ve Yayıncılık 
adlı bir yayınevi kurdu (1997). İlk olarak “Kul Himmet”in hayatı ve şiir-
lerini yayımladı. Yayınevinin adını “Ekin Yayıncılık ve Kitapçılık” olarak 
değiştirdi (2007). Başladığı seriye devam ederek, İbrahim Aslanoğ-
lu’nun “Teslim Abdal” ve Muhyiddin Abdal” adlı kitaplarını yayımladı. 
Halen İstanbul’da yayıncılık ve kitapçılık faaliyetlerini sürdürmektedir.

İbrahim Aslanoğlu’dan Hatıralar 

Sivaslı halkbilimcilerin yetişmesinde teşvik ve emekleri olan İbrahim 
Aslanoğlu hocamızı ilk tanımamız, Sivas Halkevi’nin yayını, 4 Eylül 
Dergisi’nin 4. sayısı (Haziran 1966) için yazı istemesiyle olmuştu. Bu 
sayıya Madımak hakkında bir yazı yazmıştım. Daha sonra Sivas Folk-
loru adıyla aylık bir folklor dergisini çıkaracağını söyleyen İbrahim As-
lanoğlu, folklor konusunda yapacağımız çalışmalarda konularımızı da 
belirlerdi. Üzerinde araştırma yapanlar çok olduğu için, şairler ile değil 
de gelenek görerek ve inançlar üzerinde araştırma yapmamı önemişti. 
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Hocamız Aslanoğlu, daha önce yayımlanan yazıları da okumamızı sağ-
lardı. Hikmet Dizdaroğlu’nun, çok kısa bir alıntı yaptığım, “Folklor ve 
İnsanlık” başlıklı makalesini de bu amaçla vermişti: 

“Folklor son çözümlemede medenî hayat içindeki halk hayatının ve 
halk kültürünün bilimi olarak görünmektedir. İşte bu hal ona evrensel 
bir nitelik vermektedir. Folklorun insana öğrettiği en büyük hizmet 
‘sevgi bilgisi’ni öğretmesidir. Halk kültürünü araştıranlar, halk yaşayı-
şının inceliklerine, derinliklerine yol alırken, onu içten, özden ve saf 
olarak tanımayı öğrenir. Sevgi olmadıkça insan kendi memleketinin 
halk hayatını asla tanıyamaz. Sevgi olmadıkça, insan kendi memleke-
tinin halkının canlı ve gizli ruhunu asla anlayamaz. Kuşakları birbirine 
bağlayan ve insanları bir ülkü çevresinde toplayan gizli zincir - ki buna 
“altın zincir” derler- folklor sayesinde değerlenir ve mânâ kazanır. Yurt 
sevgisini, nihayet insanlığımızı bize folklor öğretir. Halk ruhu denen 
hazineye eğilmek zevkini ve sırrını onda buluruz. Folklor bizi birey-
selden ulusala, ulusaldan beşerîye doğru yükseltir. (...) Halk ruhunun 
açık hassasiyeti, tabiî âlicenaplığı, onun inanışlarının, hayallerinin hattâ 
batıl itikatlarının anlaşılması, ona hoş görmeyi, bütün vatandaşlarımıza 
sempati ile bakmayı, onların her birine müsamaha ile muamele etme-
yi öğretecektir. Bu anlayış ve sevgi insanı, hemcinslerine yaklaştıracak, 
dar bir bencilliğin çemberi içinde bulunan insana, hür ve engin ufuk-
lar açacaktır. Bu sevgi soyut bir insanlık sevgisi sanılmamalıdır. Folklor 
düşlerle uğraşmaz, gerçeğin bilimidir. Bunun için folklor, soyut insanlık 
sevgisi yerine, somut yurt ve millet sevgisini, insanlar arasındaki anlaş-
mayı, anlaşmazlıkların kaldırılması ülküsünü aşılar. Birbirimizi anladı-
ğımız ölçüde dertlerimize ve acılarımıza ortak olabiliriz; folklor bize bu 
imkânı sağlar. Folklorda insan olarak kişisel benliğimizi, millet olarak 
millî şuurumuzu, dünya vatandaşı olarak beşerî benliğimizi buluruz.” 

İbrahim Aslanoğlu, bir toplantıda, Ahmet Kutsi Tecer’in halk kültü-
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rüne, halk şiirine yönelmesi konusunda şu hatırayı nakletmişti: 1930 
yılında Sivas Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak tayin edilen ve iki yıl 
sonra da Sivas Maarif Müdürü olan Ahmet Kutsi Tecer, Sivas’ta subay 
olan arkadaşının evine gider, birlikte bir toplantıya gidecekleri için, ar-
kadaşını kapıda bekleyen Tecer, o sırada evin önünde odun taşıyan bir 
askerle konuşur ve ona “şiir sever misin?” diye sorar. Asker de severim 
deyince A.K. Tecer bir şiirini okur. Asker, bu şiiri pek anlamadığını söy-
leyerek annesinden öğrendiği bir halk şiirini okur. Ahmet Kutsi Tecer 
bu olaydan çok etkilenmiş, halk kültürüne ve halk şiirine yönelmiştir. 

Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi’nin, 1975 yılında İs-
tanbul’da düzenlediği I. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi”ne davet 
edilmiştim. İbrahim Aslanoğlu Sivas’ta “Yoklatma” denilen ve özellikle 
de başka yerlerde bilinmeyen cenaze evine hediye verme konulu bir 
tebliğ hazırlamamın uygun olacağını söylemişti. Türk toplumunda “eli 
boş gitmeme”ye çok önem verildiğini belirterek ve bu konu ile ilgili 
olarak; Tahiru’l Mevlevî’nin (Tahir Olgun) Mesnevî şerhinin başına 
yazmış olduğu dörtlüğünü ve buna Tokatlı Azmi Yaman’ın cevabını da 
şöyle iletmişti: 

Tahir Olgun’un Dörtlüğü

Eli boş gidilmez gidilen yere
Rabbim boş gelmedim ben suç getirdim
Dağ taş çekemezken bu ağır yükü
Belim bükülerek pek güç getirdim

Tokatlı Azmi Yaman’ın Cevabı

Suç sevap kirinden ter temiz olmuş
Sen ben yer tutmamış iç götürseydin
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Benliğin azı da çoğu da birdir
Suç götürmektense hiç götürseydin

İbrahim Aslanoğlu, sadece Sivas yöresine değil, Türk kültürüne, folk-
loruna önemli hizmetlerde bulunmuş ve ömrünü buna adamış ender 
araştırmacılardan biridir. Sivaslı araştırmacıların halk kültürü konuları-
na yönelmesinde, onların yaptığı derlemelerin gün ışığına çıkmasında 
bir okul görevini yapan dergilerinin sayfalarını genç kalemlere açarak 
folklorcuların yetişmesinde önemli hizmetleri olmuştur. Halk şiirinin 
ve âşık edebiyatının ünlü isimlerinin doğru tanınmasını ve yanlış yo-
rumlanmaması konusunda çalışmalarını sürdürmüş ve önemli eserler 
kaleme almıştır. Ciltler dolusu Sivas Folkloru ve Türk Folkloru dergi-
leri, Sivas meşhurları, Sivas yöresi ve Orta Anadolu halk şairleri ile ilgili 
olarak yayınlamış olduğu makaleleri, kitapları bilim dünyasında kay-
nak olarak kullanılan bir edebiyat tarihçisi ve Türk Folkloru’nda “bir 
köşe taşı”dır. Yetişmemizde büyük payı olan ve kültürümüze dev eser-
ler kazandıran hocamız İbrahim Aslanoğlu’nun hatırasını taziz ediyor, 
minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. 



318



319

Dr. MÜJGÂN CUNBUR

VE 
SİVAS’TAKİ YUNUS EMRE KONFERANSI

Hiç bilmeziz kezik kimin /Aramızda gezer ölüm
Halkı bostan eylemiştir / Dilediğin üzer ölüm

       Yunus Emre

Millî kültürümüzün; Türk halkbilimi, klâsik edebiyattan yeni edebiya-
ta, kültür tarihinden medeniyet tarihine, maneviyat ve moral tarihimi-
ze, kütüphanecilik hayatımıza, arşiv ve bibliyografyadan kadın yazarla-
ra kadar çok geniş bir alanda eser veren ve bu alanda unutulmayacak 
hizmetleri olan Dr. Müjgân Cunbur 24 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da 
maddî hayata veda etti. 1926 yılında İstanbul’da dünyaya gelen M. 
Cunbur’un babası Mudurnulu Salih Bey, annesi Seniye Vacide Ha-
nım’dır. 1933 yılında Ankara’da Dumlupınar İlkokulu’nda, Mehmed 
Akif ’in İstiklâl Marşı’nı yazdığı odada başladığı öğrenimi, üstün başarı-
larla devam etti. Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nü 1948 yılında bitirdi ve 1952 yılında burada tamamladığı 
“Gülşehrî ve Mantıku’t- Tayr’ı “ konulu teziyle edebiyat doktoru unva-
nını aldı. 
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Hayatının dokusuna giren kitaplara ve kütüphaneciliğe yönelmesi yük-
sek öğrenimi sırasında, 1947-1948’de Adnan Ötüken’in DTCF.’nin aç-
tığı kütüphanecilik kursuna devam etmesiyle başlamıştı. Girdiği sınavı 
kazanarak Yazma Eserler Bölümü’nde çalışmaya başladı ve kütüphane-
cilik yolunda inanılmaz bir sabır ve azimle ilerleyerek Millî Kütüphane 
müdür vekili, sonra müdür oldu. Anadolu’da şahıs ellerinde bulunan 
yazma eserleri satın alma ve bağış yoluyla Millî Kütüphane’ye kazandır-
dı. Depoları ve saçak altları tamamıyla dolan Millî Kütüphane’yi yeni 
bir binaya kavuşturmak için yıllarca uğraştı ve bunda muvaffak oldu. 
Dr. Müjgân Cunbur, 1987 yılında arzusuyla emekli olduktan sonra 
haftada iki gün gönüllü olarak Millî Kütüphane Yazma ve Nadir Eser-
ler Bölümü’nde katalog çalışmalarına devam etti. 1960-1984 yıllarında 
D.T.C.F. Kütüphanecilik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak; Yazma 
Eser Kütüphaneleri Tarihi, Yazma Eserlerin Kataloglanması, Osman-
lı Paleografyası, Bibliyografya ve Müracaat Eserleri derslerini okuttu. 
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun kuruluş çalışmala-
rında, Kültür Bakanlığınca görevlendirildi. 1995’ten itibaren de Türk 
Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi’nde başkan olarak çalıştı. 2007’de ba-
sımı biten sekiz ciltlik bu ansiklopediye pek çok madde yazdı, uyarlama 
ve çeviri yaptı. 

1948 yılında başladığı yazı hayatında makaleleri, Erdem, Bilge, Türk 
Kültürü, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, Belleten, Türk Dili, 
Türk Kadını, Millî Kültür, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Hi-
sar, Önasya, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Vakıflar Dergisi, Ka-De-
Fe ve Mudurnu gibi dergilerde ve bazı gazetelerde çıktı. Şiirleri Atatürk 
Yolu ve Türk Kadını gibi dergilerde yayımlandı. Millî Eğitim Bakanlığı 
ve Kültür Bakanlığının Bin Temel Eser ve yayın komisyonlarında üye 
olarak görev yaptı.

1965-1978 arasında UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nda Millî 
Kütüphane temsilcisi olarak bulundu. Yurt içinde pek çok ilde Atatürk 
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Kültür Merkezi adına konferanslar verdi. Kongre, sempozyum, kütüp-
hanecilik kurultaylarında ve bilgi şölenlerinde bildiriler sundu, panel-
lere katıldı. 1961 yılında, New York’ta Birleşmiş Milletler Kütüphane-
si’nin açılış sempozyumuna Türkiye’yi temsilen katıldı. 

1986’da Türkiye Millî Kültür Vakfı’nın, Türk Kültürüne Üstün Hizmet 
Armağanı’nı alan, İLESAM’ın Türk Kültürüne Üstün Hizmet Ödülü 
gibi birçok ödülün sahibi olan Dr. Müjgân Cunbur’un birçok kitabı ve 
üç yüzü aşkın makalesi yayımlandı. Kitaplarından bazıları şunlardır: 
Atatürk ve Millî Kültür (1973), Karacaoğlan-Hayatı ve Şiirleri (1973), 
Kadın Yazarların Eserleri Bibliyografyası (1928-1955), Fuzûlî Hakkın-
da Bir Bibliyografya Denemesi (1956), Yunus Emre’nin Gönlü (1957), 
Milletimizi Ayakta Tutan Kıymet Hükümleri (1967), Başakların Sesi, 
Türk Halk Şairleri Hayat ve Eserleri (1968), Selçuklu Tarihi, Alparslan 
ve Malazgirt Bibliyografyası (1971), Millî Mücâdelede Türk Kadını (İ. 
Enginün ve C. Özdemir’le ortak, 1983), Anadolu’nun Bütünleşmesin-
de Ahmed Yesevî’nin Yeri (1997), Türk Kadını İçin (1997, 2007)....

Dr. Müjgân Cunbur’la Nasıl Tanıştım? 
Biyografisi hakkında çok özet bilgiler verdiğim Müjgân Cunbur adını 
ilk defa, üniversite öğrenimimde, Tıp ve Eczacılık tarihine ilgim dola-
yısıyla İ.Ü. Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitisü’nde, hocam Prof. Dr. Bedi 
N. Şehsuvaroğlu’nun, 1962 yılında, Millî Kütüphane Müdürlüğü’ne 
yazdığı resmî bir yazıda gördüm. Hocamız, Millî Kütüphane’deki bir 
kitap hakkında bilgi istiyordu. Bu resmî yazıda dikkatimi çeken, müdi-
re hanımın adı; Müjgân idi, yani adaşımdı. Keşke bu mektubu ona bir 
kuş gibi uçarak götürebilsem, onunla tanışabilseydim. Hep kendisiyle 
karşılaşmayı hayal ettim...

1975 yılında İstanbul’da toplanan I. Uluslararası Türk Folklor Kongre-
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Dr. Müjgân Cunbur (Sivas Müzesi, 1991)
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si’ne bir tebliğ ile katılmıştım. Bu vesileyle Müjgân Cunbur ablamı ve 
kongreye katılan pek çok bilim insanını tanımam nasip oldu. Dr. Müj-
gân Cunbur, XIII. ve XIV. yüzyıllar Anadolu’sunun toplum ve kültür 
yapısında büyük ve önemli rolleri olan esnaf kuruluşu; Ahilik ve Fü-
tüvvetnâmeleri hakkında bilgiler içeren, “Ahi Gelenek ve Görenekleri 
Üzerine” başlıklı tebliğini ben de herkes gibi ilgi ile dinlemiş ve çok şey 
öğrenmiştim. Teksir kağıdına kurşunkalemle düzgün el yazısıyla not 
aldığı bilgileri metinden okumayıp, konuşmuştu.

Katıldığım birçok ilmî toplantıda kendisinden çok şey öğreniyor ve Si-
vas’a döndüğümde de mektup yazıyor, irtibatımız devam ediyordu. Bu 
yıllardan sonra, millî kültürümüzle alakalı kongre, sempozyum, panel 
ve konferanslarda Dr. M. Cunbur ablamla görüşmek imkânım olu-
yordu. Ankara’ya gittiğimde de işyerinde veya evinde mutlaka ziyaret 
ederdim. Her seferinde onu ya okurken ya da daktiloda yazarken bu-
lurdum ki 1995 yılından sonra artık yazılarını bilgisayarda yazıyordu. 

Hayatına dair çok konuşmazdı, dünyaya gelişinden itibaren sağ ayağını 
ve sağ elini iyi kullanamıyordu. Ayağındaki ağrıdan ve rahatsızlığından 
hiç şikâyet etmezdi. Ameliyat olması gerekirken, işleri, çalışmaları ve 
toplantıları sebebiyle ameliyata vakit bulamadığını, hekimin de “ho-
cam işlerinizi bir ara lütfen bırakın” sözüne uzun müddet uyamadığını 
anlatmıştı. Maneviyatı çok güçlüydü. Hâl ve kâl ehliydi. İnsanlara ça-
reler bulur, yardım eder, moral verir ve “Sıkıntılarınızı, üzüntülerini-
zi bohçalayın ve kerîmlerin kapısına koyun, onlar hallederler” derdi. 
“Dünyada ne çok üzülecek ne de çok sevinecek bir şey yoktur” sözünü 
de ondan dinlemiştim. Müjgân Abla ile millî kültürümüzden, tasavvufî 
konulara, kitaplara derkenar edilmiş bilgece sözler üzerine de konuşur-
duk. Bir kitapta gördüğü “Okumak devâ, anlamak şifâ” sözünü de on-
dan öğrendim. Tarihî hadiseler ve menkıbeler hakkında da çok doğru, 
ibret verici, esprili pek çok menkıbeyi de ondan dinledim. 



324

Dr. Müjgân Cunbur Abla, 10.1.1991 tarihli mektubunda “Yunus Emre 
Sevgi Yılı” dolayısıyla, konferans için 15 Ocak 1991 günü Sivas’a gele-
ceğini bildiren mektubunda şöyle yazıyordu: 

(...) Bu yıl galiba ben, Yunus’la birlikte nefes alacağım. Bu ay yalnız 
Ankara’da üç konuşmam var. Yunus konuşmalarına geçen ay, Yugos-
lavya’da başladım. Priştine ve Prizren intibalarımı İnşallah geldiğimde 
naklederim. (...) 

15 Ocak günü kendilerini, Sivas otobüs terminalinde karşıladık. Ayağı-
nın tozu ile yazmaların bulunduğu bir ihtisas kütüphanesi olan Ziyabey 
Kütüphanesi’ne gittik. Burada yazmaları inceledi. İlk Fatiha’yı Hz. Şem-
seddin Sivâsî’ye okudu ve onun kitaplarını sorarak görmek istedi. Şem-
seddin Sivâsî’nin, Zile Kütüphanesi’nde Gülşen-Âbâd adlı bir eserini 
gördüğünü; bu eserin çiçeklerin Hakk’ı buluşlarını anlatan bir mesnevî 
olduğunu söyleyerek, bu eserin daha sonra orada olmadığını öğrendi-
ğini üzülerek anlatmıştı. Ziyabey’de, bir yazma üzerinde Numan Sabit 
(1696-1768)’in kendi el yazısıyla, ziyaret hatırası olarak bir kitabın üze-
rine yazdığı şu beyiti de bizlere okumuştu: 

 Bunu yazdım yadigâr olmak için / Her okuyan bir dua kılmak için

Sivas’ta kış hükmünü sürdürüyor ve o gün de hava çok kapalıydı, “Ab-
dülvehhab Gazi yüzünü göstermedi, Konya’ya da Mevlânâ’dan başka 
bir konu için gitsem, o da yüzünü göstermez” demişti. Kütüphaneden 
Sivas Kongre Müzesi’ne gittik. Ertesi gün, 16 Ocak1991 günü Sivas’ta 
verdiği “Yunus Emre’ye Genel Bir Bakış” konulu konferansına; “Barışa 
çok ihtiyacımız var” cümlesiyle başlamıştı. Çünkü o gün ABD - Irak 
Savaşı’nın başladığı elîm gündü. İlgiyle dinlenen konuşmasında, Müj-
gân Cunbur Abla’mız, Yunus Emre’nin hitabet çiçeklerinden naklettiği 
güzelliklerle gönlümüzü ferahlatmış, içimiz aydınlatmıştı. Toplantı so-
nunda bana; New York’ta Birleşmiş Milletler Kütüphanesi’nin açılışı 
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sempozyumuna katılan tek hanım kütüphaneci olduğunu, toplantıda 
Birleşmiş Milletler koro ve orkestrasının Yunus Emre’nin; “Ş’ol cenne-
tin ırmakları...” ilahisine başladıklarında gözlerinin dolduğunu, tüyleri-
nin diken diken olduğunu, bu terennüm vesilesiyle, İran delegesinin, 
‘Yunus dünyayı bir kere daha fethetti’ dediğini de söylemişti. 

I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu’na (22-24 Ekim1998) 
katılmak için Ankara’ya gittiğimde, Atatürk Kültür Merkezi’nde ablamı 
ziyaret etmiştim. Çalışmamın konusunu sormuş ve okumamı istemişti. 
“Pir Sultan Kimin?” başlıklı tebliğimi okuyorken beni dikkatle dinli-
yordu. “Anadolu’da hangi taşa vurulsa Hüseynî’den ses gelir” cümlesini 
söylediğimde gözlerinin dolduğunu ve ağladığını görünce, ben de ağ-
lamaya başladım. Ertesi gün Gazi Üniversitesi’nde yapılan toplantıda, 
tebliğimi sunarken bir gün evvelki olayı aynen yaşadım. 

Müjgân Abla’nın hafızası çok güçlü idi. O bir hâfızı’l-kütübdü. İnanıl-
maz bir hafızaya sahipti. Öğrencilerinin adını hemen öğrenir ve hiç 
unutmazdı. Türkiye’deki yazmaları ve nadir eserleri çok iyi bilirdi. Bir-
çok nadir yazmayı satın alarak Millî Kütüphane’ye kazandıran o idi. 
Yaptığı önemli işlerden bile bahsetmezdi, bilenler bilirdi. Daima tevazu 
sahibi idi. Millî Kütüphane’ye yaptığı hizmetleri için sadece; “Adnan 
Ötüken’e bir taş da ben koydum.” demişti. Millî Kütüphane’de, Türk 
müziği ve kitap bezeme sanatlarına da sahip çıkmış, millî kültürümüz 
ile ilgili birçok toplantılar tertip etmişti. Kültür insanlarımız için yapılan 
birçok anma toplantılarından biri de Muzaffer Sarısözen için yapılmış-
tı. 

“Parıltılı bir portre” olarak daima ışıldayacak olan Dr. Müjgân Cunbur, 
bilgili, çalışkan, milletine, memleketine ve dostlarına vefalı, Türkçe dü-
şünen bir büyüğümüzdü. Hiç boş durmadı. Bitmez tükenmez bir sa-
bırla daima çalıştı. Çalışanlara, araştırmacılara önder, örnek ve yardımcı 
oldu. Sahasında çok büyük, unutulmayacak hizmetler yaptı. Dr. Müj-
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gân Cunbur’un vefatı, ilim dünyamız için çok büyük bir kayıptır. Ha-
tırasını tazîz ediyor, muazzez ve muhterem ablama Cenâb-ı Hakk’tan 
ganî ganî rahmetler diliyorum.

Dr. Müjgân Cunbur’dan
Bir Anektod

Alparslan’ın ünlü veziri Nizâmü’l-Mülk kurduğu Nizamiye Medresesi 
Kütüphane sorumlusunun; “her gece kütüphanede konuklarına ziya-
fetler verdiğini, sazlı, sözlü eğlencelerin gece yarılarına kadar sürdürül-
düğünü” bir görevliden işitince, ünlü vezir, gece kütüphanenin üzerine 
gizlice çıkarak olan biteni görmek istemiş. Hânende ve sâzendeleri, 
ziyafet sofralarını, geç vakitlere kadar süren eğlenceleri görüp durumu 
anlayan Nizâmü’l-Mülk, ertesi gün, kütüphane sorumlusunu yanına 
çağırmış ve ona şöyle söylemiş: 

“Duydum ki sen, seçkin konuklarına her akşam ziyafetler verip onları 
eğlendirirmişsin. Benim sana verdiğim maaş bu işlere yetmez. Sen be-
nim bir görevlimsin. Onların yanında zor durumda kalmanı istemem, 
bunun için bir kese altın veriyor ve maaşını da artırıyorum.” Bunun üze-
rine, kütüphane sorumlusu, çok mahcup olarak durumu anlamış ve o 
günden itibaren her geceki âlemlere derhal son vermiş, artık işine ve 
kitaplara yönelmiş. 

Dr. Müjgân Cunbur’un
Afganistan Hâtırası

“UNESCO 1967 yılında, Afganistan’da bir Yazma Eserler Semineri 
düzenlemişti. Dünyanın birçok ülkesinden gelen uzmanlar, başkent 
Kâbil’de toplanmışlardı. On gün süren seminere Türkiye adına ben 
katılmıştım. Çalıştığımız binanı önünde, seminere katılan delegelerin 
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mensup oldukları milletlerin bayrakları dalgalanıyordu. Afganistan’da 
Türkistan’dan göçmen olarak gelmiş Özbek kardeşlerimiz olduğundan 
bayrağımızın gönderde dalgalanması, Özbekler arasında büyük bir he-
yecan doğurmuştu. Gruplar halinde geliyorlar ve bir denizi, efsanelerle 
yüklü bir dağı veya muhteşem bir manzarayı seyreder gibi, saatlerce 
bayrağımızı seyrediyorlardı. 

Afganlı dostlarımız, beni Emanullah Han’ın yazlık köşküne yerleştir-
mişlerdi. Geceleri orada kalıyordum. Köşk dediğim de, bizim iki katlı, 
eli yüzü düzgün Anadolu evlerine benziyordu. Köşk Kâbil’in 10 km ka-
dar dışındaydı. Bir sabah çok erken saatlerde bir kaval sesiyle uyandım. 
Dışarıda ince uzun, yanık bir kaval sesi vardı. Çağıran, yalvaran, hıçkı-
ran bir kaval sesi. Heyecanla pencereye koştum. Gördüm ki karşımda 
bir kerpiç duvarın dibinde 70-75 yaşlarında bir dede benim pencereme 
bakarak kaval çalıyor. Dedenin bir Türk olduğunu görünce daha çok 
heyecanlandım. Afganistan’da bin Afganlı arasından bir Özbek Türk’ü-
nü bir çırpıda bulup çıkarmanız o kadar kolaydır ki!.. Giyindim ve dı-
şarı çıktım. Yaşlı Özbek’in yanına gittim. Kavalını duvara dayadı. Beni 
derin bir saygı ve sevgiyle selâmladıktan sonra sordu:

-Bizim bayrağımızı Kâbil’de dalgalandıran o kadın efendi sen misin?

-Benim baba! 

dedim. Sevimli Özbek’in yüreğime bir ateş parçası gibi düşen sözlerini 
ömrümün sonuna kadar unutamayacağım:

-O bayrak Türkiye’de dalgalandıkça, biz burada yitip bitmeyeceğiz! 
Gördüğün gibi ben bir çobanım ve Türküm! Sordum, soruşturdum, 
burada kaldığını öğrendim. Geldim ki seni kaval sesiyle uyandırayım 
ve sana süt ikram edeyim.” 
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Müjgân Cunbur, uzaklara dalarak devam etmişti: “Orada bulunduğu-
muz günlerde, o yetmiş beşlik dede her sabah beni kaval çalarak uyan-
dırdı ve bana her sabah koyunlarından sağıp getirdiği sütten ikram etti.”

(Dr. Müjgân Cunbur’un, Yavuz Bülent Bülent Bakiler’e anlattığı bu hâtırası, Bakiler’in Türkis-

tan Türkistan kitabında yer alıyor.)
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MENÂKIB-I GAZANFER
MOLLA ÖMEROĞLU HALİL İBRAHİM’İN 

SERENCAMI
Amcam “Molla Ömeroğlu Halil İbrahim’in Serencamı” onun nesline 
dair hazin hikâyelerden biridir.

Halil İbrahim, 1891 yılında Sivas’ta Gökmedrese Mahallesi’nde doğ-
du. Babası Jandarma Ömer Efendi, annesi Ayşe Hatun’du. Halil İbra-
him’in kendinden küçük iki kardeşi vardı; Hatice Kaygu (1896-1982) 
ve babam Kâzım Arslan (1900-1991). Babaları Ömer Efendi genç yaş-
ta, anneleri Ayşe Hatun da 1941 yılında vefat etmişti. Gökmedrese’nin 
doğu yönünde olan evleri, Gökmedrese’nin etrafının istimlâk edilme-
siyle 1980’li yıllarda çevredeki diğer evlerle beraber yıkıldı.

Babam aile şöhretinin, Molla Ömeroğulları olduğunu ve boyları uzun 
olduğu için de “Uzun Molla Ömeroğulları” gibi de söylendiğini anlatır, 
büyüklerinin Sivas’ın merkez köyü Mescitli’den -1980 yılında verdiği 
bilgilere göre yüz yıl kadar önce-geldiklerini ve yine bu köyden Yuvacı 
ailesiyle akraba olduklarını da söylerdi. Ricamız üzerine, Arşiv Uzmanı 
ve Bayezid Kütüphanesi Yazma Eserler Md. Salih Şahin’in vermiş oldu-
ğu bilgilere göre; H.1250/M.1834 tarihinde Mescitli köyünde o yıl-
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larda 10 hanede 40 erkek nüfus bulunmaktaydı. Bu tarihte müteveffa 
Molla Ömer’in oğlu Osman’ın 70 yaşında, Osman’ın çocuklarının ad-
larının Ömer, İbrahim, Halil ve Hüseyin olduğunu, Molla Ömer’in di-
ğer oğlu Abdullah ve onun oğullarının adlarının da Mehmet ve Hasan 
olduğunu Salih Şahin tarafından 21.12.2015 tarihinde verilen bilgiden 
şöyle öğreniyoruz:

Osman b. Molla Ömer (Orta Boylu Ak Sakallı, Yaşı: 70)
Oğlu Ömer (Orta Boylu Kara Sakallı, Yaşı: 35)
Diğer Oğlu İbrahim (Orta Boylu Kara Sakallı, Yaşı: 25)
Diğer Oğlu Hüseyin (Orta Boylu Ter Bıyıklı, Yaşı: 22)
Diğer Oğlu Halil (Orta Boylu Genç Yaşı: 17)
Kardeşi Abdullah (Uzun Boylu Kara Sakallı, Yaşı: 40)
Oğlu Mehmet (Yaşı 2) , Diğer Oğlu Hasan (15 Ramazan 1254 
Doğumlu)

Molla Ömer ailesinin yakını olan ve halen Sivas’ta yaşayan ve soyadla-
rını da Yuvacı olarak almış aileye ait bilgiler de bu tarihte şöyleydi:

Yuvacı Oğlu Mehmet b. Hasan (Uzun Boylu Kır Sakallı, Yaşı: 40)
Oğlu Mehmet (Uzun Boylu Kumral Sakallı Yaşı: 25)

Adı bilinen büyük dedemiz Molla Ömer’in torunlarının 1880’li yıllar-
da Sivas’a geldikleri anlaşılıyor. Babası Jandarma Ömer Efendi’yi küçük 
yaşta kaybeden Halil İbrahim ilk ve orta öğreniminden sonra Sivas 
Darulmuallimî’ne kaydolur. Saygılı ve çalışkan, millî ve manevî değer-
lere hassas bir öğrenci olan H. İbrahim, başarılı bir şekilde sürdürdüğü 
öğreniminde 3. sınıf (son sınıf olduğunu söylemişti) öğrencisi iken bu 
öğrenim yılının sonlarında kaderi bir olay yüzünden değişir ve ne yazık 
ki muallimlik (öğretmenlik) hayali de sona erer.

Amcamın, çalıştığı kuruma ibraz etmek üzere Sivas Erkek Öğretmen 
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Okulu’ndan 10.3. 1936 tarihinde almış olduğu tasdiknamesinden 
Rumî 1326 -1329 (M. 1909- 1912) yıllarında okuduğu anlaşılmakta 
ve tasdiknamede görüldüğü üzere, bütün derslerden aldığı notlar da 
iyi durumdadır. Yalnız, birinci ve ikinci sınıfta Mebâdî-i ulum-ı tabîiyye 
(Fen Bilgisi) dersinden birinci ve ikinci sınıftaki notu 8, üçüncü sınıf-
ta bu dersin notu 4’ tür. Tasdiknamesine şu not düşülmüş: “Bir derste, 
beş numaradan aşağı aldığından ipka.” Yani sınıfta kalmış. Amcam bu 
dersten iyi not aldığı halde, hocasının 4 vererek kasden bıraktığını söy-
lemişti.

Hocaların hocası azîz hocamız Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver (1898-
1986) deontoloji dersimizde şöyle demişti: “Talebeyi döndürmek ho-
canın zaafıdır. İyi hoca talebe döndürmez, onlarla meşgul olur, çalıştırır, 
onlar üzerinde iyi yol gösterir ve müessir olur.” Bir hocanın, öğrencisini 
not ile cezalandırması ne kadar esef edilecek bir durumdur! 

Amcamın öğrenim, savaş ve çalışma hayatına dair hatıralarını, amcam 
oğlu Değer Arslan’ın, 31. 8. 2012 tarihli mektubundan alıyorum: 

Kader Ağlarını Örüyor

“Babamın, Sivas Erkek Öğretmen Okulu’ndaki bir öğretmen derslerin-
de zaman zaman öğrencilere hakaret edermiş. Kötü konuştuğu gün-
lerden birinde artık bu tahrike dayanamayan Halil İbrahim, söz alarak 
ayağa kalkmış ve şöyle demiş: “Milletimize, mukaddesatımıza yaptığı-
nız hakaretler sebebiyle sizi, sınıf adına protesto ediyorum!” 

Çalışkan bir öğrenci ve notları da orta-iyi-pekiyi olduğu halde bu ho-
cası zayıf vererek sınıfta bırakmış. İtiraz etmiş, mücadele etmiş ama, eli-
ne bir şey geçmemiş. Okul idaresi de dâhil kimse ona hak vermemiş 
ve yardımcı olmamış. Ertesi yıl, muallim mektebi dört yıla çıkarılmış. 
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Okuyan öğrenciler bu kuralın kendilerine uygulanmamasını istemişler, 
idareyi protesto ederek, olaylar çıkarmışlar. Muallim mektebine devam 
etmeyerek medreseye gitmişler. Aylarca devam eden bu olaylar neti-
cesinde vali ve şehrin ileri gelenleri araya girerek ve öğrencileri ikna 
ederek okula devamlarını sağlamışlar. Tabîi ardından da soruşturma 
başlatmışlar. Aradan geçen zamanda araştırma, soruşturma derken öğ-
rencileri kışkırtanların; Halil İbrahim ve biri berberin, diğeri de fırın-
cının oğlu olduğuna karar verilerek bu üç “sahipsiz” öğrenci okuldan 
uzaklaştırılmış. Babam, kendisi ve okuldan ihraç edilen iki öğrencinin 
olayları çıkarmadıklarını, aslında olayları başlatanların, eşraftan bazı ai-
lelerin çocukları olduğunu söylerdi.

Okuldan ilişiği kesildikten bir zaman sonra, jandarmalar H. İbrahim’i 
götürmeye gelmişler ve ellerini kelepçelemişler. İki jandarma eşliğinde 
yola çıkarken, annesi de nereye ve ne için gittiğini bilmediğinden ağla-
yarak bir çıkın içindeki yol azığını oğluna vermiş. Evinden ocağından 
ayrılan Halil İbrahim geride gözü yaşlı bir ana, bacısı Hatice ve kardeşi 
Kâzım’ı bırakmış. O günlerde Gökmedrese’de okuyan kardeşi Kâzım, 
ailenin sorumluluğunu üzerine almış ve medresedeki eğitimi devam 
ettiremeyerek, Dülger Karslı Mahmud Usta’nın yanında çalışmaya baş-
lamış. (Babam her zaman hayırla yâd ettiği ustasının çok sanatkâr ol-
duğunu, ailesinin 1877/1878’de Kars’tan geldiğini, Mahmud Usta’nın 
Sivas Sultanisi’nin yapılışında çalıştığını ve binanın içinde iki tarafta bu-
lunan ahşap tırabzanları yapmış olduğunu da söylerdi. M.Ü.) 

Halil İbrahim, nereye gittiğini ve başına nelerin geleceğini de bileme-
yerek, günlerce yürümüş ve trene (Ulukışla olmalı M.Ü.) binmişler ve 
bu yolculukları Haydarpaşa’da sona ermiş. (Sivas’ta 1910’lu yıllarda 
Hacc’a gidenler, yaylı arabalarla Kayseri üzerinden Ulukışla’ya giderler, 
buradan trene binerek Hicaz demiryolu güzergâhında Medine’ye vasıl 
olurlardı. Birinci Dünya Savaşı’nda Sivas’a gelen erat da Ulukışla’dan Si-
vas’a yürüyerek gelmiştir. M.Ü. )



333

Halil İbrahim, Sirkeci Eminönü asker toplama meydanına getirilerek 
teslim edilir ve bir süre içtimaya tâbi tutulur. Birinci Dünya Savaşı başla-
mış ve Osmanlı Devleti’nin savaşa katılması ile askerler cephelere sevk 
edilmektedir. H. İbrahim’in bulunduğu kafile de Yemen’e gitmek üzere 
gemiye binmek için sırada iken -sanki gizli bir elin işaretiyle- mülazım 
çavuşa emrederek, “bir asker al da şu pirinç çuvalını, şu adrese götür” 
demiş. Çavuş da sırada olan H. İbrahim’e, “sen gel” der ve birlikte veri-
len adrese giderler. Gittikleri yerde yemek ikram edilir. Elini yıkamak 
için evin arkasına geçen H. İbrahim, burada duvarın yıkık olduğunu 
görünce, içinden gelen ani bir karar ve korkuyla başlar kaçmaya. Akşa-
ma kadar koşar, koşar. Annesinin kardeşi yani teyzesi Fatma Hatun’un 
eşi ve çocukları ile yıllar önce Sivas’tan İstanbul’a giderek Kasımpaşa’da 
oturduğunu bildiğinden, acaba onları bulabilir miyim ümidiyle sora 
sora Kasımpaşa’ya gider ve onları da bulur. Başından geçenleri anlatır. 
Yemen’e “ilâhi bir emirle gidemediğini” ama devam eden savaşa katıl-
masının bir memleket görevi olduğunu bildiğinden ertesi gün Seli-
miye Kışlası’na giderek teslim olur. Büyük bir kısmı Kâzım Karabekir 
Paşa’nın ordusunda olmak üzere tam sekiz yıl askerlik görevi böylece 
başlar ve Doğu Cephesi’ne gönderilir. 

 Halil İbrahim, tahsilli olduğu için, savaşta iaşeye baktığı gibi atlı olarak 
habercilik ve yazıcılık görevlerini de yapmış. Arazide, böyle bir haber 
götürdüğü günde, uzakta bir karartı fark etmiş. Yaklaştığında, üç aske-
rin kafa kafaya vererek toprakta bir şeyler aradıklarını görmüş. Aralarına 
başını sokarak baktığında hayretler içinde kalmış. Bir tarafta kemik yığı-
nı, bir askerimiz taşın üzerinde kemiği kırıyor, ufalamaya çalışıyor, biri 
elini açmış bekliyor, diğeri de sırasını… Onların bu haline çok üzül-
müş. Eğer başlarını kaldırsalardı atı görürlerdi ve alırlardı diye düşün-
müş ve hemen oradan uzaklaşmış. 

Askerlerin yiyecek sıkıntılarını bilip gördüğünden, iâşeye de baktığın-
dan eratın peksimetini esirgemezmiş. Âmiri erzak azalıyor diye pek razı 
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olmazmış ama “ordu Allahuekber Dağları’ndan geçiyor, Karadeniz’in 
nemi ile peksimetler küflenir, yesinler” der ve askerlerin heybelerini 
peksimetle doldururmuş. 

Ruslar Erzurum’a inmişler, çarpışmalar devam ediyor, askerlerimizin 
çarıkları parçalanmış, soğukta giyecekleri ve iaşeleri çok yetersizmiş. 
Askerlerimizin bazıları, yollarda gördükleri Rus askerlerinin cesetlerin-
den kürklü paltoları ve çizmeleri alarak giymişler. 

Bir sefer esnasında Halil İbrahim, Ruslar’ın attığı bombadan bir şarap-
nel parçası ile yaralanmış. Demir parçası paltosunu ve ceketini delerek 
gömlek ve fanilası arasında kalmış. Hastanede gözü açtığında doktor-
lar; “sırtının mosmor olduğunu fakat, kırık çıkık olmadığına hayret et-
tiklerini” söylemişler. Çok imanlı ihlaslı bir insan olan babam, bu olayı 
daima üzerinde taşıdığı el yazması bir Kur’an-ı Kerim’e bağlardı.

Savaşta bazı fırsat düşkünlerinin yaptıklarına çok üzülmüş. Böyle biri, 
bir mecidiyeye bir ekmek satarmış. Bu işi yapanın âni hastalanması ve 
çok sıkıntılar çekerek çok zor öldüğünü görmüş. Haram yoldan kazan-
dığı altınları eritip, fişeklik gibi beline saran bu adamın altınları, defin 
esnasında alınarak babam tarafından komutanlığa teslim edilerek kay-
da geçirilmiş. 

Ruslar Erzurum’a inmişler, Erzurum’da iki yıl vatan üstünde, vatan has-
retinin, bayrak hasretinin çekildiği elîm yıllar, kanlı savaşlar, işgal, istilâ 
ve esâret… Her taraf ıssız, kimsesiz, evler boşalmış. Kışın en şiddetli 
bu günlerinde eli ayağı tutan halk, yuvasını bırakıp kaçıyor, ana baba 
günü…Çünkü arkadan Ruslar geliyor. Ordu Erzincan’a doğru hareket 
etmiş. Halil İbrahim, kış günü, bir ağacın altında, soğuktan titreyen bir 
anne ile üç kızıyla karşılaşmış, onlara yardımcı olmuş. Halil İbrahim’in 
atı var, kızlar ve anne yayan. Sıra ile onları ata bindirmiş ama, kızların 
ağır olduğunu fark etmiş. Onlara “sizde ne var?” diye sormuş. Anne; 
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“Erzurum’un varlıklı ailelerinden olduklarını, ailesinde hiç erkek kal-
madığını, hepsinin şehit olduğunu, altınlarını delerek kuşaklara dikip 
bellerine sardıklarını” söylemiş. Kadıncağız, Halil İbrahim’i dürüst ve 
merhametli biri olarak gördüğünden ona kendilerine sahip çıkmasını, 
isterse kızlarından biriyle evlendirebileceğini ve ailenin başına geçmesi 
için çok yalvarmış. Halil İbrahim, savaş olduğunu ordudan ayrılmaya-
cağını ve onlara emniyet içinde gidecekleri yere kadar yardımcı olaca-
ğını söylemiş. Yöreyi bilen inançlı bir Kürt bulan Halil İbrahim, dört 
at satın aldırmış ve kızları ve annelerini ona emanet ederek gidecekleri 
yere kadar, attan hiç inmeden gitmeleri ve onları götüren adam da dâ-
hil olmak üzere hiçbir kimseye bir şey söylememelerini tembihlemiş. 
(Nitekim, bu Erzurumlu hanım, babamın İstanbul Kasımpaşa’daki tey-
zesinin adresini aldığından, savaştan sonra haber göndererek, kendisini 
beklediklerini söylemiş). 

Babam, meşhur Sultanahmet mitingine katılmış ve Halide Edib Ha-
nım’ın konuşmasını dinlemiş. İngiliz ve Rumların büyük bir çanı Aya-
sofya’ya takacağı söylentisi üzerine, bir Türk binbaşının “eğer böyle bir 
şey yapılırsa, Ayasofya’yı askerlerinin yardımıyla dinamitle havaya uçu-
racağı” şeklindeki sözlerini de bu günlerde duymuş. 

Savaş sona ermiş, babamla birlikte gidenlerden Doğu Cephesi’nden sa-
dece dokuz arkadaş dönmüşler. İstanbul işgal altında, ordu lağvedilmiş, 
Halil İbrahim terhis olmuş. Asker elbisesi ile gündüzleri pazarda çaycı-
lık, kundura tamirciliği gece de Fransız ve İngiliz cephaneliklerini ba-
sarak, Anadolu’ya Gazi Paşa’ya silâh ve cephane gönderen “Mim Mim 
Grubu”nda görev alarak istiklâl mücadelesine katılmış.

Millî Mücadele zaferle sonuçlanmış ve devlet şekillenmeye başlamış. 
İstanbul’da bir yüzbaşının, babamı beğenerek ısrarla kızıyla evlendir-
mek istemesi üzerine kabul etmiş ve evlendikten sonra İzmit’e yer-
leşmişler. Kardeşi Kâzım’ı Sivas’tan çağırarak, birlikte kireç ocaklarını 
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işletmeye başlamışlar. Fakat evliliği ve işi uzun sürmemiş ve 1927 yılın-
dan sonra Sivas’a dönmüş. 

Halil İbrahim, Millî Mücadele’de Necip Ali Bey’in askerî görevi sı-
rasında yazıcısı imiş. İnhisarlar (Tekel) İdaresi’nde “kolcu” olarak işe 
başlaması da Necip Ali Bey’in desteğiyle olmuş. Dürüstlüğü, bilgisi ve 
çalışkanlığıyla tanınan Halil İbrahim, bu görevde çalışmakta iken, 1936 
yılında bir müfettişinin dikkatini çekmiş. Tekel idaresi müfettişi; “Sen-
de bir hal var, konuşman çok düzgün, hesap biliyorsun, hem eski yazıyı, 
hem yeni yazıyı yazıyorsun, bu nasıl oldu, bana anlat” demiş. Babam da 
Sivas Muallim Mektebi’nden ayrıldığını ve daha sonra başına gelenleri 
anlatmış. Müfettiş bey, hemen babamla okula giderek, gerekli evrakın 
çabuk çıkartılmasını sağlamış. Sanki her şey birden durmuş gibi ve ne-
ticede de hiçbir olumsuzluk çıkmamış. Babam da aldığı tasdikname ile 
kolculuktan memurluğa terfi etmiş. 

Babam, ikinci evliliğini Sivas’ın Şerbetçiler ailesinden Mevlude Ha-
nım’la yapmış ve uzun süredir çocukları olmamış. Çocukları çok sev-
diği için 1945 yılında eşi vefat eden ve Turgut adında bir erkek çocuğu 
olan Emine Hanım’la, 54 yaşında iken evlenmiş. 1946 yılında ilk çocu-
ğu doğduğunda ağlamasını duyan babam da şükür ve sevinçle ağlamış. 
Oğlu olduğunu dairedeki çalışanlar gibi teftişe gelen müfettiş de öğren-
miş. Müfettişin nâzik tebriki karşısında babam, henüz adı konmayan 
çocuğun adının tensibini müfettiş beyden istirham etmiş. Neden son-
ra teftiş bitince birlikte Nüfus Müdürlüğü’ne gitmişler ve müfettiş bey, 
“çocuğun adı Değer olsun” demiş. Babam biraz yadırgar gibi olunca, 
müfettiş bey şöyle demiş: “Bunun için otuz sene bekledim, demedin 
mi? Değerli olur inşallah” diyerek, çocuğun adını; “Değer” olarak nüfus 
kaydına işletmiş ve böylece adım konmuş. Benden sonra, genç yaşta 
vefat eden erkek kardeşim Ünal (1948-1985) ve kız kardeşim Ünsal 
(d. 1950) doğmuş. Ağabeyim Turgut (d.1941) ile dört kardeş bir arada 
sevgi ile büyüdük.
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Amcam Halil İbrahim Arslan (atın üzerinde), Babam Kâzım Arslan, Tay Bulut
Güdükminare Mahallesi'nde evimizin avlusunda. (Sivas-1934)
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İki eş, dört çocuk ile her yıl yapılan tayinlerin yorgunluğu bir tarafa, 
Tekel’de çalışanların bazılarının usulsüz işleri babamı çok üzdüğü gibi 
bu durumları âmirine çekinmeden söylemesi de babamın sık tayinine 
sebep olmuş. 1947 yılında, bâyilerden tahsilat yapan müdür -dairede 
veznedar yokmuş- teslim alırken parayı beşlik, onluk diye sayıp, açık 
olan bir çekmeceye attıktan sonra, parayı getirene, “senin paran şu ka-
dar noksan” diyerek desteyi adamın yüzüne savurmuş. Bâyinin itirazı 
üzerine de “bir müdür yalan söyler mi?” diyerek hakaret etmiş. Olayı 
yan masadan gören babam, “Müdür Bey, hak var hukuk var, insaf, ölüm 
var” diye nazikçe ikaz ettiğinde, müdür, beyaz bir kağıt üzerine; “kitap, 
namus, vatan, şeref...” gibi kutsal değerleri yazıp, üzerlerine bir yüz liralık 
koymuş ve “Bak Halil Efendi, para her şeyi örter” demiş. Bu olay da yeni 
bir tayin sebebi olmuş. 

Gittiği başka yerde ambar tesliminden sonra, tayinle giden memurun, 
sigara paketlerinin içine, kestiği tezekleri koymuş olduğunu, kahve çu-
vallarına kum doldurduğunu, içkileri de boşaltıp şişelere su koymuş ol-
duğunu fark etmiş. Bu olayı kimseye söyleyememiş ve aylarca bu zararı 
kendisi gizlice ödemiş. 

Başka bir zaman da içkilerle ilgili olarak yapılan hileyi fark etmiş. Duru-
mu, samimi bulduğu muhasebeciye anlattığında, olay tersine dönmüş, 
çünkü muhasebeci de yolsuzluk yapanlarla birlikmiş ve devlet memu-
runa iftira atıyorsun diye emekliliğine az bir zaman kala babam işten el 
çektirilmiş. Çok sıkıntılar çektikten sonra, az da olsa bir emekli maaşı 
bağlanmış. 

Doğru söylediği ve dürüst olduğu için çok yer değiştiren ‘dokuz köy-
den kovulup’ işinden de olan ve neden sonra da az bir maaşla emekli 
edilen babamdan dinlediğim çok olumsuz hatıraların içinde onu duy-
gulandıran olaylar da olur: Yol kâtipliği yaptığı zamanda, her kişiden, 
5 m3 taşı getirip yapılacak yola düzgünce aralık bırakmadan dizmesi 
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istenirmiş. Yüzlerce kişiyle muhatap olduğu bu görevinde, bir baba ve 
dört oğlu 25 m3 taşı getirip düzgünce dizdikten sonra, “daha isterseniz 
getirebiliriz” demeleri karşısında babam çok duygulanmış. 

 Babam, İstanbul’da ticaret yapan Sivaslı bir tanıdığının daveti üzerine 
1962 yılında İstanbul’a giderek orada çalışmaya başladı. Daha sonra da 
çeşitli iş yerlerinde de görev yaptı. “Yaşlı evlendin, genç eşin ve küçük 
çocukların var” diyenlere üzülmekle beraber, Allah’ın verdiği ömür 
içinde sabırla, tevekkülle yaşadı, çocuklarını büyütüp, okutup evlendir-
di. Ben Ast. Sb. olarak T.C. Hava Kuvvetleri Uçuş Kontrol Birliği’nde 24 
yıl çalışarak emekli oldum. Kardeşim Ünal öğretmen olmuştu. Babam 
oğlunun ve her iki gelininin de öğretmen olmasından -kendisi olmuş 
gibi- büyük sevinç duyardı. Babam her çileyi çekti ama, genç yaşında 
vefat eden kardeşim Ünal’ın acısını çok şükür ki görmedi. Kız kardeşim 
Ünsal da İstanbul’da evlendi. Çocukları çok seven babam, altı torunu-
nu kucağına alıp sevdi. “Boğazımdan ve çocuklarımın boğazından hiç 
haram geçmedi, dünya boş, ahiret var”, diyerek hep öğüt verirdi. ‘Emr 
olunduğu gibi doğru’ yaşamaya çalıştı. Hayatın sıkıntılarına karşı, ‘Of ’ , 
‘Yeter’ dememiş, daima kaderine râzı olmuştu. Vefat anında bir bardak 
su istemiş, annem suyu getirmek için gittiğinde kardeşim Ünal’ın diz-
leri üzerinde ‘Allah, Allah Allah’ diyerek 27 Şubat 1978’de 87 yaşında 
ruhunu teslim etti. Ömrü hep mücadele ile geçmiş, bir gün bile Rab-
binden ayrı yaşamamıştı. Allah makamını cennet etsin.” 

Efendi Hazretleri’nin Gazanfer’i 
Babam, Kâzım Arslan, mesleğinde çalışarak, Sivas Sanatlar Mektebin’de 
Marangozhane’de atölye şefi olmuş, yeni kurulan Sivas Demiryolları 
Atölyesi’ne de 1939 yılında imtihanla girmiş, 1945-1951 yıllarda Eski-
şehir, sonra da Adapazarı DDY Fabrikası’nda grup amiri olarak görev 
yapmıştı. Ancak yaz tatillerde amcamlar ve biz Sivas’a geldiğimizde gö-
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rüşürdük. O yıllarda, amcamın Sivas’ın Deliilyas, Gemerek ve Kasta-
monu Daday’da tekel memuru olarak çalıştığını hatırlıyorum. Küçük 
olduğumuz için kendisine yaşadıklarını soramadığımıza çok üzülü-
rüm. Düzgün fiziğine ilaveten, güler yüzlü ve güzel konuşan, bilgili bir 
insandı. O nesil gibi katıldığı savaşlara, yaşadıklarına dair anlatacağı pek 
çok hatırası vardı. Amcam 1962 yılında ailece Sivas’tan İstanbul’a gel-
dikleri yıllarda eczacılık eğitimimi bitirmiş ve Sivas’a tayin olmuştum. 
Amcamdan, çocukluğumda ve daha sonraki yıllardaki görüşmeleri-
mizde dinlediklerimin ancak çok azı zamanın insafsız dehlizinden kur-
tulabildi. 

İsmail Hakkı Toprak (Efendi Hazretleri) Sivas’ın bir gönül eri olarak 
hayır müesseselerinin inşası ve onarımında ve Sivas Ulu Cami’nin bü-
yük tamirinde çok büyük hizmetler yapmıştı. Tarihî Ulu Cami, 1930’lu 
yıllarda tavan kirişlerinin çürümesi sonucunda üzerindeki toprağı ile 
cami içine çökmesiyle harâb ve türâb olmuştu. Ulu Cami’nin yeniden 
yapılmışçasına bir yıl içinde tamir edilerek, 1955 yılında ibadete açıl-
masını merhum İsmail Hakkı Toprak sağlamıştı. Amcam da İsmail 
Hakkı Toprak’ın yakınındaki gönüllülerden biri olarak, onun hayır 
işlerinde mutemetliğini yaptığını ve hesaplarını tuttuğunu söylemişti. 
İsmail Efendi, amcama “Gazanfer” diye hitap edermiş. Arapça iri aslan 
anlamına gelen gazanfer amcamın soyadı ve fiziki durumuyla birlikte 
işleri düzgün ve çabuk yaptığı için de söylenmiş olmalıydı. 

Amcam, daima güler yüzlü, doğru sözlü, içi kan ağlasa da üzüntüsü-
nü belli etmeyen bir insandı. Gençliğinde, İstanbul Kasımpaşa’daki 
ikameti sırasında her gün Hüsameddin-i Uşşakî (Halvetî) dergâhının 
önünden geçtiğini ve Uşşâkî Hz.lerinin yoluna meyl ettini söylemişti. 
Bir konuşması sırasında Uşşakî adını hiç duymamış olan ve “onu bırak, 
başkasına geç” diyene, ağlayarak şöyle dediğini hatırlıyorum: “Âhirette 
bana, ‘benim yolum seni Allah’a götürmüyor muydu?’ diye sorarsa ne 
cevap veririm?” 
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 Amcam, bir gün Sivas’ta söylenen; “Benli olan gamlı olur” sözünü söy-
lemişti ki acaba kendisinin de fazla olan benleri sebebiyle hiçbir zaman 
açıklamadığı gamını mı imâ etmişti? Yine Sivas sözü olan; “Halil olsun 
da çamurdan olsun” sözünü de çok söylerdi ki buradaki Halil’in “dost” 
anlamına geldiğini biz küçükler çok sonraları anlamıştık! 1950 yılının 
yaz tatilinde Sivas’ta, amcamın çocukları ile hep birlikte oynarken, ço-
cukların seslerini işitmekten dolayı bu sevincini şu sözlerle ifade etmiş-
ti: “Üzümü bağından yedik!” 

Babam, 1927 yılında ilk defa İstanbul’a geldiğinde amcamla beraber 
Selimiye Kışlası’nın önünden geçmişler. Epey yürümüşler, kışla devam 
ediyor. Babam ne kadar da büyük diyince amcan ona şu olayı anlatmış. 
Anadolu’dan gelen gencin biri, ilk defa İstanbul’a geldiğinde asker arka-
daşına, Selimiye Kışlası’nı gördüğünde ne olduğunu sormuş. “Selimiye 
Kışlası “ demiş arkadaşı. Epey sonra binanın bir başka tarafına geldikle-
rinde yine sormuş, “burası neresi?” diye. Arkadaşı “Selimiye Kışlası” de-
miş. Biraz yürüdükten sonra yine sorunca, arkadaşı, “sillemi ye kışlası” 
diyerek gence şaka yollu bir tokat atmış. Bu olay, binanın büyüklüğünü 
anlatmak için askerler arasında da anlatılır olmuş. Yine amcamın, baba-
ma anlattığı şu rivayet de kışlanın büyüklüğünü anlatmak için söylenir-
miş: İki kardeş İstanbul’da Selimiye Kışlası’nda askerlik yapmışlar, fakat 
iki yıl askerliklerinde birbirlerini hiç görmemişler! 

Amcamdan zaman zaman duyduğum ve aklımda kalan öğüt niteliğin-
de söylediklerinden hatırladıklarım: 

“Kemalin (olgunluğun) sonu yoktur, insan kemal yolunda olmalıdır. 
Çekilen sıkıntılar hem tecrübe olur, hem de insanı olgunlaştırır, demiş 
ve şu atasözünü de ilave etmişti; Her hatâ bir ders, ne hatâ biter ne ders. 

Söylemiş olduklarından defterime not ettiğim sözler onun Arapça ve 
Farsça’ya vukûfunu da gösteriyordu:
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El ilmü saydün v’el kitabetü kaydün: (İlim bir avdır, yazı -onun tutulup 
korunması için- bağdır).

Arabî ilmest, Fârisî şirinest, Türkî hünerest: (Arapça ilimdir, Farsça tat-
lıdır, Türkçe ise hünerdir).

Gül serâser âteşest ammâ ne sûzet hârrâ: (Gül baştan başa ateştir ama, 
dikenini yakmaz).

Mesnevi’den de okuduğu beyitler olurdu. İnsan gönlünü kırmamak ge-
rektiğini belirtmek için şu beyti misal getirmişti: 

Kâbe bünyâd-ı Halîl-i Azerest / Dil nazargâh-ı Celîl-i Ekberest:

Kâbe Azer’in oğlu İbrahim’in yapısı, gönül ise Yüce ve en büyük olan 
(Allah)’ın baktığı yerdir. “Kalbi kırmak, Kâbe’yi yıkmaktan daha bü-
yük günâhtır” manâsında. (Tâhirü’l-Mevlevî, Şerh-i Mesnevî, İstanbul 
1971, c. 7-8, s. 700.)

İyi insanlarla arkadaş olmak gerektiğini belirtmek için şu hikâyeyi anlat-
mıştı: “Adamın biri hamamda yıkanırken kullandığı kilin (kil; toprak) 
çok güzel kokması üzerine sebebini sormuş. Kil, “Ben bir zamanlar bir 
gül ağacının dibindeki topraktım, onun için güzel kokuyorum “ demiş.

Amcamın vefatından sonra babam Kâzım Arslan; “Biz üç kardeş; bir 
sac ayağı idik, artık sac ayağı çöktü” demişti. Emem (Halam) Hatice 
Kaygu 1982 yılında, babam Kâzım Arslan da 1991 yılında vefat etti. 

Zaman, Mescitlili ‘Molla Ömerler”den, “Arslanlar”a aktığında, 1920 yı-
lında babam ilk çocuğuna Ömer adını koymuş. Küçük çocukken ölen 
Ömer, Şeyh Çoban Mezarlığı’na defnedilmiş. (Mezarlık 1961 yılında 
kaldırılarak yerine Kılıçarslan İlköğretim Okulu yapılmıştır).
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Biz on kardeşin en büyüğü ağabeyim Ahmet Turan Arslan (d. 1926) 
oğluna Ömer (d. 1956) adını verdiği gibi amcamın oğlu Değer Arslan 
da oğluna Ömer Önder (d. 1971) adını vererek, aile büyüklerimizin 
adını yaşatıyorlar. Sivas’ta çok güzel bir gelenek olarak, büyüklerinin 
adını yeni doğan çocuklara verir, “büyüklerin adını yerde koymak” 
istemezler, adlarını yaşatırlar. Terk-i dünya eden cedlerimize Cenâb-ı 
Hak’tan gani gani rahmet niyâz ediyor, hayatta olanlara da sağlık, afiyet 
ve uzun ömürler diliyorum. 

Molla Ömer’in evladından, ben, kardeşim Dr. Reyhan Eğilmez ve Ha-
tice halamın torunlarından başka “Sivaslı’nın kaderi olarak” baba-dede 
diyarında ikamet eden kimsemiz kalmamıştır. Halamın bir kızı ve di-
ğer torunları İstanbul’da, ağabeyim Almanya’da, üçü erkek, üçü kız altı 
kardeşim İstanbul’da, bir kız kardeşim de Konya’da, amcam oğlu Değer 
Arslan ve evlatları Ankara’da, amcamın diğer oğlu rahmetli Ünal’ın eşi 
ve çocukları ile amcamın kızı Ünsal da ailesiyle İstanbul’da yaşamakta-
lar. 

Bazen sorarım: “Biz mi gurbetteyiz, onlar mı?” 




