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

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

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

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



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

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

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

Sultanşehrimiz için daha nice eserler yayımlamak dileğiyle…

Sami Aydın
Sivas Belediye Başkanı
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1. BÖLÜM

ŞEHİRDE YAŞAMAK

şehrin en kadim mahallesi
adını 
bin yıl önceden kalmış
küçük bir mescitten almıştı
koca külliyeden kala kala
bir bu mescit kalmıştı 

* İbrahim Yasak / Bir Ömür Bir Rüzgâr kitabından
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Bir Sesin Peşinden…
Ses, sadece dış dünyayla ve karşımızdakilerle kurduğumuz bir iletişim 
aracı olmanın ötesindedir. İçimizin sesi, ruhumuzun ve kalbimizin sesi 
alır bizi hep bir yerlere götürür. Kuşatır çepeçevre… Etrafımızdaki on-
larca cazip ve çekici şeye rağmen, içimizden yükselen bazen harflere 
dökemediğimiz, seslendiremediğimiz ve sözcüklerle ifade edemediği-
miz bir sesin peşine takılır ve sürükleniriz…

Bu sürükleniş bir özlemin, bir sevdanın peşine ram olmak gibidir…

Ve ses bizi hayata bağlar… Yaşamın zorlu ve karışık labirentlerinde, 
serin iklimlerin ferahlatıcı sükûnetiyle enginliklere doğru çekip götü-
rür… Sesin ahengi, sözün efsunkârlığı, dokunduğu ruh dünyasının 
kuşatıcılığıyla, benliklerde, duruşlarda ve tavır alışlarda kalıcı yankılar 
oluşturur. 

Hep şahit oluruz ki, ruhlarda derin izler bırakan seslerin kulaklardaki 
ve yüreklerdeki tesiri hiç bir zaman unutulmaz. Hani deriz ya o ses hala 
çınlıyor kulaklarımızda, çıkmıyor aklımızdan… İçimizin ve yüreğimi-
zin sesine kulak vermemiz aslında kendimize kulak vermektir. Aslımı-
za, varlık nedenimize ve yüreğimize dönmemizdir. Evimize dönmemiz, 
kendimize ve kalbimize dönmemiz gibidir.

Varlığı olan her şeyin bir sesi vardır; her ne kadar biz duysak ve duy-
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masak dahi… Dinleyen, duyan ve anlam verebilen, o sesi fehm eder, o 
sesle o varlıkla yakınlaşır.

Ses kaybolduğunda söz durur, zaman varlığı silikleştirir ve yok eder.

“Suda yaşayan balık suyun kıymetini bilmez” misali insan içinde bu-
lunduğu ortamın, şehrin, coğrafyanın değerinin çok farkında olamıyor, 
kaybedinceye kadar... Şehirler de insan gibidir. Her şehrin bir rengi, ko-
kusu ve sesi vardır, kendini başka şehirlerden ayıran ve farklı kılan… 
Kendi dokusunu, mimarisini, kültürünü kısacası sesini kaybeden şehir, 
sıradanlaşır, silikleşir, başka bir şehirden farkı kalmaz, kendini kaybeder.

O nedenledir ki, ruh dünyamızdan kaynaklanan sesi kaybetmek aslın-
da kendimizi kaybetmektir. Sesimize sahip çıkmak kendimize sahip 
çıkmaktır. Sesimize dönmemiz ve sesimize kulak vermemiz kendimize 
saygı duymamızdır. Kulağımızı o sese kapattığımızda kendimize kapa-
tırız aslında… Kendimizi kaybederiz…

İnsan kaybettiğini arar farkında olsun veya olmasın…

Hep peşine düştüğümüz, aradığımız şey aslında, kulaklarımızda ve yü-
reklerimizde iz bırakan bir ses değil midir?
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Bize Ait Olan Yer

İnsanın birebir ilişkisinin olduğu, etkisinde kaldığı mekânlardan birisi 
hiç şüphesiz ki memleketidir, şehridir.

Yaşanılan mekân, insan hayatında derin izler ve etkiler bırakan olgular-
dan birisi olma özelliğini her zaman korumuş, her zaman güncel olarak 
kalmıştır. Şehir, düşündüklerimizin ve yaptıklarımızın şekillenmesinde 
ve renklenmesinde, insan hayatının geleceğini ve yaşanılan anını etkile-
me noktasında hep önde ve hep öncü olmuştur.

Şehrimiz sılamızdır aslında… Kültürel kimliğimizin şekillenmesinde, 
kişiliğimizin oluşmasında ilk bilgilerin, ilk verilerin, temiz ve saf beyin-
lerimize yerleştiği yerdir. Atalarımızın yaşayarak bir toplum kültürü 
oluşturduğu, bu toplumsal kültürün içerisinde, birer birey olarak, her 
birimizin kişilik ve kimliğinin ilk şeklini aldığı, kültürümüzün temel il-
kelerini, kimliklerimizde ilk kriterlerini oluşturduğu yerdir.

Şehrimiz ilk göz ağrımızdır. Gözümüzü açtığımızda gördüğümüz, su-
yunu içip, havasını teneffüs ettiğimiz yerlerdir.

Doğumumuzun ve ölümüzün, düğünümüzün ve eğlencemizin üze-
rinde olmasını dilediğimiz, kendimizden bir parça gibi görüp bir parça 
gibi hissettiğimiz, daha doğrusu bizi bizle paylaştığımız ve bu nedenle 
de hep birlikte kalmayı arzuladığımız yerdir.
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Sılalar bize ait olan yerdir, bizim yerimizdir. Etimiz, kemiğimiz gibi biz-
den olandır, bizim olandır. Her bir köşesinin, acı veya tatlı anılarımıza 
ortak olduğu, bizimle paylaştığı veya acı ve tatlı anılarımızı üzerinde ya-
şadığımız yerlerdir. Nasıl gözlerimizle görüyor, yüreğimizle hissediyor, 
ayaklarımızla yürüyorsak, tüm bunların her birine eşlik eden ayrılmaz 
ve vazgeçilmez parçamızdır.

Sıla, türkülerimizin, sevdalarımızın ve ızdıraplarımızın harman olduğu 
yerlerdir. Dağına, taşına, ovasına, ırmağına sığınıp; yüreğimizi açtığı-
mız, akan suyuyla sevdalanıp, öten kuşuyla konuştuğumuz, kuytularına 
sığınıp, kıvrım kıvrım yollarında dolaştığımız her şeyimizdir. 

Her nedense, içerisinde yaşarken, fazla fark edemediğimiz ama gurbet 
ele düştüğümüzde, yokluğunu ve yoksulluğunu içimizin derinliklerin-
de hissettiğimiz özlemimizdir.

O denli bir bağlılığı ve bağımlılığı yaşarız ki ayrı kaldığımızda, gurbet 
ele düştüğümüzde sıla burnumuzda tüter... Gözümüzün önünde can-
lanır, sıladaki küçücük çocuklardan yaşlılarına kadar onca insan bir bir 
hatıraları ile canlanır gözlerimizin önünde… Onlarsız yaşanılan bir 
hayatın, noksanlığını ve ezikliğini bir türlü içimizden atamayız. Çünkü 
onlardır bizlere yâr olan, kan veren ve hayat veren…

Sılayı gurbette anlarız… Sıla için, içli ve hasret yüklü türküleri gur-
bet elde söyleriz. Özlemin büyüyen acısını yüreklerimizde hissederiz. 
Onun içindir ki gurbet elde sıla için söylenmiş binlerce yanık ve hüzün-
lü türkü vardır. Onun içindir ki bu türküleri her duyuşumuzda bir efkâr 
basar yüreklerimizi, bir yakıcı özlem büyür içimizde…

Bütün bunca özleme ve hasrete rağmen, sıla bütün çekiciliğine ve cazi-
besine rağmen, hep iyi ve güzel günlerin yaşandığı sorunsuz ve diken-
siz gül bahçesi de değildir. Günler süren belki de doğumla ölüm arası 
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Şehirler de insan gibidir. Her şehrin kendini başka şehirlerden ayıran 
ve farklı kılan bir rengi, kokusu ve sesi vardır.

Fotoğraf - Halk Evi binasından Hükümet Konağı, Meydan ve Halis Bey’in değirmeni - 
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sürüp giden hayat boyu hep ızdırabın, çilenin, yoksulluğun kahredici 
pençesinde perişanlık süren bir hayattır belki de… Ama buna rağ-
men sıla bütün acılarımızı ve sıkıntılarımızı yüreğimize gömdüğümüz, 
onunla paylaştığımız, acımızı ve sıkıntımızı hafiflettiğimiz bir sığınak ve 
barınak olarak hep bizi kendine çeker.

Gurbet, yalnızlığın ve çaresizliğin yüreklerimizde büyüttüğü, sıkıntı ve 
bunalımın bizi yakaladığında, yanımızda olan ve elimizden tutan birisi-
nin yokluğunu yaşadığımız garip anlardır. Gurbet hüznümüzdür bizim. 
İçimize döndüğümüz, yalnız kaldığımız, kimsesiz olduğumuz anlardır. 
Tek başımıza kalmanın garipliğidir. Gurbet bu nedenle bizi yüreğimiz-
den sarsar, garipleştirir ve hüzünleştirir. Onun için gurbeti kısa sürede 
terk etmek sılamıza dönmek ve sılamızda eşimizle dostumuzla birlikte 
yaşamak hep bizi cezbeder ve celbeder…

Gurbeti sılaya çevirmek zor olandır. Ama sılayı gurbete çevirmek, da-
yanılmaz acıların ve çekilmez ızdırapların kahreden ateşidir, korudur.

Bütün acı ve ızdırabına rağmen sılayı sıla gibi yaşamak, eşimizle dostu-
muzla içerisine kapandığımız sıcacık yuvalarımız, kendi özgürlüğümü-
zü ve rahatlığımızı hissettiğimiz mekânlarımız kılmak en tatlı ve en hoş 
olanıdır. Bu güzel mekânımızın, bu güzel sılamızın güzel olan atmos-
ferini daha da güzelleştirmek, daha da yaşanılabilir kılmak, içerisinde 
yaşayan her birimizin daha mutlu bir hayat sürmesinin, daha huzurlu 
bir ortam oluşturmasının yollarını ve şartlarını hazırlamak görevidir.

Sılayı gurbete çevirmek ise, acıların ve ızdırapların en çekilmez olanıdır. 
Paylaşılamayan duyguların, yaşanılamayan anıların, yan yana, bir ve be-
raber olamamanın acı ve elem veren tarafıdır. 

Kendi sılasında garip olmak, kendi mekânında, kendi yurdunda yalnız 
ve kimsesiz olmak, özgürlüğünü ve rahatlığını hissedeceğin, kendimiz 
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saydığımız, kendimize özgü olarak kendimizden bir parça olarak algıla-
dığımız yerde kimsesiz ve garip olmaktan daha acı ne olur ki…

Her birimiz, sılamızı gurbete çevirmemek için, sılamızı sıla gibi yaşanı-
labilir bir yuva kılmak için çaba vermek konumundayız. Bu bizim sıla-
mız, bu bizim yuvamız, bu bizim mekânımızdır…
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 “Şehirler büyüdükçe, 
  gökyüzü daralmaktadır”. 

            Aliya İzzetbegoviç

Şehirler “Yaşamak” İçin İnşa Edilemez mi?

Yaşadığımız şehrin yıllar önce çekilmiş fotoğrafları hangimizin ilgisini 
çekmez ki?

Doğup büyüdüğümüz şehre ait bir fotoğraf karesini gördüğümüzde, 
içimizde yoğunlaşan hüzün karışık duygularla onlara bakarız hemen. 
O fotoğraflara dalarak kendi geçmişimize döner, hatıralarımızın acı tatlı 
anlarında buruk bir özlemle hemhâl oluruz.

Şehrimize dair bir kitap çalışması vesilesiyle, Sivas’ımızın eski fotoğraf-
larına sürekli baktığım, incelediğim bir dönemdi.

Sanırım her birimiz için durum aynıdır. Eski fotoğraflara bakarken bir 
yandan hatıralarımıza dalar, bir taraftan da şehrimizin önceki duru-
muna ait yorumlar yapar, şehrin dün ile bugününü mukayese ederiz. 
Değişimi ve değişimin getirdiği yıkımları ve yeni yapımları görürürüz. 
Bazen kaybettiğimiz binalara, manzaralara üzülür, bazen de yenilenen 
ve gelişen şehrin manzarasına bakar, nereden nereye geldiğimizle övü-
nürüz.

Herkesin bakışı ve değerlendirişi, daha doğrusu bu değişime anlam ve-
rişi farklıdır. Öyle de olmalıdır.



21

Ben de o fotoğraflara bakarken “Şehirler ne amaçla inşa edilir?” sorusu-
na takılıp kaldım bir müddet. Bir tarafta eski fotoğraflardaki şehir, diğer 
tarafta içerisinde yaşamakta olduğumuz şehrin bugün ki görüntüsü...

Görünen o ki çok ciddi bir değişim ve dönüşüm olmaktadır.

İnsanın yaşama alanının daraltıldığı bir şehre doğru hızla kayışını; ağa-
cın, toprağın ve suyun betonla yer değiştirdiğini görünce tedirgin ol-
dum, hayıflandım ve üzüldüm. Gördüm ki; Sivas, dünden bugüne cid-
di manada kalabalıklaşmış, yeni ve yüksek binalarla irileşmiş... Şehir, o 
günlerin toprak damlı, çamurlu yollarından kurtarmış. Bugün edindiği-
miz yeni anlayışla yoksulluğundan sıyrılmış. İmkânlar artmış. Gelişmiş. 
Ve nihayetinde günümüz dünyasının birbirine benzeyen beton ve çok 
katlı binalarının yer aldığı bir kente dönüşmüş...

Sivas Kalesi’nden medreseler ve Hükûmet binasına veya Gökmedre-
se’ye doğru çekilmiş fotoğraflara bakın... Veya Kepenek Caddesini bö-
len Ethembey Parkı tarafından gelip Atatürk Caddesi’ne doğru uzanan 
ve Kepenek Caddesi’ni ortadan bölen ırmağın her iki cephesine bakın... 
İmaret Mahallesi’ne, Bezirci’ye, Akdeğirmen’e, Nalbantlarbaşı’na ait fo-
toğraflara bir göz atın... 

Tarihî anıt eserler, medreseler, camiler, türbeler ve kamu binaları bir 
tarafa, şehir ahalisinin hayatını idame ettirdiği sıradan mahallelere ve 
evlere çevirin gözlerinizi...

İrili ufaklı, iki üç katlı, büyüklü küçüklü Sivas evlerine, yan yana dizilmiş 
Sivas konaklarına şahit olacaksınız. Ve tüm bu evlerin, irili ufaklı avlu-
larının olduğunu göreceksiniz. Ve istisnasız tüm bahçelerde yükselen 
ağaçlarla şehir âdeta bir yeşil alan sanki… Ki bu ağaçların birçoğu mey-
ve ağacıdır. Şehrin sert kışına, dayanılmaz soğuğuna rağmen iklime uy-
gun meyve ağaçlarının bulunduğu fotoğraflardır bunlar…
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Kendi dokusunu, mimarisini, kültürünü kısacası sesini kaybeden 
şehir sıradanlaşır, silikleşir, başka bir şehirden farkı kalmaz, kendini 
kaybeder.

Fotoğraf - Nalbantlarbaşı, Eski İmam Hatip Okulu yanından akan
ırmak kenarındaki sıra konaklar
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Dönüp bugüne, bugünün Sivas’ına bakın. Bunların neredeyse hiçbirisi 
yok artık... Tahribattan son anda kurtarılmış ve onarılmış bir kaç kona-
ğın dışında bu şehrin sivil mimarisine örnek teşkil edecek ne bir mahal-
le ne de bir yaşama alanı kalmamış durumda. Yanlış anlaşılmasın, şehir 
eski konak ve evleriyle, mahallesiyle aynen kalsın diye bir düşüncemiz 
ve tahayyülümüz söz konusu değil... Değil ama şehrin baştan başa be-
tonlaşan, yükselen ve iç içe giren, üst üste binen bu yeni yapılaşmasına 
da gönlümüz razı değil...

Razı değil, çünkü çok sevdiğim bir söz, meramımı anlatmaya tercüman 
olacaktır. Ahmet Hamdi Tanpınar der ki: 

“Bizler maziyi aramıyoruz. Mazide var olup da kaybettiğimiz 
ve yerine koyamadığımızı arıyoruz.”

Her taraf bina.
Her taraf araba.
Sokaklar işgal altında âdeta…
Yürüyemiyoruz.

Başımızı ne tarafa çevirsek estetikten mahrum soğuk yüzlü aynı binalar, 
aynı tornadan çıkmış pencereler, daracık ve camla kapatılmış balkonlar. 
Neredeyse hepsi güneşe ve toprağa kapalı âdeta... Dünün ağaçlı, avlulu 
ev ve konaklarının ve ırmaklarının şehrin içerisinden aktığı bir şehirle, 
bugünün çok katlı, bahçesiz, ağaçsız neredeyse park eden araçlar yü-
zünden sokaksız kaldığı, iki fotoğrafı yanyana koyduğumuzda, bu şehir 
kimi üzmez ki?

Söyler misiniz?... Hangisi daha yaşanabilir bir şehir?

Modern mimari anlayış içerisinde çağın teknolojik imkânlarıyla, bah-
çeli, daha az katlı, geniş sokak ve caddeleri olan, insanlara toprakla/ze-
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minle daha kolay irtibat sağlayacağı, zenginiyle fakiriyle, alt tabakasıyla 
üst tabakasıyla aynı bölgede/mahallede ikamet edebileceği, insanların 
rahat hareket edebileceği bir planlama yapılamaz mıydı? Dikeyine ve 
üst üste yığılan kibrit kutusunu andıran daireler yerine yatay olarak ge-
nişleyen, zeminle ve toprakla barışık, daha geniş alana sahip bir “şehir 
anlayışı” hakim olamaz mıydı?…

Asıl olan “insan” değil midir? Ve insanca yaşayacak mekânlar değil mi-
dir? Şehirler insanların yaşaması ve insan odaklı bir medeniyetin varlığı 
için inşa edilemez mi?

Her şeyin rant ve meblağla anlam kazanmaya başlandığı günden beri 
şehirler yaşanabilir mekânlar olmaktan çıktı. Aidiyet ve mensubiyet 
hissetmemiz gereken doğup büyüdüğümüz insanî ve dostane ilişkiler 
kurup sosyal bir çevre / mahalle edindiğimiz mekânlar olmanın ötesi-
ne geçti. Şehir artık, sahip olduğumuz evlerimizle, sitelerimizle insan 
odaklılık ve insanca yaşamanın ötesinde ticari bir metaya dönüşüverdi. 
Onların rakamsal değeri, sahip olan kişiyi payelendirmeye ve yücelt-
meye yönelen bir algıya dönüştü ne yazık ki…

Bu dönüşüm şehrin mekân dokusunu değiştirirken, şehir - insan iliş-
kisinin karşılıklı etkileşiminden sosyal dokuyu da değiştirdi. Komşular 
arası sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın yerini bireyselleşme, komşu-
su aç yatarken tok yatamamanın yerini ise sadece kendisi için biriktir-
me aldı. Değil büyük ailelerin bir arada yaşaması, çekirdek ailelerdeki 
birkaç fert bile aynı dairenin içinde neredeyse tek başına yaşamaya baş-
ladı. Yalnızlaştı. İnsanî muhabbetler, sanal dünyalardaki takip ve beğeni 
sayılarıyla, buz üzerine yazılan yazılara dönüştü.

Ne yazık ki gidişat böyle... Şehir, insanı; insan, şehri kendinden ve birbi-
rinden uzaklaştırıyor artık…
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Bir Şehrin Sokakları

Bir şehrin sokakları, şehir hayatının fotoğrafıdır bir bakıma…

Sivas’ın fotoğrafını ise mahalle aralarına sıkıştırılmış sokaklar kadar, bü-
yük bir sokak olan İstasyon Caddesinde seyredebilmek mümkün… 
Muhakkak ki mahalle aralarındaki sokaklar ile İstasyon Caddesi ara-
sında önemli farklar var. Ancak, yine de İstasyon Caddesi taşıdığı bir-
çok hususiyetle şehrin bir sokağı sanki... Aradaki benzerlik ise mahalle 
arası sokaklar, o semte özgü küçük kareler iken, İstasyon Caddesi şehre 
ait büyük karedir. Ve bu karede İstasyon Caddesini Hükûmet Mey-
dan’ından ayrı düşünmek ise fotoğrafı yarım görmektir aslında. Aslın-
da Hükûmet Meydanı bu fotoğrafın odak noktasıdır; İstasyon Caddesi 
ise bu şehre son yüzyılda eklenen cüzdür ve çözülüşün tetikleyicisidir. 
Sadece İstasyon Caddesi olsa şehrin aldığı yara, acıyı hafifletir belki… 
O süreçle başlayan ve özellikle 70’li yıllardan sonra hızla imar adına bir 
şehrin tahribatının başlangıcıdır ve şehrin acı fotoğrafıdır aslında… Ya-
ralanmış ve tahribata uğramış şehrin bu fotoğrafından memnun olan 
var mıdır, bilmiyorum. Bunun sıkıntısını, zorluğunu, sorunlarını yaşa-
mayan olabilir mi?

Çünkü bu şehir; tek merkezli, tek yönlü ve tek hedefli bir şehir olmaya 
el birliği ile itilmiştir. Bütün ara yollar, kılcal damarlar, adı cadde olan 
çıkmaz sokaklar tek istikamete yönlendirilir ve gelir düğümlenir İstas-
yon Caddesi ile Hükûmet Meydanı’nda…



26

Hem araçların hem insanların tek istikamete mecbur edildiği bir şehre 
dönüştürülmüştür âdeta bu şehir. Araçlar, meydana uğramadan şehrin 
bir ucundan diğer ucuna zor gider; her yer parktır, araç kaynamaktadır 
fokur fokur her yerden, kimse aracını park edecek yer bulamaz… Ve 
özellikle son yılların yaz aylarında, Meydan âdeta arenaya dönüştürül-
müştür. Gecenin geç saatlerine kadar desibeli yüksek seslerin, karma-
şanın, kendini sokağa atan herkesin rastgele volta attığı tek nokta ko-
numundadır.

Fotoğrafa bakıldığında ilk etapta sebep değil sonuç görüldüğünden, 
sonuç ise bir sorunlar yumağı olduğundan hemen hemen herkes ken-
dini rahatsız eden her ne ise ondan şikâyetçidir...

Evet, sonuç bu ve ortada işte, hem de şehrin göbeğinde...

Sebep ise...

Bir dizi uygulamalar, yaklaşımlar ve anlayışlar zincirinin, tarihin en ka-
dim şehirlerinden biri olan Sivas’ın, Anadolu’nun en önemli ve büyük 
şehirlerinden biri olan Sivas’ın yanlış uygulamalara kurban edilmesidir. 
Çok ötelere gitmeye gerek yok, belki Selçukludan, belki Osmanlıdan 
veya Tanzimat’tan 1950’li 60’lı yıllara kadar köklü bir yıkıma, değişime 
ve dönüşüme uğramamıştır şehir.

Modernleşmenin ve kalkınmanın getirdiği yeni yaklaşımla yeni bir şe-
hir oluşturulamamıştır ne yazık ki...

Hâlbuki tarihten miras kalan şehrin ana merkezi korunup etrafına yeni 
bir şehir inşa edilebilirdi. 50-60 yıl öncesine kadar bu şehrin ana doku-
su bozulmamıştı. Bu nedenle, imar uygulamalarının henüz uygulanma-
dığı yarım asır öncesinde Meydan merkez olmak üzere bir kilometre 
çapında bir alan “Tarihî (Eski) Sivas” olarak koruma altına alınsa ve 
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İnsan kaybettiğini arar farkında olsun veya olmasın…
Hep peşine düştüğümüz, aradığımız şey aslında, kulaklarımızda 
ve yüreklerimizde iz bırakan bir ses değil midir?

Fotoğraf - Çorapcı Hanı /İhramcızade Kültür Merkezi -
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bu bir kilometrenin dışındaki alan ise yolları, caddeleri, yeşil alanları, 
alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, oto parkları kısacası modern ha-
yatın tüm sosyal donatılarının yaygın şekilde yer aldığı ve hepsinden 
önemli konut alanlarının yer yer bahçeli, insanca yaşanabilen ferah bir 
ortamda, bugün yer altına sakladığımız ırmakların özgürce aktığı bir 
şehir olarak imar planı yapılsa ve bu şehrin yeni ihdas edilecek yaşama 
alanlarına son elli yılda kendi akışı içinde “Yeni Sivas” uygulansa idi, bir-
birine omuz vermiş, gönül vermiş iki Sivasımız olurdu.

Hükûmet Meydanı’nın etrafında teşekkül etmiş Eski Sivas’ı yeniden 
düşleyelim gözlerimizin önünde... Neler yoktu ki o bir kilometrelik ça-
pın içinde… 

Bugün var olan Hükûmet Binası, Jandarma Kışlası, Kongre Binası ve 
Medreseler; ya yıkılanlar, Selçuklu Bahçesinin içindeki Vali Konağı 
olarak yapılıp sonradan Selçuk Ortaokulu olan tarihî taş bina, hemen 
yanında Halkevi olarak kullanılan tarihî ahşap Konak, Aynalı Çarşı’nın 
yerinde son olarak Askeri Satınalma olarak kullanılan ve Belediye Bina-
sı yerindeki ikizi ile iki ahşap Konak, Hükûmet Konağı arkasındaki Vi-
layet Matbaası olan tarihî taş bina, yine Hükûmet binasının arkasındaki 
su ile çalışan un değirmeni ve arkasındaki Kadınlar Hapishanesi, Jan-
darma Kışlası’nın arkasındaki Kapalı Cezaevi, Kongre Binası’nın yanın-
daki İzzet Paşa (Saray Camisi) ve yanında Peyami Safa’nın babasınında 
medfun olduğu hazire, Paşa Camisi yanındaki Âlimler Mezarlığı ve Arı 
Sitesi yerindeki tarihî Taş Kilise...

Kaleleri, kale surlarını, saat kulesini ve daha nicesini eğer koruma altına 
alıp muhafaza edebilseydik bugün Selçukludan Osmanlıya ve günü-
müz Cumhuriyetine uzanan bir Sivas’ı yaşatabilirdik... Ve bu halkanın 
dışına ise her şeyiyle çevreci ve insan odaklı yaşamaya müsait yeni bir 
Sivas inşa edilebilirdi.

Evet, şehir çok değişti ama yapılabilecek yine de çok şey var…
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Önemli olan geçmişe ağlamak ve hayıflanmak değil, ders alıp geleceği 
insan odaklı yaşanabilecek mekânlar halinde yeniden inşa edebilmek-
tir.
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Asıl olan “insan” değil midir?  Ve insanca yaşayacak mekânlar değil 
midir? Şehirler insanların yaşaması ve insan odaklı bir medeniyetin 
varlığı için inşa edilemez mi?

Fotoğraf - Behrampaşa Hanı  - 
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Gönlümü Sızlatan Han Duvarları: 
Behram Paşa Hanı

Yolumun üstündeydi hep…

Çocuktuk. Behram Paşa Hanı’nın önünden geçer, bisiklet kiralamaya 
giderdik. Kapısında nöbet tutan askerlere selam verir, bazen de birkaç 
kelime ederdik. Ve Han’ın bahçe duvarının dibinden yürüyerek köprü-
den geçer, at arabacı ve faytoncuların oturduğu Köprübaşı Kıraathane-
si’nin karşısındaki metruk bir hanın ara sokağında bulunan bisikletçile-
re ulaşırdık. Hatırladığım kadar üç dört dükkândı. Kapılarının önünde 
sıra sıra, boy boy bisikletleri dizerlerdi. Hem bisiklet tamiri yapar hem 
saatlik olarak kiraya verirlerdi. Biz çocuklar da bisikletleri birkaç saatli-
ğine kiralar, sonra yarışa tutuşurduk, kâh Kızılırmak’ın kenarına doğru 
kâh şehrin sakin sokaklarında tur atar, tekrar döner ve teslim ederdik. 
Eğer tur esnasında bisikletin bir yeri arızalanırsa, yine de çekine korka 
götürür, uzak bir yerden bisikleti getirdiğimizi göstererek, oraya bırakır 
ve kaçardık. Her ne hikmettir hâlâ anlamıyorum ama başka bir zaman 
tekrar bisiklet kiralamaya gittiğimizde, bizi tanımalarına rağmen hiçbir 
şey olmamış gibi tekrar kiraya verirlerdi bisikleti bize.

Çocukluğumuzun bisiklete giden yolundaydı Behram Paşa Hanı.
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Gizemliydi. Ahi Emir Caddesi’nde Kurşunlu Hamamı’nın hemen biti-
şiğinde, ağırbaşlı, asude ve suskun duruşuyla orada öylesine dururdu. 
Kurşunlu Hamamı gibi kesme taştan yapılmıştı, ortası avlulu ve giriş 
kapısı ön tarafa üç metre kadar çıkıntılı, iki katlı bir taş bina. Güney 
tarafındaki giriş kapısının önü yola kadar bahçesiydi Han’ın… Doğu 
tarafından ise Mundar Irmak akardı, hemen han duvarına beş on met-
re kadar yakınlıktan. Mundar Irmak Atatürk Caddesi altına alınınca 
Han’ın yanındaki ırmağın eski yatağı da cadde oldu. Ne ırmak kaldı 
şimdi orada ne de ahşaptan yapılmış köprü…

Çocukluğumuzda askerlerin bulunduğu, gençliğimde sınıf arkadaşla-
rımın yurt olarak kullandığı o sessiz ve vakur taş bina, son birkaç yıldır 
kaderine terk edilmiş şekilde orada öylesine bekledi yıllarca...

Behram Paşa Hanı… Yapıldığı 1576 yılından 20. asrın başlarına kadar 
Sivas’ın önemli ve hareketli bir mekânı… Şehir dışından at üzerinde 
gelen tüccarın, seyyahların ve yolcuların istirahatgâhı... Şehirler arası 
nakliye yapan deve kervanlarının, at arabalarının uğrak ve durak yeri… 
Belki de bugünün beş yıldızlı otelleri mesabesinde bir konaklama 
mekânıydı bir zamanlar…Han, bir medeniyet inşa eden Osmanlının, 
bu coğrafyanın tüccarına, yolcusuna hizmeti ve hediyesidir bir bakı-
ma…

Nasıl ki, eğitim için medreseleri ve okulları, ulaşım için köprüleri, yöne-
tim için kamu binalarını yapmışsa ecdadımız, yolcular için menzil, han 
ve kervansarayları da inşa etmiş. Yaşanabilir mekânlar olarak bu toprak-
ların her bir köşesine birer sanat abideleri olarak serpiştirmiş âdeta…

Ve işte Behram Paşa Hanı da yaklaşık 300 yıl bir konaklama tesisi ola-
rak bu coğrafyada önemli bir mekân olarak varlığını sürdürmüş hep. 
Kaynaklarda 1576 yılında Sağır Behram Paşa tarafından, Kurşunlu 
Hamamı’yla birlikte yaptırıldığı kaydedilmektedir. Dışa çıkıntılı yeşil 
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mermerden yapılmış sivri kemerli küçük bir eyvan görünümündeki 
yüksek taş kapıdan girilir Han’a… Han’da, üstü açık avlulu, etrafında 
yığma ayaklardan oluşan ve her iki katında da devam eden revaklar ve 
gerisinde çapraz tonozlu 52 tane oda bulunmaktadır. Ana giriş kapısı-
nın tam karşısında ise, çift taraflı taş basamaklı merdivenden üst kata 
çıkılmaktadır. Merdivenin alt kısmından ise binanın güney cephesinin 
alt bölümünü kapsayan geniş ve oldukça büyük bir ahıra girilmektedir. 
Hanlar sadece yolcuların değil konakladıkları müddetçe hayvanlarıyla 
birlikte sakinlerinin her türlü ihtiyacını temin edecek donanıma sahipti.

Behram Paşa Hanı, bu coğrafyada 300 yılı aşkın bir süreyle seçkin bir 
konaklama tesisi olmuştur. 1889 yılından itibaren ise farklı amaçlarla 
kullanıldığını görülmektedir. Giriş kapı kemerinin üzerindeki kitabeye 
göre 1889 yılında askeri süvari kışlasına dönüştürülmüştür. Daha sonra 
bu bölgede yaşanan bir depremde Sivas Hapishanesi’nin zarar görme-
si üzerine bir müddet hapishane olarak kullanılmıştır. Sonra, 1960’lı 
yıllara kadar askeriyenin atlı bakım onarım merkezi, 1967’de ise sağlık 
deposu olarak kullanılmış bina. 1977-80 yılları arasında da Muhtaç Ta-
lebeleri Orta Öğrenimde Okutma Cemiyeti’nin Öğrenci Yurdu olarak 
hizmet vermiş. Ayrıca, Han’ın avlusunda zaman zaman güreş müsaba-
kaları tertip edildiği söyleniyor. 1990’lı yıllarda ise önce köy arabaları 
garajı ve çay bahçesi sonra da mermer atölyesi…

Ve Han, 2000'li yılların başında ise uzun yıllar restorasyon yapılması 
için “bekledi, durdu!”

Her şey aslına rücu eder derler. Behram Paşa Hanı da bir an önce aslına 
rücu etmelidir. Behram Paşa Hanı bir konaklama mekânı olarak inşa 
edilmiştir ve bir konaklama tesisi olarak ihya edilmelidir. Tıpkı, Diyar-
bakır’daki Kervansaray Oteli gibi, Edirne’deki Rüstem Paşa Kervansa-
ray Oteli gibi…
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Sivas Behram Paşa Hanı da medeniyet ve kültür tarihimizin bir yönüyle 
mimari eseri diğer yönüyle toplumsal ihtiyacımızı karşılayan fonksiyo-
nu nedeniyle inşa ediliş amacına uygun olarak yeniden buluşturulma-
lıdır. Bu buluşma inanıyorum ki zor ve geç olmayacaktır. Bugünlerde 
Sıcak Çermik’teki termal tesisler, Yıldızdağı’ndaki Kayak Merkezi ve 
şehrin ortasındaki Selçuklu Şehir Meydanı’yla, tarihi, kültürü ve günü-
müz ihtiyaçlarını karşılamak üzere atılımlar yapılan bu şehirde Behram 
Paşa Hanı da hızla asli fonksiyonuna dönüştürülmelidir.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Sivas Belediyesi arasındaki restorasyonu 
ve binanın nasıl kullanılacağı hususundaki belirsizlik nihayet neticelen-
di. Belediyenin bu dönem için yoğun ve öncelikli projelerinin sağlıklı 
yürümemesi nedeniyle Han belki ikinci planda kalabilir. Han yapılış 
amacına uygun olarak, günümüz ihtiyaçları göz önüne alınarak butik 
otel olarak yeniden tasarlanıyor. Bir konaklama tesisi olan 400 yıllık 
kültürel değerini de asli fonksiyon ve yapılış gayesine uygun bir şekilde 
şehrimizle ve insanımızla buluşturabilecektir. Güzide sanat eserimizin 
tekrar yaşanabilir bir mekâna dönüştüğünü görmek, binayı inşa eden-
lerin ruhunu şad edecek ve şehrimizi hem yerelde hem genelde adın-
dan söz edilen bir konuma taşıyacaktır.

Ve “Ey garip çizgilerle dolu han duvarları/Ey hanların gönlümü sızlatan du-
varları!” diyen şair gibi Behram Paşa Hanı da ne yazık ki yaklaşık son 
çeyrek yüzyılını hüzün ve gözyaşlarıyla geçirdi. Asil duruşlu bu vakur 
binanın gözyaşları bir an önce silinir, ihya edilir ve umarız gönlümüzü 
sızlatmaz artık....



35

Bir Zamanlar Şehrin Kalbinin Attığı Yol:
Taşlı Sokak’ın Son/Baharı

Yıllar önceydi. Üç değerli arkadaşımla birlikte Sivas’ın bir yerel televiz-
yonunda şehre dair birçok konuyu birlikte tartıştığımız, şehir kültürü 
üzerine değerlendirmeler yaptığımız uzun süre devam eden bir prog-
ram yapmıştık. İsmi Taşlı Sokak’tı. Taşlı Sokak, Sivas’ın bugünde hâlâ 
var olan ama şimdilerde canlı ve hareketli işlevini kaybetmekle bera-
ber bir zamanların şehrin protokol yolu konumundaki önemli ve işlek 
bir caddesiydi. Şehirle bir nevi özdeşlemiş bu yoldan esinlenerek hem 
“taş” hem “sokak” kelimelerinden hareketle “Taşlı Sokak” koymuştuk 
programın adını. “Taşlı Sokak” yaşadığımız şehirdeki bir caddenin ismi 
olması nedeniyle bu şehirle bağlantıyı yani yerelliği, içerisinde bulunan 
iki ayrı kelimenin ifade ettiği mana ile de kültürel yapımızın ve değer-
lerimizin ulusal ve belki de evrensel boyutuna işaret ediyordu diğer 
yönüyle. Programın ilk bölümünde hatırladığım kadarıyla aşağıdaki 
değerlendirmeyi yapmıştım.

“Taşlı Sokak” söyleniş itibarıyla çok şiirsel bir terennüme sahip. Hem 
“taş” kelimesi hem “sokak” kelimesiyle zihinlerde zengin, değişik ve de-
rin çağrışımlar yapan ve arka planında insanı düşündüren bir ifade. Bel-
ki de ülkemizin neredeyse hemen hemen birçok şehrinde, gerek kuy-
tularda kalmış gerek ana arterlerde yer alan adı “Taşlı Sokak” olmasa da 
bir taşlı sokağı mevcut. Yani her şehrin bir taşlı sokağı var bir bakıma. 
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Veya her şehirde yaşanan, yürünen ve zaman zaman özlenen bir taşlı 
sokak var sanki...

Sokak; köyde, kentte kısacası yerleşim birimlerinin hemen hemen bir-
çoğunda olmasına rağmen toprak ve çamurdan insanın ayağını kur-
taran onu şehre, gelişmişliğe ve medeniyete daha doğrusu refaha ve 
yükselmeye götürmenin bir göstergesi olarak da algılanabilir. Sokak o 
nedenle toplumsal yaşayışımızın ve kültürel coğrafyamızın tezahür ala-
nı sayılabilir. İki kelimelik bir ifade ve adlandırma olan “Taşlı Sokak” ise 
farklı boyutu ve çağrışımlarıyla zengin bir mana derinliğini bünyesinde 
taşımaktadır. 

Bu nedenle “Taşlı Sokak” iki ayrı sözcükten oluşsa da insan ve şehri bir-
leştiren, kaynaştıran ve bütünleştiren bir ifade.

Bu ifadenin ilk kelimesi olan “sokak”ın, hem birey hem toplum planın-
da etkin bir yeri var. Birey olarak her birimiz evlerimizde, sıcacık yuvala-
rımızda çocukluğumuzu geçiririz. İlk terbiyemizi ve eğitimizi annemiz-
den, babamızdan, dedemizden kısacası ailemizin içerisinde özellikle de 
büyüklerimizden alırız. Bugün belki çağdaş teknolojinin ve günümüz 
ekonomik şartlarının hayat standartlarını ciddi manada değiştirmesi 
ve yükseltmesiyle birlikte çocuklarımızın gelişim ortamı ve çevresi de 
değişti. Bugün büyük aileden küçük aileye dönüşen, çocukların kreş-
lerde büyüdüğü bir ortama geçmiş olsak da çok yakın geçmişimizde 
her birimiz, evlerimizin o sıcak ortamında büyüklerimizle gözetiminde 
büyüdük ve yetiştik. Ama cemiyet planında toplumsal birlikteliği ve bir 
olarak yaşamayı, toplumla kaynaşmayı kısacası karşılıklı insan ilişkile-
rindeki sosyalleşme evlerimizin kapılarının açıldığı sokakların tesiriyle 
oluştu. Sokak o nedenle toplumsal kültürümüzün birikiminde ve olu-
şumunda mihenk taşlardan birisi ve bilgi birikiminde birlikte yaşayış 
açısından önemlidir. Sokak, toplumsal hayatın şekillenmesinde ve 
şehir kimliğinin oluşumunda ağırlıklı bir faktördü. Sokağın o nedenle 
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Ve bir şehrin sokakları, insan hayatının ve değişimin fotoğrafıdır 
bir bakıma

Fotoğraf - Kepçeli’ye doğru Atatürk Caddesi’nin eski ve yeni hali - 
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şehir hayatında önemli bir yeri vardır.

Bu açıdan, taşlı sokak, medeniyete açılan bir kapı, bir yol ve bir güzer-
gâhtır, denilebilir.

Taşlı Sokak’ın ilk kelimesi “taş” ise sokak kadar anlamlıdır. Bir zaman-
ların toprak ve tozlu sokak yapısından daha rahat zeminlerde yürüne-
bildiği taş döşeli yollara geçişin, medeniyetin oluşumunda sembolik 
bir anlamı vardır. Ve giriş kapısı sayılabilir belki de... Taş döşeli sokak, 
üzerinde her ne kadar rahat yürünse de engebeli ve badireli yapısıyla, 
hayat mücadelesindeki zorlu ve sorunlu yürüyüşü de ifade edebilir. 
Her engeli aşarak, her sorunu çözerek yol aldığımız bir güzergâh olma-
sı açısından dikkate değer. Taşlı sokak toplumsal bilincin oluşmasında 
ve şehir hayatında birlikte yaşamanın getirdiği ortak şuur açısından da 
anlamlıdır.

Bu nedenledir ki Taşlı Sokak, kültürel anlam derinliği ile beraber, çeşit-
li medeniyetlere ev sahipliği yapan Sivas’ın, tarih boyunca konumunu 
canlı, hareketli bir şekilde sürdüren önemli bir caddesidir aslında... İs-
tasyon Caddesi’nin açılmasıyla birlikte, üzerindeki araç ve insan trafi-
ğini yeni açılan caddeye devreden Taşlı Sokak, sessizliğe bürünerek ve 
bir nevi kaderine terk edilmiş hâlde varlığını idame ettirmeye çalışıyor.

İlk bakışta dikkatinizi çekiyor mu bilmem ama 4 Eylül Sivas Kongre-
si’nin yapıldığı tarihî Kongre Binası’nın ana giriş kapısı, binanın arka 
tarafı diye tanımladığımız Taşlı Sokak tarafına açılmaktadır. Çünkü bi-
nanın inşa edildiği dönemde ana cephe ve ana cadde Taşlı Sokak’tır.  

Bildiğiniz gibi Taşlı Sokak, Hükûmet Meydanı’ndan başlayıp Atatürk 
Anıtı ile Orduevi arasından geçen caddedir. Caddenin Meydan’a ya-
kın yerinde Atatürk Anıtı’nın elli metre kadar kuzeyinde 1819 yılında 
yaptırılan Saray Camisi yer almaktaydı. Diğer ismiyle İzzet Paşa Camisi 
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olan Saray Camisi, 1927 yılındaki meydan genişletme çalışmaları esna-
sında yıkılmıştır. Cami yıkılırken, cami duvarına yer alan Selçuklu Çeş-
mesi de beraberinde yıkılmış. Hem caminin hem çeşmenin kitabeleri 
müzeye nakledilmiştir.

Orduevi ve Kongre Binası arasından geçen Taşlı Sokak, Sivas Lisesi 
tarafına doğru hafif bir eğimle uzanır. Sofu Yusuf Camisi önüne geldi-
ğinde caddeyi enlemesine bölen Pünzürük Deresi akardı. Dere üzerin-
de ise tek gözlü kesme taştan yapılmış bir tarihî köprü, derenin ıslah 
çalışmaları nedeniyle üzerinin kapatılmasıyla birlikte caddenin altında 
kaldı.

Tarihin ilk dönemlerinde Ankara-Kayseri tarafına gidecek olanların 
şehir içindeki kullanabilecekleri yegane ana yollarından birisi olan Taş-
lı Sokak; İstasyon Caddesi’nin trafiğe açılmasıyla birlikte, şehir yolcu 
taşımacılığında Kırık Seten, Elektrik Birliği tarafına giden dolmuşların 
yolu oldu. Gerek yaya trafiği gerek araç trafiği açısından da işlevini bir 
müdddet daha sürdümüştü Taşlı Sokak...

Şimdi unutulmuş bir vaziyette, bir nevi sadece cadde kenarına dizilmiş 
evlere ulaşım amacıyla kullanılan Taşlı Sokak’ın Orduevi ve Kongre 
Binası arasında kalan kısmı, kent meydanı genişletme ve düzenleme 
çalışmalarıyla tamamen kaldırılması, Orduevi alanı ve Kongre Binası 
bahçesinin tek parselde birleştirilerek Millî Mücadele Parkı hâline geti-
rilmesi planlanmaktadır.

Bir zamanlar şehrin ulaşım açısından kalbinin attığı ana caddelerinden 
biri olan Taşlı Sokak, tanıklık ettiği bütün hatıralarıyla tarihin tozlu say-
falarındaki yerini almaya doğru gidiyor...

Bu veya gelecek bahar, Taşlı Sokak’ın son baharı olma yolunda....
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Çarşılardan AVM’lere

Geçen gün Sivas’ın eski fotoğraflarına bakarken, sanıyorum Paşa Ca-
misi’nin minare şerefelerinden veya biraz daha arkasındaki yüksek 
apartmanların birisinden çekilmiş siyah beyaz bir fotoğraf dikkatimi 
çekti ve dakikalarca fotoğrafa baktım. Dörtyol mevkisi dediğimiz yer-
den itibaren Subaşı Hanı ve Yeni Cami’den Çorapçı Hanı’na ve daha 
ilerilere, Atatürk Caddesi tarafından ise Meydan Camisi’nden ta aşağı-
lara Kepçeli’ye kadar olan alanı bir nevi kuşbakışı olarak resmeden bir 
fotoğraftı bu... Çok katlı Kunduracılar Çarşısı ve Terziler Çarşısı henüz 
yapılmamış...

Bu binaların yerinde tek katlı, birbirine sokulmuş, daracık sokakları 
olan, onlarca belki yüzlerce küçücük dükkânların çinkolu, tuğlalı çatı-
ları görünüyor. Geniş bir alan gözlerimizin önünde... Çocukluk hatta 
gençlik dönemlerimin başlarında bu çarşıya ben de çok gitmiş, alışveriş 
yapmıştık.

Bildiğim kadarıyla bu alanda bulunan çarşının tek bir ismi yoktu. Böl-
gedeki dükkânların çeşidine göre isimlendirilmişlerdi. Tuzcuların İçi, 
Kunduracılar Çarşısı, Terziler Çarşısı, Yemeniciler, Sakatatçılar… ha-
tırlayabildiğim kadarıyla söylenen isimlerdi.

Çarşı ne zaman teşekkül etti, geçmişi hangi tarihlere kadar gidiyor, bil-
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miyorum. Fizikî olarak günümüz iş yerleriyle kıyaslanmayacak kadar 
gösterişsiz ve dekor itibarıyla çok ilkel gibi görünse de daracık sokaklar-
da birbirine neredeyse sokulmuşçasına yapışık, karşı komşusu ile göz 
göze gelecek kadar yakındılar. Ön duvarları olmayan, ön tezgâhlarının 
küçük bir kısmı daracık sokağa sarkan, sabah ezanında kepenklerini 
açtığında akşam vaktine kadar tüm dükkânın sanki tezgâh gibi sokağa 
açıldığı, sevimli, sıcak ve cana yakın bir dükkânlar panayırıydı âdeta... 
Öyle ki çarşıya giren bir müşteri bu daracık sokaklarda, tüm dükkânın 
bir tezgâh gibi açık olduğu alanda, neredeyse kendi evi gibi sıcak sım-
sıcak bir iklimde gezinir, alışverişini yapar ve gönül rahatlığı içerisinde 
çıkardı çarşıdan...

Genellikle bir veya birbirine yakın bir kaç sokakta aynı tür eşyaları sa-
tan ve imal eden esnaf yer alıyor ve bu esnafların yer aldığı sokakların 
olduğu bölge ise onların ismiyle anılan çarşı olarak adlandırıyordu. 
Örneğin Taşhan’ın karşısındaki ilk sokak yani Subaşı Hanı’nın kuzey 
tarafından girilen sokak Kunduracılar Çarşısı idi. Çocukluğumuzda 
bize çok uzun gelen sokakta karşılıklı olarak kundura imal eden, tamir 
eden veya büyük şehirlerden kış ayları için cizlavıt kara lastikten mese, 
yaz aylarında çocukların giydiği naylon ayakkabıdan terliğe ve kundu-
raya kadar çeşitli ayakkabıları getirip satan esnafın yer aldığı dükkânlar 
dizilmişti. Bu sokakta bir de çeşme vardı bir duvarın dibinde… Hem 
esnafın çırakları testilerini doldurur, içme suyunu taşırlardı hem de çar-
şıya gelen müşterilerin özellikle çocukların çeşmeyi görünce su içme 
arzuları aniden depreşir, nerede ise günün her saati kalabalık olan o çeş-
meden su içmek için annelerinin ellerinden çekiştirirlerdi.

Yemeniciler Çarşısı ise burada değil Kepçeli tarafındaydı. Yemeniciler 
ve tıktık denilen takunya imalatçıları yan yanaydı. Küçücük dükkân-
larında tezgâhlarının başına oturup önlerine boydan boya kaplayan 
meşin önlükleri, başları önlerine eğik, biz denilen iri iğneleriyle yemeni 
yaparlardı. Ustasının istediği alet ve edavatı vermeye hazır bekleyen ve 
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Bir zamanların alışveriş merkezi / çarşı-pazarı  ya da AVM’si olan, sırt 
sırta vermiş küçücük dükkânlardaki esnafının güleryüzü ve gönül ka-
pısı hep açıktı; rekabete değil, berekete inanan bir hayat anlayışıyla....

Fotoğraf - Taşhan’dan Kepçeli’ye doğru alış veriş mekanları - 
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gözüyle ustasının her yaptığını takip ederek bir gün usta olma hevesini 
taşıyan çırakları olurdu her esnafın...

Terziler çarşısında da böyleydi. Her terzinin bir kaç çırağı olurdu. Çı-
rak, dükkânın temizliğinden, getir götür işlerini yapmaktan, kömür 
ütüsünü sokağın ortasında tütünü kayboluncaya kadar yakmaktan, 
ustasının istediği malzemeleri vermekten sorumluydu. Bütün bunlarla 
birlikte, ustasının bir müşteri geldiğinde pantolun, ceket, palto, kasket 
veya takım elbisenin ölçüsünü nasıl aldığını, bu ölçülere göre kumaşı 
nasıl biçtiğini gözünü kırpmadan takip ederdi. Sonra nasıl diktiğini, na-
sıl prova aldığını takip ede ede önce kalfa sonra usta olurdu. Bir mesleği 
öğrenmek, koluna altın bilezik takmaktı. Artık kendine güveni artar, 
etrafından saygı duyardı.

Terziler Çarşısı bölgenin sayıca dükkânı en çok olan esnafıydı. Kun-
duracılar, Tuzcular Çarşısı ile Yemeniciler Çarşısı’nın arasındaki büyük 
bölgede yer alırlardı. Konfeksiyon elbiselerin bilinmediği, daha doğru-
su çok yaygın olmadığı dönemlerde şehirlisinden köylüsüne şehrin er-
kek elbiselerinin dikildiği onlarca dükkânın olduğu bir çarşı idi. Esnaf, 
kumaşını kendi zevkine göre beğenen varlıklı müşterisine sanatını icra 
edercesine özenle dikerdi elbiseyi. Özel sipariş gelmediğinde ise belirli 
kalıplara göre elbiseleri diker, tezgâhlarına koyar ve hem müşterilerini 
bekler hem de yeni elbiseler dikmeye devam ederdi.

Subaşı Hanı’nın sol tarafı ise Tuzcular Çarşısı’ydı. Dükkânların bir kısmı 
hanın dış cephesindeki dükkânlardı ki, kapılarının üst tarafı hilal şeklin-
de ve sanki kaya oyularak yapılmış intibaını verirdi çocuk zihnimde... 
Yine karşı sırasında ise yan yana dizilmiş tek katlı tuz satan dükkânlar 
yer alırdı. Fatlum’dan, Zara’dan, Bingöl tuzlalarından getirilmiş iri taneli 
beyaz ve sarımtırak tuzlar satılırdı buralarda...

Bir de Tuzcular Çarşısı’nda renk renk, desen desen dokunmuş yün ço-
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raplar satılırdı. Haftanın bazı sabahları erken vakitte ve bir kaç saatliğine 
burada çorap pazarı kurulurdu âdeta. Yaşlı kadınlar evlerinde ördükleri 
çorapları getirir burada son tüketici müşterisine, kalanı ise tuzcu esnafı-
na satar ve evlerine dönerlerdi.

Sadece kunduracılar, terziler, tuzcular ve yemeniciler yoktu bu bölge-
de... Özellikle terzilerin arasındaki bazı dükkânlarda sarraflar vardı. Güz 
aylarında düğün alışverişi için buradaki sarraf ve kuyumculardan takı 
alınırdı. Dükkânların arasına serpiştirilmiş gibiydi kuyumcular çarşı-
sıydı âdeta... Sonra, Subaşı Hanı ve Çorapçı Hanı başta bakliyat olmak 
üzere kuru gıdaların satıldığı canlı ve yoğun alışveriş yerleriydi. Yine 
Yemeniciler Çarşısı’nın arka tarafında sakatatçılar et ve et ürünlerinin 
satıldığı bir bölgeydi.

Eski fotoğrafından anlatmaya çalıştığım bu bölge bir dönemlerde Si-
vas’ın alışverişinin, ticaretinin en yoğun olduğu yerdi. Köylüsünden 
kentlisine bütün bir Sivaslının alışveriş yaptığı, şehrin ticarette can da-
marı ve kalbi mesabesindeydi.

Bunlar fizikî mekân olarak fotoğrafın görünen tarafı... Fakat o daracık, 
sırt sırta vermiş küçük kapısı ve tezgâhları daracık sokaklara açılan dük-
kânlardaki esnafının yüreği ve gönül kapısı hep açıktı. Rekabete değil, 
berekete inanan bir hayat anlayışı, hayatın ve ticaretin esasıydı. İnsan 
ilişkileri, ticaret ahlakı ve müşteri münasebeti kâr ve daha çok satış yap-
ma üzerine değil, dürüst ve ihtiyacı karşılama üzerine nasıl oluşturul-
duğunun canlı örneğiydi.

Evet, zaman değişti. Alışverişin şekli, talebi ve arzı de değişti. Dünyanın 
gelişimi ve gidişatına göre de değişmesi de kaçınılmazdı. Değişmeliydi. 

Zamana ayak uyduramayan, hayata ve geleceğe yenik düşüyordu so-
nuçta.
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Fakat değişmek demek her şeyi yıkmak, yok etmek ve imha etmek 
değildir. Bir kimliği, bir duruşu, başkasından farklı olan tarafını öne çı-
karan ve ayırt eden alamet-i farikayı muhafaza ederek yenilenmektir. 
Yenilenerek ihya olmaktır. Kişiliğiyle, kimliğiyle kendi özgünlüğünü 
koruyabilmektir. Daha sonraki nesillere devrederek, asırlar boyu süren 
ve devam edecek olan şahsiyetini sürdürebilmektir.

Örneğin, fotoğrafını tekrar gördüğüm ve bir kısmını anlatmaya çalış-
tığım Sivas’ın birkaç çarşıdan oluşan alışveriş bölgesi, fotoğraftaki şek-
liyle “keşke” muhafaza edilebilseydi, bu şehrin düne dair otantik bir 
bölgesi, ticari hayatı ve insan ilişkileri, yaşayan bir tarih olarak bugüne 
ve gelecek kuşaklara kalırdı. Tıpkı İstanbul Kapalı Çarşısı, Mısır Çarşısı 
gibi... Ve sonra yeni AVM’ler yapılabilirdi başka bölgelere...
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Medreselerimizin Hâl-i Pür-Melâli

Bundan kırk yıl kadar önceydi, 1970’lerin biraz öncesi belki… Çocuk-
tum.

Bir tanıdık büyüğümüz, kendi çocuklarıyla birlikte bir hafta sonu, 
biz çocukları Şifaiye Medresesi’ne götürdü. Daha önce dışarıdan çok 
seyrettiğimiz, çevresinde dolaştığımız o devasa taş binanın kapısının 
önüne geldik. Binanın, oldukça büyük ama yıpranmış ve kararmış çift 
kanatlı kapısının önünde bir müddet bekledik. Sonra bekçisi olduğu-
nu sandığım birisi geldi, kapının kilitlerini açtı. Biz medresenin içerisine 
girdik. Birden hem yüksek hem geniş devasa taş bir mekânda bulduk 
kendimizi... Tavanına kadar her tarafı taşlarla örülmüş olan giriş kısı-
mının büyüklüğünde çocuk bedenlerimiz sanki daha da küçülmüştü. 
Şaşkınlık içerisindeydik. Etrafa hayretler içerisinde bakarak binanın 
üstü açık avlu kısmına doğru yürüdük. Kimseler yoktu. Sütunlar ve ar-
kalarında küçük kapıları olan odalarla etrafı çevrili üzeri açık bir avlu idi 
burası. Özellikle sütun dipleri ve her taraf kuş gübresiyle kaplıydı. 

Sanırım uzun bir zamandır kimseler girmediğinden kaderine terk edil-
miş ıssız, sessiz ve bakımsız olarak derin bir sükûta gömülmüştü. Arada 
bir eyvanların, çatıların üzerinde pırrr sesleriyle havalanıp, kanat çırpa-
rak karşı tarafa uçuşan kayapalardan başka bir ses yoktu etrafta.

Bir müddet, sütunlara, kubbeler ve eyvanlara baktık. Sonra eyvanla-



48

rın arkasındaki karanlığa gömülmüş hücrelerin daracık kapılarından 
biraz çekinerek, biraz ürpererek odaların içerisini seyre daldık. Hepsi 
birbirine benziyordu. Bazı hücrelerden başımızı içeriye uzattığımızda 
hücreden telaşla dışarıya kaçmak için uçuşan kuşlardan ürkerek ve 
bir başka hücrede ne görebiliriz heyecanıyla neredeyse tüm hücreleri 
gezdik. Her bir odada sanki farklı bir şey görebilme umuduna rağmen 
birbirine benzeyen, bize oldukça yüksek gelen içerileri loş bir karan-
lığa bürünmüş hücreleri dolaştık. Giriş kapısının karşısındaki büyük 
eyvana bir anlam veremedik. Gezdiğimiz hücrelerin arasında bir tanesi 
diğerlerinden çok farklıydı. Ön cephesi gözlerimizi kamaştıran o güne 
kadar görmediğimiz mavi çinilere, desenlerle süslüydü; bakakaldık. Ve 
penceresinin demirlerine dahi kuşların pislediği, kirden ve tozdan gö-
rünmeyen camlarından içeriye bakmaya, içeride neler olduğunu gör-
meye ve anlamaya uğraştık. İçeriden görebildiklerimizi, fark ettiğimiz 
şeyleri birbirimize anlatmaya çalışıyorduk bir şey görebilmenin tarifsiz 
korku dolu heyecanıyla… Görünen yerden diğerimiz de bakabilmek 
için onu iteleyip oradan bakmaya çalışıyorduk. Seçebildiklerimiz bir 
kaç mezardı içeriden…

O pazarı, Şifaiye Medresesi’nin avlusunda geçirdik.

Avluya, eyvanların arasına, sütunların diplerine yığılmış kuş gübrelerini 
torbalara doldurduk. Akşama kadar neredeyse bir araba gübre torbala-
mıştık. Akşam bizi almaya gelen bir at arabasına yükleyerek medrese-
den ayrıldık. O gün, ne o medresenin adını biliyordum ne de o binanın 
geçmişini… Ve bir türlü aklımızın almadığı şey ise, o kadar gübrenin 
ne kadar zamanda orada biriktiğiydi; kimsenin neden oraya girmedi-
ğiydi...

Şimdi, o medresenin ve diğerlerinin yıllar önce, belki seksen doksan 
yıl önce çekilmiş eski fotoğraflarına bakıyorum; Şifaiye’ye, Buruciye’ye, 
Çifte Minare’ye ve Gökmedrese’ye... Minare şerefelerinin üst kısımla-
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Kısa ömürlü binalarla uzun ömürlü şehirler inşa edilebilir mi? 
Şehirlerini inşa edemeyenler medeniyet kurabilirler mi? 
Ve bir medeniyetin nasıl vârisi olabilirler?

Fotoğraf - Buruciye Medresesi - 
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rı yıkılmış. kimi yerleri toprağa gömülmüş, kimi duvarları göçmüş bir 
vaziyette melul ve mahzunlar... Yine karşısındaki medresenin yıkılmış 
eyvanlarının yerinde ahşap bir okul binası görünüyor. Başka bir med-
resenin ana eyvanın içinde gecekondu usulü derme çatma evler var.    
Medreselerin bir taraftan ihmal edilmiş, kaderine terkedilmiş ve biri-
lerinin âdeta işgaline uğramış hüzünlü hâlleri fotoğrafın soluk rengiyle 
bütünleşmiş âdeta...

Ve yıllar sonra Cıbıllar Parkı’nı dolduran ağaçların arka kısmında kaldı 
medreseler. Zaman zaman yazlık sinemalar için akşamları Şifaiye’nin 
yan tarafında Yazlık Selçuk Sineması’nda, Kale Camisi’nin güney ta-
rafında daha sonra küçük bir parka dönüştürülen alandaki Tan Sine-
ması’nın yazlık kısmında filimler izlemiştik. Gecenin karanlığında ay 
ışığının yansımasıyla kale surları gibi gözlerimizin önünde azametiyle 
dururlardı hep...

Ve 2000’li yılların başında ise tarihî Selçuklu Meydanı proje çalışmasıy-
la birlikte Cıbıllar Parkı ağaçlardan arındırıldığında hem meydan hem 
de medreseler bütün haşmetiyle gün yüzüne çıktı. Restorasyon çalış-
malarıyla medreseler yeniden ihya edilmeye başlandı. Kapıları açıldı. 
İç avluları çay bahçesine, hücreleri el sanatlarına ve ticarethanelere dö-
nüştürüldü. Ve Çifteminareli Medrese’nin yıkılan eyvanlarının ortaya 
çıkarılması için yapılan kazılar sonucu medrese binasının oturumu 
yeniden restore edildi. Ve bir çay ocağı da buraya açıldı.

Bugün avlularında çay yudumladığımız medreseler bir ata yadigârı. 
Muhteşem sanat eserleri. Taş oymacılığında zarafetin nakış nakış ruh-
lara dokuduğu incelik... Asalet ve azametiyle asırlara meydan okuyan 
abide anıt... 800 yıl öncenin günümüze yansıyan eğitim kurumları ola-
rak medeniyetin sembolü... İbret alınacak, ders çıkarılacak yol haritası 
bir bakıma...
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Düşünün... 1200’lü yıllar dünyasını; Avrupa’yı, tüm yeryüzünü; ge-
lişmişliği, kalkınmışlığı, insan haklarını, eğitimi, sanatı kısacası 800 yıl 
öncenin dünyasını gözler önüne getirin... Sivas’ta 1271’de Şifaiye Med-
resesi yapılıyor ve yaklaşık elli yıl sonra aynı yıl içinde yani 1271’de Bu-
ruciye, Çifte Minareli Medrese ve Gökmedrese inşa ediliyor. Birisi tıp, 
öbürü astronomi, diğeri ilahiyat alanında, o çağın üç ayrı ilim yuvası, 
üniversitesi... Sadece binalar mimari şaheserler olarak yapılıp bırakılmı-
yor. O binaların bakımı, onarımı ile orada okuyacak talebelerin ve mü-
derrislerin de giderleri asırlar boyunca karşılanacak biçimde devlete ve 
hiç kimseye yük olmayacak gelir kaynakları bağışlanıyor; dükkânlar, 
hanlar, tarlalar vakfediliyor o medreselerin yaşaması için... Ve asırlar bo-
yunca ilim irfan yurdu olarak hizmet veriyor, şifa dağıtıyor.

Medeniyetimizin ve kültürümüzün harmanlandığı bu coğrayfayı bize 
bırakan ecdadımızla ne kadar gurur duysak azdır.

Ve muhakkak ki bizler, onlarla gurur duyuyoruz. Ama onlar bizim bu 
ihmalkarlığımıza ve vurdumduymazlığımıza, mezar taşlarına yazdıkları 
beyitlerle ne diyorlar acaba?

Şifaiye Medresesi’ndeki türbesinde medfun olan Selçuklu Sultanı İz-
zettin Keykâvus’un sandukasının üzerinde vasiyeti üzerine kendisinin 
Farsça olarak yazdığı şu mısralar yer almaktadır. Sultan Keykavus der ki:

“Biz dünyayı terk edip gittik.
Rahatlığın sıkıntısını gönüle nakşettip gittik.
Bundan sonra nöbet sizindir.
Nitekim biz nöbetimizi tuttuk ve gittik”



52

Aramızda Kütüphane Kuracak Birisi Var mı?

Lise dönemi öğrencilik yıllarımızda Ziyabey Kütüphanesi, belki de en 
çok uğradığımız mekânlarımızdan biriydi. Okulumuzun yolu üzerin-
deydi. Hem sabah hem öğleden sonra eğitim gördüğümüzden öğle 
yemeği arasında veya akşam okul çıkışında özellikle de cumartesi gün-
leri ile on beş tatil dediğimiz sömestre tatilinde vaktimizin büyük bir 
bölümünü Ziyabey Kütüphanesi’nin ikinci katında çok geçirmişimdir. 
Kütüphane binasının yol üzerindeki birinci katı alışveriş yapılan dük-
kânlar olarak kullanılmaktaydı o zamanlar... Binanın Paşa Camisi tara-
fındaki köşesindeki ilk bölüm Maarif Kitabevi idi. Bir de kütüphanenin 
giriş kapısının sağ tarafında kalan bölümlerden biri İslam Kitabevi’ydi. 
Diğer dükkanları ise net olarak hatırlamıyorum ama nalbur, hırdavatçı 
türü dükkânlardı sanıyorum. 

Bu iki kitabevinin vitrinine, vitrinine dizilmiş kitaplara, kitapların isim 
ve yazarlarına defalarca baktığımı, vitrinlerin önünde uzun vakitler ge-
çirirdiğimi hatırlıyorum... Kütüphanenin kapısı, her iki tarafında üçer 
dükkân bulunan binanın orta kısmındaydı ve kaldırımdan oldukça 
yüksekti; basamak olarak kullanılmak üzere konulmuş bir taş parça-
sının üstüne basılarak çift kanatlı kapısını açıp içeriye girerdik. Taş ze-
minli holü geçtikten sonra sağlı sollu iki ayrı taraftan hafif bir kavisle 
yükselerek orta sahanlıkta tek merdivene dönüşen ve oradan ikinci 
kata doğru uzanan ahşap merdivenlerden yukarıya çıkmak, nedense 
hep bana çok farklı bir duyguyu yaşatırdı… 
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Evimizin ikinci katına uzanan ve bahçede üzeri açık ve evin duvarına 
bitişik şekilde yapılmış eskimiş kırık dökük merdivenimizle mukayese 
edilemeyecek kadar hoş ve harika olmasındandı belki de... Genelde be-
raber gittiğim sınıf arkadaşım Muzaffer ile kütüphanenin birimiz sağ, 
diğerimiz sol tarafındaki basamaklardan çıkarak sahanlıkta karşılaşma-
nın zevkini yaşardık âdeta… Merdiven basamaklarına bastıkça tahta-
dan çıkan hafif gıcırtılı sesi duymak hoş bir duyguydu. Ama ikinci kata 
çıktığımızda merdiven başı sahanlığının iki tarafında bulunan biz ço-
cuklara oldukça devasa görünen yüksek kapıyı gıcırdatmadan açmak 
için neredeyse nefesimizi tutar, sessiz bir şekilde kapıyı açardık. Yine ta-
ban tahtalarından ses çıkmasın diye yavaş yavaş yürüyerek âdeta süzü-
lerek boş bir masa bulup oturmak için odayı bir baştan bir başa gözden 
geçirirdik. Yer bulmak zordu, rahat, sessiz ve sıcak bir mekânda ders 
çalışmak o günler için bulunmaz bir imkândı. Boş bulduğumuz yere 
oturur, koltuğumuzun altındaki defter ve kitapları masanın üzerine ko-
yardık. Salondaki masalar, ders çalışan veya kütüphanenin kitapların-
dan yararlanarak ödev hazırlayan öğrencilerle dolu olurdu genellikle...

Oldukça sessizdi ortam... Salonun orta yerindeki sac sobada çıtırdaya-
rak yanan odunun sesi bu sessizliği tatlı bir musiki olarak âdeta şenlen-
dirirdi. Bu salonda boş masa bulamadığımızda ise salonun öbür ucun-
daki yine yüksek kapılı odaya girer, orada boş masa varsa otururduk. Bu 
odada kütüphanenin müdürü mü, yöneticisi mi olduğunu bilmediğim 
ama hizmetkârlığını yapan, isteyene aradığı kitabı veren, ödevlerine 
yardımcı olan yetmiş seksen yaşlarına dayanmış güleryüzlü bir ihtiyar 
alâkadar olurdu. Sanıyorum Hüseyin Emmi diye hitap ederdik. Mü-
tebessim bir çehresi vardı, çoğu zaman akranı olan birkaç ihtiyar daha 
gelir ve otururlardı; hafif seslerle muhabbet ederlerdi. Günlük gazeteler 
gelirdi kütüphaneye. Mahallî gazeteyi ilk defa kütüphanede görmüş-
tüm. İhtiyarlar, gözlüklerini burunlarının üzerlerine düşürerek gazete 
okurlardı, bazen yorum yaparlardı kendi aralarında… 
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Şehirler ne amaçla inşa edilir ki?

Fotoğraf - Ziya Bey Kütüphanesi - 
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Gazete okumaya işte Ziyabey Kütüphanesi’nin bu odasında başladım. 
Dersimizi bitirdikten sonra gazeteyi elimize alır sayfalarını çevirir ve 
okurduk. Zamanla tiryakisi olduğumu, dersim olmadığı zamanlarda 
bile kütüphaneye gazete okumak için gittiğimi hatırlıyorum. Kütüpha-
ne sıcaktı, sadece yanan sobasıyla değil, camekânlarının arkasına dizil-
miş irili ufaklı, inceli kalınlı cilt cilt kitaplar hep ilgimi çekerdi… İsim-
lerini okumak, bazen alıp içlerine bakmak ve sayfalarını karıştırmak, 
onlara dokunmak, genç yaşımda doyumsuz bir hazdı benim için…

Sonradan öğrendiğime göre, Ziyabey Kütüphanesi o zamanlar devle-
tin bir kurumu, kütüphanesi değildi. Özeldi. Orada hizmet eden bizle-
re kitap veren yaşlı adam da devletin memuru değildi. Ziyabey Kütüp-
hanesi, Sivaslı Mütevellizade ailesinden ve Sivas milletvekiliği de yapan 
Ziya Bey (Başara)’nın şahsi imkânlarıyla 38 yaşında iken 1908 yılında 
binasını yaptırdığı yine içerisini tefriş ederek, kitapları kendi imkânla-
rıyla temin edip oluşturduğu ve kütüphanenin hem personel hem de 
bakım giderlerini vakıf tuzlalarının geliri ve mal varlığından karşıladığı 
özel bir kütüphaneydi.

Ziyabey Kütüphanesi, bugün Yazma Eserler Kütüphanesi olarak hiz-
met vermeye devam ediyor olsa da kurulduğu 1908’den 1978 yılına 
kadar 70 yıl her türlü giderini Mütevellizade ailesinden Ziyabey’in ve 
çocuklarının karşıladığı özel bir kütüphane olarak ilim hayatımızın ve 
insanımızın hizmetinde olmuştur.

Bu hizmetlerin, devlet katkısı olmadan, devletten bir şey beklenilme-
den, bu  toprakların, bu şehrin bir ailesi tarafından yapılmış olması üze-
rinde düşünülmesi gereken bir konu. Devlet katkısı olmadan Sivas’ta 
yapılan hizmet sadece özel bir kütüphane değil sadece Ziya Bey de 
değil...

Sivas’ın kültür coğrafyasına, medeniyet dünyasına baktığımızda Ziya-



56

bey Kütüphanesi gibi daha nicelerini görebilmemiz mümkün. Aklımı-
za ilk gelen ve bugün herkesin sadece bir sanat eseri olarak gördüğü 
Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi, Çifteminareli Medrese, Gök-
medrese birer irfan yuvası olarak 800 yıla yaklaşan bir süreçte, devlet-
ten hiçbir katkı beklenilmeden, bu milletin ilim merkezleri olarak özel 
teşebbüs tarafından binası yaptırılan ve asırlarca her türlü giderini kar-
şılayacak şekilde vakıfları kurularak bu millete hediye edilen kurumlar-
dır. Yine Darü’r-Raha başta olmak üzere yüzlerce vakıf kurarak, yoksu-
lun, yolcunun, hastanın, sıkıntıda olanın ihtiyaçlarını kimseye muhtaç 
olmayacak şekilde karşılayan, devlete yük olmaktan çıkaran, toplumsal 
yardımlaşmanın emsalsiz birer örneği olarak bu toprakların insanının 
birbirine kucak açmasının sayısız  örneklerinden bir kaçıdır.

Örneğin, Buruciye Medresesi’nin kurucusu, Muzaffer Burucerdi Haz-
retleridir. Bu şehrin eşrafından varlıklı bir zat olduğu söyleniyor. Çalışıp 
kazanmıştır. Kazandığıyla astronomi ilmi üzerine bugünün üniversite-
si konumundaki Buruciye Medresesi’nin hem mimari açıdan şaheser 
binasını inşa ettirmiş, hem de tuzlalar, tarlalar, dükkânlar bağışlayarak 
yani vakıf kurarak, bunlardan elde edilen kazançlarla, bu binanın asırlar 
boyu sürecek şekilde bakım ve onarımını ve öğrenci ve öğretim üyele-
rinin giderlerini ve ücretlerini karşılaşmıştır.

Yine bir örnek olmak üzere Darü’r-Raha yani “Rahatlık Evi” vakfını 
kuran bu toprakların mümtaz bir diğer şahsı ise, kurduğu vakfa gelir 
getirmek üzere tarlalar, dükkânlar bağışlamıştır. Buradan elde edilen 
kazançla, yine asırlar boyu sürecek şekilde yolcuların, yoksulların, has-
taların her türlü ihtiyacını karşılamıştır. Bu hizmet de devletten bir şey 
beklemeden bu coğrafyanın insanına yapılan karşılıksız bir sosyal gü-
vencedir.

Bu ve benzeri örneklerde görünen o ki, aynı mahallede, aynı şehirde 
yaşayan insanlar sırf kendileri için kazanmak, sırf kendileri için harca-
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mak için uğraşmamışlardır. Çalışarak kazandıklarını sadece kendileri 
için harcamamışlar, biriktirmemişler; kazançlarının üzerine daha fazla 
kazanç koyabilmenin çabasında hiç olmamışlardır. Aksine, kendileri 
emek, zaman ve çaba vererek kazandıklarını, toplumlarına ve toplum-
larının geleceğine harcamamışlar ve bunun huzurunu yaşamışlardır. 
Çünkü Sevgili Peygamberimiz (sav), Müslim’in Ebu Hureyre (r.a)’den 
rivayet ettiği bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:

 “İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu 
üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, ken-
disine dua eden hayırlı evlat.”

Büyük medeniyetler, bu duyguya sahip varlıklı insanlarla kurulur de-
mek ki…
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Yıldızdağı’ndan Bir Beyaz Selam

Kar yağıyor. 

Bu cümleyi duyduğumda, elimde ne varsa her şeyi bırakarak, pence-
reden dışarı bakıp karın yağışını uzun uzun seyretmek gelir hep içim-
den… Çocukluğumdan beri bu böyledir.

Ahşap iki katlı evimizin penceresi önündeki sedire oturup, dirsekle-
rimizi halı kaplı yastıkların üzerine dayayarak “göklerden emeller gibi 
rîzân olan” karın yeryüzüne inişini izlerdik babaannemle beraber… 
Parmaklarının arasındaki 99’luk tespihi çekerken dudakları sessiz ses-
siz kıpırdardı ve gözlerimiz ise gökten uçuşarak düşen kar tanecikleri-
ni seyre dalardı. Akşam olduğunda perdeyi aralayıp sokak lambasının 
ışığında, rüzgârın tesiriyle saga sola savrulan, rüzgârsız zamanlarda ise 
nazlı bir gelin gibi süzülerek yeryüzüne inen karlarla hayallere dalar-
dım. Her bir kar tanesiyle sanki yeryüzüne ben inerdim. Bitsin, dursun, 
tamamlansın istemezdim. “Meleklerin kanadıyla iniyor.” derdi babaan-
nem. Arada bir çatı aralarından, dulda ağaç dallarından pırrr edip bir 
serçe uçardı, başka bir dulda yere sığınırdı âdeta. Bazen de penceremi-
zin ön pervazına konarlardı. İşte o zaman küçük ekmek kırıntıları ve 
bir miktar buğday tanesini pencere önüne hemen koyuverirdik. Ve 
kanatlarının arasına büzülmüş küçücük serçeler kanat çırparak pencere 
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önüne gelir, pervaza yığılmış karın içinden sağa sola bakarak gagalarıyla 
oradan almaya çalışırlardı.

Pamuk gibi yumuşak ve küçük kar taneleri, koskoca yeryüzünü, çatı-
ları, bacaları, yolları nasıl da kısa bir sürede bembeyaz bir yorgan gibi 
kaplardı. Üst üste yığılan, yığıldıkça yükselen ve biz çocuklar dışarıya 
çıktığımızda her adımımızı attığımızda neredeyse bacaklarımıza kadar 
içerisine gömüldüğümüz o bembeyaz yumuşacık karların üzerinde yü-
rümek, onları avuçlamak, kartopu yapmak, ellerimizin arasında eritip 
ıslanmak, çocukluk günlerimizin belki de yüreklerimize saldığı huzur 
ve sükûn dolu muazzam bir dünyaydı.

Kışın ve ayazın onca zorluğuna ve acımasızlığına ragmen kar bir hayattı 
sanki...

Ve kar sokakları kaplayınca, biz çocuklar varsa eldivenlerimizi ve be-
relerimizi örtüp, kömürlük veya merdiven altlarında sakladığımız balık 
sırtı tahta kızaklarımızı alarak mahallemizin yokuşlu yerlerine koşardık 
âdeta… Ve birkaç arkadaş bir olup kızaklar ellerimizde Kale’nin yo-
kuşundan aşağıya, Sularbaşı’nda, Pekmez Sokak’tan veya mahallenin 
eğimli yokuşlu herhangi bir yerinde aşağılara doğru usanma bilmeden, 
üşümeden ve ıslandığımızı, düştüğümüzü hissetmeden kayardık ve ka-
yardık… Kış bir eğlenceydi biz çocuklara; sokak aralarına yaptığımız 
kardan adamlar, kar yığınları altlarına kurduğumuz su tuzakları, karto-
pu savaşlarıyla sokaklar bizim, biz sokaklarındı. Akşamları ayrı bir keyf 
gündüzleri ayrı bir keyfti, bütün bir mahallenin çocuklarıyla hep birlik-
te oynardık.

Biz çocukların eğlencesi kızak kaymaktı sokak aralarında, yokuşlardan 
aşağı…

Gençler ve büyükler ise çok yaygın olmasa da daha büyük yokuşlarda, 
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şehrin biraz daha dışında kayak yaparlardı. 1930’lardan itibaren Yo-
ğunyokuş’ta, Meraküm’de, bugün Gültepe dediğimiz Sıptırıç’ta şehrin 
gençleri ve kayak ihtisas kulüpleri tarafından kayak müsabakaları yapılı-
yordu. Farklı yıllarda çeşitli düzenlemeler yapılsa da fazla yaygınlaşma-
mış ve gelişen, büyüyen ve tanınan bir kayak merkezine dönüşememiş-
ti buralar. Muhakkak ki altyapıları yetersizdi ve gelişen teknolojiye ayak 
uyduramayıp yerel çapta kayak yapmak için müsait alan olabilmenin 
ötesine geçememişlerdi. Bugünkü anlamda birer Kayak Merkezi de-
ğillerdi ama o dönemlerin kayma ihtiyacını giderebiliyorlardı sadece. 
Sıptırıç bölgesi, konuta açılınca kayak yapılan alan olmaktan çıktı. Ama 
Yoğunyokuş, hâlâ Kayak Merkezi olarak yıllardır bu şehrin kayma he-
yecanı ve zevkini yaşayan insanlarına hizmet vermeye devam ediyor.

Yoğunyokuş Kayak Merkezi, şehir merkezine 20 km mesafede. Karşı-
yaka Mahallesi’nden geçip gidilince, eski Kayseri yolu üzerinde Cehen-
nem Deresi’nin üst taraflarında 1750 rakımlı tepenin olduğu bölgedir. 
Çam ağaçları ile kaplı olmasından dolayı bölge Uludağ’a, Kartalkaya’ya 
benzeyen oldukça güzel bir mekândır. Kışın kayak merkezi, yazın ise 
mesire alanı olarak çok da tanınmamakla beraber bilen Sivaslıların göz-
de mekânlarından biridir. Kayak Merkezi ama Yoğunyokuş’ta teleferik 
ve telesiyej gibi imkânlar yok. Ama kayak yapmaya oldukça müsait par-
kur ve alanlara sahip… Üniversite öğrencileri başta olmak üzere Kayak 
İhtisas Kulübü tarafından kayak kurslarının yapıldığı bir merkez hâlâ... 
Ama günümüz talep ve imkânları açısından oldukça yetersiz…

Ve bugün, tüm bunlardan sonra Sivas’ın artık bir Kayak Merkezi var: 
Yıldızdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi…

1990’lı yıllarda başlayan 25 yıllık rüya nihayet gerçek oldu.

Sivas daha modern, profesyonel ve uluslararası standartlarda imkânla-
rın var olduğu Yıldızdağ Kayak Merkezi’nin ilk günlerinin heyecanını 
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yaşıyor bugün. Ve Sivas halkı 2014 yılı Şubat ayında başlayarak tanıtım 
amaçlı ve ücretsiz olarak Yıldızdağı tesislerinde teleferiğe biniyor ve 
zevkle, heyecanla kaymaya başlıyor... Yıldızdağı’nda kayanlar, anlatanlar 
daha da çoğalacak... Yeni kurulan tesis bir taraftan eksiklerini tamamla-
yacak, bir taraftan yeni altyapı ve donatılarını ekleyerek daha mükem-
mel olmaya doğru yol alacak...

Yıldızdağı Sivas’ın Yıldızı Olacak...
Sivas Yıldız Dağı kayak merkezinde 1 teleski, 2 telesiyej ve 1 babylift 
olmak üzere 4 mekanik tesis ile 1750 yatak kapasiteli 4 konaklama te-
sisi, 5 günübirlik tesis alanı, park ve spor alanları, 1 sağlık tesisi, 1 ticaret 
alanı, 1 kayakevi, kamp alanları, yönetim merkezi, karakol, helikopter 
pisti, 350 araçlık otopark alanı ve çeşitli sosyal bölümler yer alacak. 
Uluslararası standartlarda müsabakaların yapılacağı bir Kayak Merkezi 
olma yolunda yoğun çabaların sürdürüldüğü bir dönemi yaşıyoruz. 25 
yıllık rüya, üç yıl önce ete kemiğe bürünmek üzere içerisinde benim-
de bulunduğum proje ihalelerin yapıldığı günden bugüne çok ciddi ve 
yoğun bir süreç yaşandı. Sivas’ımızın Bakanı Sayın İsmet Yılmaz başta 
olmak üzere vekillerimiz üzere özellikle İl Özel İdaresi Genel Sekrete-
ri Sayın Salih Ayhan, zamanında tamamlamak ve kaliteli bir tesis için 
gününü gecesine kattı. Bir Sivaslı olarak kutluyorum emeği geçen her-
kesi...

Yıldızdağ Kayak Merkezi’nin sadece kış aylarında kayak amaçlı kulla-
nılmasının ötesinde yaz dönemi için de birçok etkinliğe ev sahipliği 
yapması planlanmakta. Yine Sıcak Çermik Termal Tesisleri’yle bağlan-
tılı yapılabilecek etkinlikler için imkânlar hazırlanmakta... Tabii ki hava-
alanına, Sıcak Çermik’e ve Sivas’ın merkezine ulaşımı en rahat sağlaya-
cak yol yapımı plan ve yapım aşamasında şu sıralar...

Ayrıca, Yıldız Dağı’nda Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek İrtifa ve Spor 
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Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi de kurulması planlanıyor. 
Böylece sporcular ve doğa sporları ile ilgilenenler de irtifaya bağlı or-
taya çıkan sorunlar ve çözümler bilimsel olarak incelenecek ve Kayak 
Merkezi’nin daha sağlıklı ve performansının artırılması için çalışmalar 
yapılacak.

Türkülere konu olan Sivas’ın ve Yıldızdağı’nın aman vermeyen karı ar-
tık kâra, hizmete dönüşecek. Hem şehre ekonomik katkı ve istihdam 
sağlayacak hem de bölgeyi yeni bir cazibe alanına dönüştürecek…





2. BÖLÜM

KANATLI KAPILARDAN

bu şehrin
bir kenar mahallesinde akşamüstü
yerler mühürlenirdi akşam ezanıyla
anneler saklayarak seslerini
çocuklarını çağırırlardı
sofralarına* 

* İbrahim Yasak / Bir Ömür Bir Rüzgâr kitabından
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Şehrin Kimliği Üzerine

Hiç düşündünüz mü, bilmiyorum. Doğup büyüdüğümüz şehre ait bir 
şey duyduğumuzda veya gördüğümüzde dikkat kesilir, ilgilenir, inceler 
ve bilgi edinmeye çalışırız.

Bizi, o topraklara çeken bir şey vardır.

Öyle ki, çok alâkadar olmasak dahi şehrimizin futbol takımının yaptığı 
maç sonucunda galibiyetiyle sevinir, yenilgisiyle üzülürüz. Şehrimizde 
meydana gelen sel felaketini, yangını, doğal afeti duyduğumuzda içimiz 
burkulur hep… Hele başka bir şehirdeysek şehrimize ait trafik plaka-
sını taşıyan bir aracı görmek bile bizi heyecanlandırır; durur bakarız, 
içimiz kabarır; bir dosta kavuşmanın heyecanı yaşarız. Bizim oralara ait 
bir türküyü duyduğumuzda sılanın hasretine kapılır, hüzünleniriz he-
men… Sazın ve sözün efsunkâr ritmi alır götürür bizleri o günlere ve 
o topraklara…

O topraklar ki, çocukluğumuzu taşır, hatıralarımızı yaşatır. Orada doğ-
muş, orada büyümüş olabiliriz; hatta bütün bir ömrümüzü orada geçir-
miş olabiliriz… Adımlarımızı attığımız sokak orasıdır; top koşturdu-
ğumuz, aşık, kömen, cıncık oynadığımız, kışın ayazında kızaklarımızla 
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Dünya ve insanlık tarihi aslında bir değişim hikâyesidir...
Bu değişim hikâyesinin belge niteliğindeki görseli ise şehirleri-
mizdir.

Fotoğraf - 1950’ler de Sivas -
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yarış yaptığımız yer orasıdır. İlk aşkımız veya ilk kavgamız orada ol-
muştur. Bizim sokağımızdır orası, mahallemizdir, şehrimizdir; bizimdir 
kısacası... Mescidiyle, okuluyla, dallarından meyvelerini kopardığımız 
ağaçlarıyla bizimdir; bize aittir, bizden parçalar taşır, biz de oralardan... 
Nerelisin denildiğinde mahallemizi söyleyerek gurur duyduğumuz, 
mahallelimiz gibi olmaya ve davranmaya çalıştığımız yerdir orası...

Muhakkak ki mekânlar bizleri bir yere ait kılar. Ama bir yere ait olmak 
sadece o yerde ikamet etmek demek değildir. O mahallede o şehirde 
oturmak önemlidir ve gereklidir ama o yere ait olmak için, o bölgede 
oturanlar gibi davranmak, tavır almak insanı o mahalleli veya o şehirli 
yapar ancak...

İşte o zaman, “kimsin” veya “nerelisin” denildiğinde her ne kadar 
mekân olarak mahallemizi veya şehrimizi telaffuz etsek de, o mahalleli 
ve şehirli gibi davranış sergilediğimizde oralı olarak intiba bırakırız in-
sanların üzerinde... Zira, farklı şehirlerde karşılaştığımız insanlar bizim 
davranışlarımıza, sözlerimize ve tavır alışlarımıza bakarak, farklılığımızı 
ayırt eder ve bizi başkalarından ayıran hususun idrakiyle “kim” ve “ne-
reli” olduğumuzu sorarlar. Bu sorunun cevabı ikamet adresimizin öte-
sinde bizi biz yapan ortak değerlerimizin hayatımıza ve davranışlarımı-
za yansıyan ve hayat biçimimizi oluşturan özellikleridir, kültürüdür ve 
kimliğidir.

Bir şehre ait olmak o şehrin kültürel potasında erimek onu benimse-
mektir, o kültürel dokuyu bir hayat biçimi olarak kabullenmek ve ya-
şamaktır. Aynı mahalleli veya aynı şehirli olmak ortak davranış payda-
sında bir arada olmaktır. Bu kültürel doku dar anlamda mahallelikten 
başlayıp halkayı genişleterek önce kendi şehrine ve daha sonra da ül-
kenin tamamına yayılan mahallîlikten millîliğe ve oradan evrenselliğe 
uzanan geniş bir çerçeveyi kapsar. İç içe halkalardır, birbirini tamamla-
yan ve bütünleyen... Bir medeniyet inşasıdır kısacası...
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Bu nedenle, şehir ile insan arasında etkileşimli ve çift taraflı bir bağ vardır. 
Şehir ve insan karşılıklı ve sürekli olarak birbirini inşa eder. Birbirinden 
beslenir, birbirine yaslanarak vücut bulur. İnsan yaşadığı mekânı işleye-
rek konaklamak için ev, ulaşım için yol, meydan, eğitim için okul, sağlık 
için hastane, parklar, mesire alanları, çeşmeler, kamu binaları, hanlar, 
hamamlar yaparak bir şehir inşa eder. İnsanların ruh coğrafyasına göre 
bir şehir silüeti ve mimarisi oluşturur. Şehir ise içerisinde yaşayanlara 
hayat imkânları sunarak ve yön vererek insanı etkiler ve şekillendirir. 
İnsan o şehrin sokakları, caddeleri, alışveriş mekânlarından beslenerek 
yaşamaya başlar. Öyle ki insan ve şehir hayat stili olarak birbirinin ta-
mamlayıcısı olur. İnsan şehirle, şehir insanla uyumlu yaşamaya başlar.

Şehir, kendine şekil veren insanın ruh dünyasının maddeye ve mekâna 
dönüşmüş hâlini alır. Şehir ve insan öyle bütünleşir ki, Necip Fazıl’ın di-
zelerinde dediği gibi şehir  ve insan içiçe girer âdeta… “Ruhumu eritip 
de kalıpta dondurmuşlar/Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar”.

Bu nedenledir ki, her insanın ruhu ve kimliği olduğu gibi şehirlerin de 
ruhu ve kimliği vardır. Şehri diğer şehirlerden farklı yapan ve anlamlı 
kılan da budur, mizacıdır.

“Kimlik”aslında “kim” olduğunun, “kimden” geldiğinin ve “nereli” oldu-
ğunun, hangi genleri taşıyarak, nasıl bir dokuya sahip olduğunun ifade 
biçimidir.

Bir şehrin ve insanın “kim”liği bir bakıma geçmişidir, birikimidir, geç-
mişten bugüne taşıdığı değerleridir ve geçmişin üzerine bugün neler 
ilave ederek, geliştirerek yarınlara bırakacağıdır.

İnsanların öz geçmişi olduğu gibi, şehirlerin de öz geçmişi yani bir tari-
hi vardır. Her ikisi de dünden bugüne taşıdıkları, varlıklarını oluşturan 
kültürel dokulara sahiptir. Bu doku ve birikim insanı ve şehri başka in-



70

sanlardan ve başka şehirlerden ayırt eder; kendine özgü kılar, farklılığını 
ve özgünlüğünü temsil eden semboller ve hususiyetlerle belirgin olur 
ve anılır. Bu birikimler hem şehre hem de insana değer ve anlam katar. 
Yine bu birikimler onların varlık nedenleri ve kimliklerini oluşturur.

Aynı coğrafyadaki geleneksel ana dokudan beslenen kendilerine ait an-
lamlı ve derinlikli hususiyetleri, kendilerine özgü kimliği ortaya koyar. 
Kimliğini koruyan varlığını sürdürür, aksi durumda ana doku içerisinde 
erir ve karışır gider. Teknolojik imkânların mesafeleri ve duvarları orta-
dan kaldırdığı günümüz dünyasında çalışma ve yaşama ortamlarının 
tekdüzeleşmesi ve tek biçime dönüşmesi, geleneksel dokunun kendine 
özgü yaşama biçimini değiştirdiği bir süreci yaşamaya başlıyoruz artık...

Ve giderek şehirler tek tip, insanlar tek tip olmaya doğru hızla sürükle-
niyor. Her şehir birbirinin benzeri, her insan bir birinin kopyasına dö-
nüşüyor.

Kısacası “kimlik”ler kayboluyor.
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Değerlerimizin Farkına Varmak

Şehir ve insan ilişkisi birbirini tamamlayıcı ana unsurlardır. Medeniye-
timizin mekân açısından kaynağı olan şehirleri şehir yapan ve o şehir-
leri inşa eden insanlardır. Bu nedenle medeniyet insanın düşünce plat-
formunda tahayyül ettiği ve kurguladığı hayat biçimini kuşatan anlayış 
ve olgunun tecessüs etmiş topyekûn hâlidir; bunun suret olarak biçim-
lendirildiği ve inşa edildiği mekân ise şehirdir. Medeniyet bu nedenle 
şehirlerde tezahür eder. 

Kadim bir şehir olan Sivas, bin yıldır bu topraklarda varlığını şekillen-
diren ve bir medeniyet inşa eden insanlarıyla ve o insanların bu top-
raklara birer varlık mührü olarak inşa ettiği anıt eserleriyle kimliğini ve 
kişiliğini şekillendirmektedir. Abdulvehhabı Gazi’den başlayıp İhram-
cızade ile devam eden süreçte, bu opraklarda hayat standardını ve bera-
berinde şehrin temsil nişanesi olan eserleri ve onları inşa eden mümtaz 
şahsiyetleri bulunmaktadır. Yine bu toprakları bir vatan coğrafyası ola-
rak şekillendiren dünden bugüne taşıyan Ulu Cami’den Hükûmet Bi-
nası’na uzanan tarihin konuşan sesi olarak gözlerimizin önünde zarafet 
ve azametiyle duran eserler bu medeniyetin günümüze ulaşan temsil 
nişaneleridir.

Şehirler sembolleriyle temsil edilirler ve anılırlar. Semboller bu nedenle 
şehirlerin nişanesidir. 
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Şehirler kendi sesiyle konuşuyordu bir zamanlar... Şehirler ken-
di siluetleriyle tablolar oluşturuyor, içerisinde yer aldıkları me-
deniyetin ayrılmaz ve bütünleyici bir parçası olarak varlıklarını 
sürdürüyorlardı.

Fotoğraf - Güdük Minare - 
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Dönüp geçmişimize baktığımızda Sivas, hem mekân hem de yetiştirdi-
ği şahsiyetleriyle sembol değerler niteliğindeki onlarca nişanesini bağ-
rında barındırmaktadır. Sadece şehir, il merkezi ile değil ilçe merkezle-
riyle de kimi şehirlerin sahip olmadığı her bir değeriyle şehri sembolize 
edebilecek niteliğe sahiptir. Ama ne yazıktır ki, gerek şehirdeki gerekse 
ilçelerindeki değerleri, sembol niteliğine taşımak şöyle dursun taşıdık-
ları hususiyetleri itibarıyla bulundukları coğrafyanın insanı ne tanıya-
bilmiş ne de tanıtımı yapılabilmiştir.

Kendi toprağında tanınmayan ve yeterince kıymeti bilinmeyen değer-
lerin bir şehri, gerek ülkesi gerekse dünya ölçeğinde sembol olarak tanı-
tabilecek konuma taşınması mümkün olmaz her hâlde. Değerlerimizin 
kıymetini kendimiz bilmediğimiz sürece, başkalarının bilmesini bek-
lemek veya günümüz evrensel değerlerinin tanıtım ve medya ağının 
ablukasıyla kuşatıldığı ölçekte, onlarla yarışabilmek onların arasında 
güçlenmek, büyümek ve varlık ifade edebilmek mümkün olmaz.

Medeniyetimizin ve insanımızın bu topraklarda varlığının ve süreklili-
ğinin sağlanmasında önemli roller üstlenen tarihî şahsiyetlerimizi her 
şeyden önce bir vefa duygusu olarak anmak muhakkak ki önemlidir. 
Ve ondan da önemlisi onların bu topraklarda oluşturduğu misyon, bu 
toplumu ve bu şehri medeniyet planında anlamlı ve önemli kılmıştır. O 
nedenledir ki, onların eserlerini yeni kuşaklarla buluşturmak, dünden 
yarına kültürel bağlarımızın sürdürülebilmesinin önemli unsurudur. 
Öncelikle bu şehrin insanının değerlerimizin farkına varması, öğren-
mesi ve sonra da o değerleri hak ettiği konuma yükseltmesi ve tanıt-
ması, bu şehri onlarla birlikte yüceltmesiyle mümkün olacaktır.Zira de-
ğerlerimiz, evrensel niteliğe ve zarafete sahip, kişilikli, kimlikli ve cazip 
nadide varlıklardır.

Böylesine zengin bir tarihî ve kültürel birikime sahip olan şehrimizin 
anıt eserleri ki sekiz yüz yılı aşkın zarif ve eğri minaresiyle Ulu Ca-
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mi’nin, yine aynı dönemlerden günümüze kalan Gökmedrese, Şifaiye, 
Buruciye ve Çifte Minareli Medreseleriyle abide bir sanat şaheserleri-
nin her biri bu şehrin sembol değeri olarak, şehrin tanıtılmasında ve 
diğer şehirlere göre farklı ve ayrıcalıklı olarak bir varlık ifade etmesinde, 
fazlasıyla önemli yere sahip sembollerdir.

Yine, cevvalliği, devlet adamlığı ve güçlü şairliği ile gerek dönemine ge-
rekse ondan sonrasına damgasını vuran Kadı Burhaneddin bu şehrin 
tek başına bir sembol değeri olabilecek niteliktedir. Şemseddin Sivasî 
ve Sivasî ailesi hem yaşadığı dönemde, şehrin irfan ve sosyal hayatına 
hem Sivas hem de İstanbul’da sağladığı katkı ve etki nedeniyle yine tek 
başına sembol olabilecek bir değerdir.

Sivas, Anadolu’nun Türk hâkimiyetine açıldığı günden beri tarihin kı-
rılma ve dönüm noktalarında üstlendiği misyon sebebiyle, Millî Mü-
cadele Dönemi’nde Anadolu’da liderlik hareketinin başlangıç noktası 
olması hasebiyle Cumhuriyet’in sembol değeri olarak öne çıkarılacak 
bir meziyete sahiptir.

Sonra ilçelerin bariz özellikleriyle onlarca sembol değeri bağrında taşı-
maktadır. Divriği Ulu Camisi Unesco tarafından tescil edilmesi ve üze-
rindeki sanat estetiğinin hâlâ insanları hayrette bırakan duruşuyla bu 
şehrin sembol değeridir. Ve Kangal “3K” ile tek başına sembol olacak 
özellikleri taşımaktadır ki Kangal; kaplıca, köpek ve koyun’uyla Anado-
lu da hiçbir şehre nasip olmayan her birbirbirinden önemli ve değerli 
sembollere sahiptir.

Bu kadim Anadolu şehrinin il merkezi ve ilçeleriyle onlarca sembol ola-
cak değeri mevcuttur. Başta da söylediğimiz gibi ne yazık ki bu sembol 
değerlerinin içerdiği mana ve özellikleri bu kentin yaşayan insanları için 
daha ne anlama geldiğinin ve öneminin kavranamamış olması acı bir 
durumdur. Bunlardan herhangi biri, tüm özellikleriyle ve güçlü tanıtım 
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ağıyla topluma anlatılıp markalaştırıldığı zaman ne denli güçlü değer 
olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu şehri diğer şehirlerden farklı ve an-
lamlı kılan ve sayısız değerlerini yeniden hayatın yaşanılır ve anlaşılır 
biçimiyle ilgi çekici ve cazip bir noktaya ulaştırıldığında, her biri ile bu 
şehir daha çok tanınacaktır. Her tanınma bu şehre hem maddi hem de 
güç açısından değer katacaktır.

Şehre sahip çıkmak, şehrin değerlerini bilmekle ve o değerlerin hak 
ettiği anlamı, dünyaya anlatmak ve yaygınlık kazandırmakla anlam 
kazanır ancak... Bunu başardığımız gün bu şehir yükselme ve büyüme 
yolunda önemli merhaleler kat edebilir.

Bu şehri birlikte büyütmek için, bu şehrin değerlerini sembol noktasına 
taşımak gerekmektedir öncelikle...
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Marka Şehirlere Giden Yol/Şehre Özgü Sembol Değerler

Her yıl Mayıs ayında ülkemizde Ahilik Haftası kutlanıyor... Bir çok şe-
hirde olduğu gibi şehrimizde de kutlanıyor ve birtakım etkinlikler ya-
pılıyor. Bu şehrin 700 yıllık bir sembol değeri olan Ahi Emir Ahmet, 
gerek kutlama haftasında gerekse öncesinde ve sonrasında hak ettiği 
yerde duruyor mu? Biliniyor mu acaba?

Semboller, sıfatlar, remizler, küçüktür; tek kelime veya tek bir şekildir 
ama ona yüklenen anlam, onu duyan veya söylenin ifade ettiği mana 
arka planda çok güçlü, çok derinlikli ve çok büyüktür. Öyle ki, o sem-
bolle anlatılmak istenenle anlaşılan mana derinliği bütünleşir, insanla-
rın zihninde bir nevi topyekûn bir çağrışımı, başka bir şeye hacet kal-
madan teessüs ettirir.

Şehirlere de izafe edilen anlam ve semboller vardır. Kimi şehirlerin bir 
tane kimi şehirlerin ise bir kaç tane... Şehirler bunların üzerinde günü-
müz reklam ve tanıtım medyasında ve onların hegemonyasında olan 
insan zihninde canlanır. Malatya kayısısıyla, Amasya elmasıyla, Denizli 
horozuyla, Kırşehir Hacı Bektaşı Velisiyle, Konya Mevlânasıyla, Kırşe-
hir Ahi Evranıyla tanınır ve birinir. Sivas ise, bugün yaygınlık kazanan 
ve efkâr-ı umumiyede hemen çağrışım yapan bir kaç sembolle hatır-
lanır. Çifte Minare veya Gökmedrese’nin bir figür olarak kullanılması-
nın ötesinde yaygın ve yeterli bir tanınmışlığından bahsedilemez. Son 
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Şehirleri sadece taş, 
toprak, bina ve cadde 
olarak görenlere söy-
lenecek bir söz yok… 
Unutmamak gerekir ki 
her şeyin bir hikâyesi 
olduğu gibi şehirlerin-
de hikâyesi vardır. Bu-
gün teneffüs ettiğimiz 
nefesin, konuştuğu-
muz sesin, acı ve tatlı 
da olsa özgürce yaşadı-
ğımız bu toprağın hikâ-
yesidir o; geleceğimizin 
hayalidir.

Fotoğraf - Ulu Cami -
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yıllarda Divriği Ulu Camisi, Hayat Ağacı, Sultanşehir ifade ve figürleri 
kullansa da henüz Sivas’ı temsil kabiliyetinde bir yaygın tanınmışlığa 
dönüşememiştir.

Kadim bir tarihi olan Sivas’ı kamuoyunda tanınır kılacak onlarca değeri 
bulunmaktadır. Tarihin bilinen en ilk günlerinden bugüne kadar me-
deniyet varlığını sürdüren Sivas’ta Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet 
Dönemlerine ait her biri birbirinden değerli onlarca sembol isim ve fi-
gürler bulunmaktadır ve bunlar bu şehri, günümüz dünyasında tanınır 
hâle getirebilecek derinliğe sahiptir. Figür olarak çiftbaşlı kartal, Hayat 
Ağacı, Medreseler, Divriği Ulu Camisi birer değerdir. Yine Şemseddin 
Sivasî’den Ahi Emir Ahmet’e, Âşık Veysel’den Ruhsatî’ye, Daniment 
Gazi’den 4 Eylül Sivas Kongresi’ne onlarca değerlerimiz mevcuttur.

Bugün Konya Mevlâna ile meşhurdur. Tarihimizde bilinen üç Şems’ten 
biri olan Mevlâna’nın hocası Şems-i Tebrizi’dir. Bugün Mevlâna de-
nilince ikinci bir sıfata gerek kalmaksızın Konya akla gelmektedir. Üç 
Şems’ten bir diğeri olan Şemsettin Sivasî’yi ise, Meydan Camisi’nin ya-
nından geçenlere soralım, bakalım kaç kişi bilmektedir?

Yine Ahi Evran denilince akla Kırşehir gelmektedir. Ticaret ve esnaflık 
kültürü tarihimize baktığımızda ise ahiliğin kurucusu Ahi Evran kadar, 
hem tasavvuf hem de esnaf geleneği içinde önemli bir yere sahip bir 
isim daha vardır.

O da Ahi Emir Ahmet’tır. Yaklaşık 700 yıllık bir gelenekle bugün her 
biri kaybolmuş olan vakıflarıyla Sivas’ın ortasında kendi kaderine ve 
unutulmuşluğuna terk edilmiş şekilde durmaktadır. Bugün, Öğretme-
nevi’nin önündeki türbeyi, çevreden geçen kişilere veya Öğretmene-
vi’nin müdavimlerine soralım, kaç kişi bilmektedir?

Diğer örneklere geçmeyeceğim. Her biri sembol olan bu isimleri, yüz-
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yılların dimağında nakış nakış dokunarak bu şehri bir kültür ve mede-
niyet şehri yapan değerleri, neden kendi şehrimizde dahi tanınmaz hâle 
getirdiğimizi, bu şehrin hafızasından silerek kendimizce yok saydığımı-
zı sorgulamamız gerekmektedir sanıyorum.

Sanıyorum kendi şehrimizi kendi ellerimizle yok sayıyoruz, tahrip edi-
yoruz. Değerlerimizin ne anlama geldiğini, şehrimizi yıllarca Anado-
lu’nun en seçkin ve önde gelen şehri yapan, devletimizin ve milletimi-
zin yücelmesinde etkin rol almasında ne denli bir katkı sağladığını fark 
edemiyoruz.

Güçlü devletlerin güçlü bir şehri olan Sivas’ın en önemli değerlerinin 
onlar olduğunun farkında değiliz.

Bugün eğer bu şehir, tarihteki o güçlü ve önemli yerini tekrar kazan-
mak ve elde etmek istiyorsa, dünkü sembol değerlerin üzerine yeniden 
ayağa kalkarak çağdaş dünyanın gelişen ve değişen şartlarında yeni ve 
önemli sembol değerler yetiştirmek ve onların öncülüğünde büyüme-
nin, kalkınmanın ve gelişmenin adımlarını atmak zorundadır.

Bu şehir sırtını düne yaslayıp, gözlerini istikbalin aydınlığına ayarlaya-
madığı sürece, hayıflanmaların, kaybetmelerin acısını sanıyorum aşa-
maz.
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“Bağdaş kurup otursam sonra yün minderlere
 Çocukluğum koşup gelse kanatlı kapılardan

 Ve anamın nur elleri yaprak yaprak
 Titrese saçlarımda, dursa sabaha kadar

 Seferberlik yıllarını anlatsa, ağlayarak...”

Yavuz Bülent Bakiler

“Çocukluğum Koşup Gelse Kanatlı Kapılardan”

Ömrümüzün büyük bir kısmını içerisinde geçirdiğimiz, doğup büyü-
düğümüz, sığınağımız, korunağımız ve güven duyduğumuz yuvamız-
dır o…

Çocukluğumuzun saf ve temiz mekânı... Bizim olan, bizden olan ve içe-
risinde yaşadığımız evimiz... Bizimdir; annemizle, babamızla, sevdikle-
rimizle bize ait olandır. Ana kucağıdır evlerimiz… Kendimizi kollarına 
attığımız, rahatladığımız ve kendimizi bulduğumuz belki de yegâne 
yerdir… Unutulmaz hatıraların tatlı tebessümü o... O, içimizi yakan acı-
larımızın, hüzünlerimizin, bugün gözlerimizi nemlendiren yüreğimizi 
burkan en yufka yerimizdir âdeta...

İçinde huzur ve sükûnet bulduğumuz çocukluğumuzu, gençliğimizi 
belki hayatımızı veya bir kısmını onlarca hatırlarımızla yaşadığımız, 
bize ait olduğunu hissettiğimiz, dönüp dolaşıp geldiğimiz belki de ye-
gâne mekânımızdır evlerimiz…
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Bundan çok önceleri değil, şöyle kırk elli yıl kadar önce, henüz beton 
binaların hoyratça yeşillikler içindeki bahçeli evlerimizin yerine dikil-
meye başlamadığı günlere ait eski Sivas fotoğraflarına şöyle bir bakıve-
rin... İster Kale’den Medreselere doğru, ister Kızılırmak tarafına doğru 
veya Kepenek Caddesi’ne Akdeğirmen’e doğru... Sokağın tam ortasın-
dan şırıl şırıl, berrak bir şekilde akan ırmağın her iki tarafındaki daracık 
yolların kenarına sıralanmış, tek katlı, iki katlı, cumbalı, ırmağa nazır sa-
hil evlerine bir bakın... Beyaz badanalı ahşap binaların asude duruşlarını 
seyre dalın... Ne kadar asil ve sıcakkanlı duruyorlar değil mi? İrili ufaklı 
bahçeleri ve bahçelerinde salınan ağaçlarıyla, şiir mısraları gibi dizilmiş 
duruşlarıyla, insana, insan yüreğine daha yakından bakıyorlar.. Sıcak, 
sımsıcak ve sevecen...

O evlerin bulunduğu herhangi bir sokağa giriverin... Cetvelle çizilmiş 
olmasa da, taş döşenmiş zemini çok düzgün değilse de, sokağın temiz-
liği ve sukûneti, bir gönül sıcaklığı içerisinde insanı kendine çeken bir 
duygu seline boğacaktır. Daha sabahın en erken vaktinde, sabah na-
mazının hemen akabinde, dükkânlarını açmak üzere evinden ayrılan 
esnafın ardından, evin yaşlıları ellerinde kovalarla su taşırlardı mahalle 
çeşmesinden... Bir elleriyle yaşmaklarını tutup diğer elleriyle taş döşeli 
kaldırım ve kapı önlerini halkalar halinde sularlar iki büklüm halde… 
ve sonra bir baştan bir başa süpürürlerdi sokağı…. “Herkes kapısının 
önünü süpürürse şehir tertemiz olur” sözünün uygulandığı, bunun bir 
hayat tarzı olduğu günlerdi o günler...

Ve sokak aralarında dolaşın… Herhangi bir evin kanatlı kapısını ara-
layıp bir avluya giriverin... Konak veya sıradan bir ev, hangisi olursa 
olsun büyük veya küçük, ön tarafında veya arka tarafında bir bahçesi 
yani avlusu vardır. Ve her avluda meyve veya kavak, bir köşesinde üç 
sac ayağından oluşan veya taşlarla yapılmış bir ocak ve avlunun bir ta-
rafında maşalalar hâlinde yapılmış, evin günlük yeşilliğini karşılayacak 
büyüklükte maydanozundan pancarına, soğanından fasulyesine mısı-
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rından ayçiçeğinde çeşit çeşit sebzelerin yetiştirildiği bir küçük bostan 
bulunurdu.

Avlular, ev ahalisinin günlük işlerini yaptığı açık alanlardı. Çamaşır bu-
rada yıkanır ve kurutulur, turşular burada kurulur, kıymalıklar burada 
kavrulur ve evin dışarda yapılacak temizlikleri burada yapılırdı. İkindi 
sonrası ağaç gölgesinde komşularla oturulup, bir taraftan yaşlılar çorap 
kazak dokur, genç kızlar kaneviçelere desenler nakşederlerdi çeyizleri 
için ve bir taraftan muhabbet çayla koyulaştırılırdı. Yaz ve bahar ayların-
da avlular, ev ve komşuların yaşama alanlarıydı bir bakıma…

Bahçeler, dışarıdan gözükmemek ve avludaki kadınların daha rahat 
çalışması ve hareket etmesi için yüksek duvarlarla çevrilmişti. Evler, 
başka evlerin manzaralarını kapatmayacak, ev halkının mahremiyetini 
ve rahat yaşamasını sağlayacak şekilde konumlandırılırdı. Eski evlerin 
bahçe içlerine yerleştirilmesi dar anlamda sokakları ve mahalleri, geniş 
anlamda da şehirleri dikeyine değil yatayına genişleyen bahçeli şehir 
konumunda şekillendirmişti. Bu nedenle, yuvamız olan evlerin yapısı 
ve mimarisi kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Bir zamanlar evler, 
içerisinde yaşayan insanların, bulunduğu çevrenin ve diğer evlerin du-
rumları dikkate alınarak gerek konumlandırma gerekse kullanım açı-
sından fonksiyonel olarak tasarlanır ve estetik bir mimari anlayışla inşa 
edilirdi. Sivil mimari eserlerimiz içinde evlerimiz önemli bir yer tutar 
bu nedenle...

Muhakkak ki hanenin gelir durumuna göre evlerin mimari tasarımı ve 
büyüklükleri değişiklik arz etmektedir. Mimari özelliği açısından sanat 
değeri taşıyan geleneksel Sivas evleri, çoğu Anadolu şehirlerindeki ev 
tipleriyle benzerlik göstermektedir. Evler genelde tek katlı olmakla be-
raber daha sonraları şehirleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte iki veya üç 
katlı olarak yapılmış ve yaygınlaşmıştır. İki veya üç katlı evler Sivas’ta 
konak olarak tanımlanmaktadır. Konaklarda asıl yaşama mekânı üst 
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Günümüzde şehirlerde yaşayan insan yalnızlaşıyorsa, teknolojik 
değişimle yenileniyor ve gelişiyor olmanın bir anlamı olabilir mi?

Fotoğraf - İmaret mahallesinde bir konak - 
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katlardır. Geleneksel mimari anlayışta evlerde, ilk katta pencereler so-
kağa değil bahçeye açılır. Yine aynı şekilde bahçe duvarları içerisi görü-
lemeyecek şekilde yüksektir. Böylece bahçe işleri ve dışarıda yapılma-
sı gereken tüm işler için kadınların rahat hareket etmesi sağlanmıştır. 
Bazı konaklarda ilk kat mutfak, depo, ahır, samanlık için ayrılmıştır. İlk 
kat pencerelerinin sokağa kapanık mimari tasarımı, evin mahremiyeti 
düşüncesine göre tasarlanmıştır. Konakların giriş kapıları genelde iki 
kanatlı olup kapı tokmakları çeşitli figür ve biçimlerle estetik şekilde 
düzenlenmiştir.

Halk arasında daha çok konak olarak adlandırılan bu evler, gelen mi-
safirlerin çokluğu ve sürekliliği nedeniyle harem selamlık bölümlerine 
ayrılır ve eve iki ayrı kapıdan girilir. Bu evlerde birbiriyle bağlantılı iki 
ayrı sofa vardır. Genelde bütün odaların kapıları sofaya açılır. Sofa ara 
geçit olarak kullanılmaktan daha çok oturma ve aile fertlerinin bir ara-
da olma alanı olarak kullanılmaktadır.

Evlerin selamlık kısmı eve gelen erkek misafirlerin ağırlandığı, evin en 
müstesna kısmında duvarları, tavanı, pencere pervazları tezyin edilmiş 
başoda adı verilen geniş bölümüdür. Köşe odalar iki dış cepheye sahip 
olmakla daha aydınlık ve manzaralıdır. Böylece eve gelen misafirler, ev 
halkını hiç görmeden başodaya alınabilirler. Harem ise, aile fertlerinin 
yaşadığı kısımdır. Çoğunlukla evin harem kısmı selamlık kısmına göre 
oldukça büyüktür. Harem kısmında aile fertlerinin oturma, yemek 
yeme ve yatma kısacası günlük yaşantılarını geçirdikleri mekânlar ola-
rak tasarlanmıştır. Bu nedenle odalar daha sade yapılmış ve süslemeye 
fazla önem verilmemiştir.

Anadolu kentlerinin çoğunda olduğu gibi Sivas’ta da geleneksel mima-
ri özelliklerini taşıyan evlerden ne yazık ki çok az sayıda kalabilmiştir. 
Günümüzde konutlaşmanın ekonomik boyutu ve şehir imar planla-
rı ile sosyal hayatın hızla değişmesi, geleneksel ataerkil aile hayatının 



önce çekirdek ailelere, sonra bireysel yaşama dönüştürmeye başlamış-
tır. Böylece günümüz insanının hayattan ve konuttan beklentilerin de-
ğişmesiyle birlikte bu evler artık yaşamak için uygun görülmemektedir. 
Yine, sivil mimaride yaşanan kimlik sorunları, çevresel ve ekonomik 
olumsuzluklar yılların birikimi olan bu kültürel mirasları daha fazla ge-
lir getirici yapılara tercih edilir duruma getirmiştir.

Böylece önce konaklar, sonra sokak ve mahalleler şekil değiştirmeye 
başlamıştır.
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“Sivas Ellerinde Kitap Okunur”

Her şehrin bir ruhu ve karakteri vardır. Şehirlerin tarihî sürecine baktı-
ğımızda ana mecradaki hayat akışı karakter ve ruh çizgisi üzerine akıp 
gitmektedir. Bu açıdan Sivas, incelendiğinde tarih boyunca bir yönetim 
ve eğitim merkezi olarak hep ön plana çıktığı söylenebilir.

Son yıllarda Sivas’ta, Selçukludan günümüze eğitim merkezi olarak 
yapılmış Medreselerin arasında kurulan mekânda kitabın ve okurun 
buluştuğuna şahit olmaktayız. Bu şahitlik, yine bu şehrin ana karakter 
dokusunu oluşturan Millî Mücadele’nin yönetim merkezliğini yapan 
tarihî günlere denk gelmesi ise ayrıca anlamlıdır. Kitap günleri, her ne 
kadar okulların tatil olduğu öğrenci yoğunluğunun az olduğu günlerde 
yapılsa da, her geçen yıl hem kalitenin hem de ilginin artan bir şekilde 
devam etmesi sevindiricidir.

Kitap ve Sivas, aslında birbiriyle bağını hiç koparmamıştır, zaman za-
man azalsa da ilişkisini sürdürmüştür hep… Ülkemize ve hemen aka-
binde şehrimize matbaanın girdiği günden bugüne benim tespitlerime 
göre binin üzerinde kitap Sivas matbaalarında basılmış ve okuruyla 
buluşmuştur.

Yine Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde Kâmil Matbaası ve öncesinde 
Vilayet Matbaasıyla, Halkevlerinin ve özel kişilerin yayınladıkları birbi-
rinden değerli kitaplar, bugün Sivas kültürünün ana kaynakları olarak 
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araştırmacılarımızın başvuru eseri konumundadır. Bunlar, Sivas’ın ki-
tapla olan yolculuğunun kilometre taşlarıdır.

Bugün de Sivas’ta kitap yayımlanmaktadır, kitap okunmaktadır. Ve ge-
cikmişte olsa Sivas son yıllarda, bir kitap şenliği içerisinde okuruyla bu-
luşmaktadır. Bu gecikmiş faaliyeti düzenleyen, katkı veren ve gece gün-
düz tüm çabasını sarf ederek daha verimli olarak yapılmasını sağlayan 
gerek şehrin yönetimindeki görev alan bürokratlarımızı gerekse şehrin 
kitap sevdalılarını, kutlamak ve tebrik etmek gerekmektedir.

Yapılan her kitap fuarındaki iyi ve güzel şeylerin bir sonraki yılda da 
sürdürüleceğine, eksiklerin düzeltilmeye gayret edileceğini yürekten 
umut ediyorum. Yine bu çerçevede bundan sonraki yıllarda yapılacak 
kitap günlerinin daha zengin bir içerik, daha yaygın bir tanıtım, daha 
geniş bir katılım ve hepsinden öte daha verimli bir sonuç bırakması ise 
herkesin ortak arzusu olduğu kanaatindeyim.

Bütün bunlarla birlikte önümüzdeki yıllarda kitap günlerinde şunlar 
da yapılabilir diye düşünüyorum. Kitap günlerinin kapalı bir mekânda 
ve okul döneminde olması muhakkak ki ciddi ilgi sağlayacaktır. Yine 
Kitap Günleri’nde şehir dışından gelen yazar ve şairlerin imkânlar ölçü-
sünde çoğaltılması gerektiğini düşünmekteyim.

Her ne kadar kitap günlerinde söyleşi yapan her biri birbirinden değerli 
konuk yazarlarımız ve şairlerimiz fikir dünyasının geniş yelpazesinden 
seçilerek belirlense de, Sivas’ın, şehir odaklı olarak, kitabıyla, şairiyle, 
yazarıyla farklı kategori ve biçimlerde biraz daha fazla yer almasının uy-
gun olacağı kanaatindeyim.

Ve bir öneri olarak, Sivas kitap yayıncılığının kalitesinin artırılması ve 
gelişimine katlı sağlaması için Sivas’ta yayıncılık yapan kamu ve özel 
yayınevlerinin, Kitap Günleri’nde farklı etkinliklerle değerlendirilmesi-
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nin yararlı olacağını düşünmekteyim. “Marifet iltifata tabi olduğundan” 
Sivas yayınevlerinin özel bir şekilde Kitap Günleri’nde yer alması sanı-
yorum anlamlı olur.

Yine Sivas Günleri’ne özgü “Sivas” odaklı Sivaslı yazarların ortak kitap 
çalışması yapılarak, Kitap Günleri anısına her sene bir “anı kitabı” çı-
karılması, kitap günlerinin gelecekte bir iz olarak kalmasına gölgede 
kalmış kimi konuların gündeme alınmasına sebep olur, diye düşünü-
yorum.

Bu kitaplarda her sene bir özel konu olarak Sivas’ın okur-yazar bağla-
mında gazeteleri, kitapları, dergileri, şairleri, yazarları vb.. etrafında bir 
seri kitap yayınlanması düşünülebilir, ödüllendirilebilir.

Ve bu vesile ile “Her kitap bir yolculuk” ve “Sivas ellerinde kitap oku-
nur.” sloganlarıyla, kitaba yolculuğun sürdürülmesi temennisiyle…
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Şiir Şehrinde

Yolunuz düştü mü bilmiyorum?..

Bugün başka bir mevkiye taşınması düşünülen tek katlı dar sokaklı Eski 
Sanayi Çarşısı’nın içlerine doğru ilerlediğinizde kor ateşle yanan ocakta 
nar gibi kızarmış çeliği örsün üzerine koyup, musiki sanatkârlarına taş 
çıkarırcasına ahenkli bir ritimle dövülen çeliğin ve çekicin sesleri dol-
durur kulaklarınızı. Gözlükleri burnunun üzerine düşmüş, yaşı yetmiş-
leri çoktan aşmış bu ihtiyar, sabahın ezan vaktinde kepenklerini indir-
diği 15-20 m²’yi geçmeyen dükkânında Sivas Bıçağı imal eden İbrahim 
Argut Usta’dır. Bir yandan örsün üzerinde demiri döver; öbür yandan 
zihninin derinliklerinde, kültür coğrafyasının deryasından akıp gelen 
gümrah ırmakların şiirini, aruz vezninin ahengiyle terennüm eyler; 
Fuzuli’den, Nedim’den, Şemseddin Sivasî’den beyitler dökülür dudak-
larından...

Bir Ağustos günü Atatürk Caddesi’nden aşağıya doğru yürüyünüz... 
Yaz sıcaklığının şehre çöktüğü ikindi sonrası taş basamaklı merdiven-
lerden nerede ise şehir zemininden iki metre kadar çukurda kalmış 
Meydan Camisi avlusuna indiğinizde, asude bir köşede içinize ferahlık 
veren bir türbe karşılar sizi... Şehrin kalabalık anaforunun aksine derunî 
bir sessizlik içinde gönlünüzü dolduran nazenin ve zarif sese bir kulak 
verin... Beş yüz yıl önceden Şemseddin Sivasî, seslenir: 
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“Vâsıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadan/ Kenz açılmaz 
şol gönülde tâ ki pür-nûr olmadan/ Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî 
ede Hakk/ Pâdişâh konmaz sarâya hâne ma’mûr olmadan”

Bugün her ne kadar apartmanların arka bahçesine terkedilmiş olsa da, 
ağaçların gölgesinde kendi hâline bırakılmış bulunsa da, yattığı topra-
ğın bağrından bugünlere seslenen, beş yüz alt yüz yıl öncenin mücade-
leci, heyecanlı ve cevval bir devlet adamı olarak genç yaşta dar-ı bekaya 
intikal eden Kadı Burhaneddin’in edebiyatımıza kazandırdığı nadide 
rubailerini dinleyin... 

“Nice ki ömrüm var benim, yüzün gibi yüz görmedim/ Vallah ki 
yüzün göreli, özgelere yüz görmedim”.

Çayırağzı mevkisinde mutasavvıf Morali Baba’ya uğrayın bir... Ve bu 
topraklarda yaşanan aşklara kulak verin.. 

“Amberîn râyihası turra-ı canan getirir/ Lutfeder bâd-ı sabâ, derdi-
me dermân getirir/ Ben derem nukheti zülfün getir ey bâd-ı sabâa/ 
O gider başıma sevdâ-yı perîşân getirir”....

Sonra yönünüzü şehrin her bir köşesine çevirin. Uzun ince bir yolda 
giden Âşık Veysel’e, Ruhsatî’ye, Pir Sultan Abdal’a kulak verin... Veya 
herhangi bir Sivaslının, düğününde, cenazesinde, asker uğurlamasında, 
madımak toplamasında, harman aktarmasında yanında olun... Türkü-
lerine, mânilerine, ağıtlarına eşlik edin... Düğün halaylarına katılın, ağıt-
larında “ezim ezim ezilen” yürekleriyle bir olun...

Göreceksiniz ki, bu şehrin okuma yazma bilmeyeninden okumuşuna 
kadar her bir insanının yüreğinde kaynaşan duygular sözün en veciz 
hâliyle en edebî ve sanatkârane şekliyle zamana ve insana kayıt düş-
mektedir.
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Yavuz Bülent Bakiler’in dediği gibi... 

”Bir gün bir derviş gibi çıkıp gelirsem eğer / Görürsem bir daha gö-
nül gözüyle seni./ Anla bir rüzgâr gibi yüreğimden geçeni./ Ve sonra 
anam gibi sar beni Sultan şehir...”

Sivas, köşe köşe, bucak bucak şiirdir. Sivas, söz sultanlarının otağıdır.

Çünki, bu şehrin genlerinde şiirin gümrah damarı vardır… Ve bu şe-
hirde şiir yazılır, şiir okunur. Şehir şiirle yaşıyor, şiir şehirle... Böyle deyip 
yola çıkmıştı bu şehrin şiire sevdalı insanları “Buruciye Şiir Akşamları” 
yla...

Ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ve Sivas Belediyesi ile birlikte ve 
2016 yılında onuncusu düzenlenen Buruciye Şiir Akşamları’nda, ülke-
mizin seçkin şairlerinin katılımıyla bu şehir şairlerimizin kendi sesleriy-
le terennüm ettikleri şiirin deruni iklimiyle nefesleniyor...

Şiir, şehir ile yılda bir kez daha buluşuyor; şiirin ve şehrin birlikteliği bir 
kez daha gerçekleşiyordu tıklım tıklım dolu salonlarda… Estetiğin, in-
celiliğin ve huzurun ruhlara saldığı sukûnetin vuslatı yaşanıyordu her 
yıl bir kez daha... Çünki şehir, şiirimizde medeniyetin sembolü olmuş-
tur genellikle; şiir ise şehirlerimizin ve medeniyetimizin ifade tarzı.

Günümüzün karmakarışık, bunaltan ve beton gökdelenlerin hançer 
gibi saplandığı şehirlerden kaçışın, huzura ve gönül dünyasına vuslatın 
ifadesi olarak seslendirilen şiirin serin ve sukûnetli rüzgârının daha nice 
yıllar Sivas’ta esmesi umuduyla…
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“Günümüz insanı, her şeyin fiyatını biliyor;
ama hiçbir şeyin değerini bilmiyor.”

            Oscar Wilde

Değerlerin Aşınması Önlenmezse,
Şehirler Kurulsa Ne Yazar?

Evet, bu güzel şehrin, bu güzel Sivasımızın bin yıllık geçmişinden gu-
rurla, övünçle ve bu şehirli olmanın verdiği sahiplenme duygusuyla 
zaman zaman bahisler açar, nutuklar atarız. İnsanlığa örnek olacak bin 
yıllık bir medeniyeti atalarımızın nasıl kurduğunu ve bu topraklar üze-
rinde asırlar boyunca nasıl sürdürdüğünü örneklendiririz. Bugün bile 
dönüp baktığımızda hâlâ farklı kökeni, dili, âdet, gelenek ve göreneği ile 
birlikte yaşayan bu coğrafyanın zengin dokusunun bozulmadan sürüp 
gittiği o günleri, insanların birbirlerine nasıl saygı ve içtenlikle gönül aç-
tığını müşahade ederiz.

Bütün bunlar bu toprakların yaşanmış gerçekleridir; örnek levhalarıdır.

Huzur ve barış içinde, hep beraber asırlarca süren toplumsal birliktelik 
içindeki huzurlu yaşayış, hiç kuşkusuz ki insanların inandıkları değerler, 
hayata bir yaşama biçimi olarak yansıttıkları kişilik alışkanlıklarının bü-
tünüdür. İşte bu sürecin sürüp gitmesinin en büyük dinamiği ve kuşatı-
cı unsuru ise, o şehrin yöneticileridir, o şehrin kanaat önderleridir ve o 
şehrin vefakâr insanlarıdır.
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Şehirleri; mimarisiyle ve şehir planıyla her şeyiyle muhkem ve yaşana-
bilir şehirler yapmak muhakkak ki çok önemlidir. Bu yöndeki çabalar, 
gayretler ve projeler, şehirlerin bugünü ve geleceğini inşa etmekte tak-
dir toplayacak ve alkışlanacak faaliyetlerdir. Olmalıdır ve sürekli daha 
ileri yeni hedefler belirleyerek devam etmelidir de... İki gün, birbirine 
eşit olmamalıdır. 

Medeniyet yolunda ilerlemenin bir ayağıdır bu. Diğer ayaklarından 
birisi de mekânsal olarak tasarlanan şehirlerin içinde ikamet eden “in-
san” unsurudur. Çünkü şehirleri şehir olarak bir medeniyet algısıyla var 
etmenin temel noktalarından biri de, o şehrin “insan” dokusunu ve ya-
şayan ahalisine olan “insanî” hizmetlerdir ve o insanlara verilen değer-
dir. Değerler toplumun varoluş felsefesinin hayata yansıyan ve yaşayan 
varlık nedenidir bir bakıma…

İnsana değer vermeyi önemsemeden, bir şehir için yeni yollar yapmak, 
parklar açmak, beton binaları gökyüzüne yükseltmek, ruhsuz bir bede-
nin fabrikada imal edilen maketinden farksız olur.

O nedenledir ki, şehirleri yönetenler, şehrin mimari coğrafyasını şekil-
lendirmekle beraber öncelikli hassasiyetleri “insan” esaslı yaklaşım ve 
insan ilişkileri olmalıdır. İnsana değer verilmelidir. İnsanca yaşanabi-
lecek, insanî diyaloğun ve ilişkinin nezaket, zarafet ve gönül ikliminde 
olmasının sürekliliği ve yaşanılıyor olmasını sağlayabilmektir.

Biliyorum, hiçbir şehrin hiçbir yöneticisi “insan”ı öncelemediğini söy-
lemez, hatta yaptıklarıyla ne denli önem verdiğini örneklendirir. Şehir 
için yapılan mekânsal ve fizikî tüm çalışmaların nihayetinde o beldede 
yaşayan insanların yararlanması için olduğunu ifade eder; öyle değil 
midir ki?...

Muhakkak ki yapılan hizmetler açısından öyledir. Şehirler, yeni ve güzel 
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projelerle inşa edilmektedir ve bu hizmetlerden insanlar yararlanmak-
tadırlar. Ancak, mekânsal inşanın imkânlarından o beldenin insanının 
hizmet olarak yararlanıyor olması, insana verilen “değer” açısından bir 
medeniyet inşası ve tasavvuru için tek başına yeterli değildir. Bina yap-
makla insan yetiştirmek arasındaki fark gibidir. Yeryüzü coğrafyasının 
her köşesinde iyi veya kötü binlerce bina yapılıyor ve milyonlarca insan 
yaşıyor. Yapılan her bina ve yaşayan her insan o coğrafyada bir medeni-
yet meydana getiremiyor ne yazık ki…

Bu toprakların bin yıllık geçmişinde insana yönelik yürek inşası hep ön 
planda tutulduğu için, mimaride, sanatta, şiirde ve toplumsal huzur ve 
barış içinde yaşayış sergilenmiş ve sürekliliği sağlanabilmiştir.

Saygı ve sevgi, ancak bireye “insan” olarak değer verildiği, topluma kat-
kı sağlayan her kişinin kadr ü kıymeti bilindiği zaman toplumun temel 
dinamiği olabilir. Toplumdaki her fert muhakkak ki çok önemlidir ve 
değerlidir. Ancak, toplumsal barış ve huzura, beldenin daha yaşanılabi-
lir bir konuma yükselmesi için çaba sarf eden kişi ile kişisel konumu ve 
yaklaşımı için çaba sarf edenler arasında eşit değil adaletli tavır almak 
gerekmektedir. Çünkü iyiyi kötüden, çalışanı çalışmayandan, toplum-
sal katkı sağlayanı ferdi katlı sağlayandan ayırmak, kültürümüzün kadr 
ü kıymetini bilmek ve değer vermek özelliğiyle ön plandadır. Bu ve 
benzeri hususlar önemsenmediğinde kültürel dokumuzun ana değer-
leri aşınır, ana ekseni kayar. Farkında olmadan kayıp gittiğimiz toplum-
sal çöküşe kürek çekmiş olunur.

Şükür, vefa, teşekkür, kanaat ve kadr ü kıymet bilmek, toplum bütünlü-
ğünün insanî değerleridir. Yapanı yüceltir, güçlendirir. Yıpratıldığında 
her şey ve her taraf zarar görür. Değerli olanın değerini vermek, değe-
rini hissettirmek erdemdir. Yoğunluğun yorgunluğuyla önemseyeme-
mek veya tercih edememek telafisi olmayan sonlara sürükler insanı…
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Sanırım, neyi neye tercih ettiğimiz önemlidir. Yoksa “insanî” değerleri-
mizi aşındırırsak yapacağımız binaların şaşaalı gökdelenlerin, modern 
şehirlerin bir anlamı kalmaz, değil mi?
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Sivas Neresi?... Eğri Neresi? 
Ya da Bir Ezan Sesiyle Uyanmak

Şehirler, tarihte yaşadıkları olaylar ve yetiştirdiği şahsiyetler ile geç-
mişinde iz bırakır, geleceğine yansırlar. Coğrafyaları anlamlı kılan ve 
medeniyetlerin oluşumunda mihenk noktası olan kimi olaylar vardır 
ki, bir ülkenin veya şehrin ona tanıklık etmesiyle, tarihin akışında yön 
vermesiyle ve gelecek kuşaklara anılan hadiseler bırakmasıyla anlam 
kazanır.

O nedenledir ki şehirler, değişim ve dönüşümün başladığı, geliştiği ve 
geleceğe kaldığı mekânlardır. Bir kadim şehir olarak Sivas’ın geçmişine 
baktığımızda ise yüzlerce belki binlerce önemli ve etkin hadisenin bu 
topraklarda meydana geldiğini görürüz. Tarih bunların hepsine şahittir. 
Sivas bu tanıklığıyla Anadolu’nun ve medeniyetimizin önemli ve an-
lamlı bir şehri olmuştur.

İlk etapta akla gelen ve tarihin kırılma noktalarında derin izler bırakıp 
yön belirleyen bu hadiselerden bazıları ki, Sivas’a 730’lu yıllarda ilk 
Müslüman akınlarında Abdülvehhab Gazi Hazretleri’nin gelmesi ve iki 
yıla yakın bu coğrafyada etkin konumda bulunması, 1059’da Türklerin 
ilk kez Sivas topraklarına girmesi ve nihayet 1075 yılında Sivas coğraf-
yasının bugüne ve geleceğe dek Türk hâkimiyetine açılmasıdır. Bu sene 
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940. yılını idrak etmekte olduğumuz bu coğrafya, ecdadımızın bizlere 
miras bıraktığı vatanımız olmuştur. Yine, Sivas’ta Millî Mücadele’nin 
1919’da başlatılma kararlarının alınmasına ev sahipliği yapması tarihi-
mizin dönüm ve dönüşüm noktasındaki derin izlerinin son halkaların-
dan biridir. Bütün bunların arasında Eratna Beyliği, Kadı Burhaneddin 
Devleti, Selçuklu Dönemi ve Timur İstilası ilk etapta akla gelebilen di-
ğer önemli halkalardır.

Bu hadiseler kadar çok yazılıp çizilmese veya konuşulmasa da gerek 
bu coğrafyayı gerekse bu toprakların insanlarını etkileyen daha nice 
olaylar vardır. Bu topraklarda yetişen kimi mümtaz şahıslar vardır ki, bu 
coğrafyanın huzur ve sükûnu ve devamlılığı açısından, bu coğrafyada 
dostça, kardeşçe yaşanması açısından kuşatıcı ve kucaklayıcı görevleri 
bir gönül adamı zarafeti ve hassasiyetiyle yapmışlardır. Bu toprakların 
huzur ve güvenliği, devletin ve milletin ilelebet bekası için sözleriyle, 
tavırlarıyla ve davranışlarıyla öncülük ve yol göstericilik yapmışlardır.

Şemseddin Sivasî Hazretleri işte onlardan birisidir.

Sivas Meydan Camisi’nin inşası ve sonrasında Sivas’taki hizmetleri bu 
yazının konusunu aşacak niteliktedir. Ancak, 2014 yılı Ekim ayında ha-
ber bültenlerinde küçük bir haber yer aldı. Haber Sivas içinde, tarihimiz 
ve kültürümüz açısından da anlamlı ve önemliydi.

Bilindiği gibi Osmanlı padişahları sefere çıktıklarında tüm askerî do-
namımlarını hazırlamakla birlikte yanlarına ordunun maneviyatını diri 
tutacak, duasıyla insanların güven bulacağı şahsiyetleri de sefere da-
vet ederlerdi. İşte Şemseddin Sivasî Hazretleri de Osmanlı Sultanı III. 
Mehmed’in daveti üzerine ilerleyen ve 80’lere dayanan yaşına rağmen 
Sivas’tan kalkıp İstanbul’a ve oradan Avrupa’nın ortalarında bulunan 
bugünkü Macaristan’a doğru, ordu ile birlikte yol alıyor, sefere çıkıyor.
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Eskiden bir şehre girdiğinizde karşılaştığınız tablo, hangi şehirde 
olduğunuzu, başka bir açıklamaya gerek duymaksızın kulakları-
nıza fısıldıyordu âdeta... 
Ya şimdi?.... Veya yarınlarda?....

Fotoğraf - Şemseddin Sivasi Dergâhı - 
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Ve Eğri Seferi’ne ve Haçova Meydan Muharebesine katılıyor Şemsed-
din Sivasî...

Hakkında yazılan bütün kitaplar Şemseddin Sivasî’nin, savaştan önce 
padişaha zaferi müjdelediğini, bunun akabinde sultanın arzusu üzerine 
savaşa katıldığını, bir ara harbin en şiddetli anında ordunun bozulma 
ihtimali baş gösterince, duası ve üstün gayretleri sonucunda savaşın ka-
zanıldığını kaydederler. Sultan III. Mehmed’in bizzat başında olduğu 
ve Şemseddin Sivasî’nin de içinde bulunduğu Osmanlı Ordusu 1005/ 
1596’da Eğri Kalesi’ni feth etmiş, aynı yıl içinde Haçova Meydan Mu-
harebesi’ni kazanmıştı. Menakıbnameler dışındaki tarihî kaynaklar da 
bu olayı doğrular ve Şemseddin Sivasî’nin ileri sayılacak bir yaşta sefere 
katıldığını kaydederler. Târîh-i Selânik isimli eserde Mustafa Selânikî 
şöyle yazmaktadır:

 “1004 Ramazan- ı Şerîfi’nin ilk günlerinde Padişahın emriyle Mey-
dân-ı Tîr Sahrası’nda istiskâ namazı kıldılar ve sonunda Sivasî vaiz 
Mevlâna Şemseddin Efendi minbere çıkıp dua etti.”

Dua edilen savaş meydanı Eğri... Eğri neresi?... Sivas neresi?...

Macaristan’ın ortalarında Sivas’a 2400- 2500 km uzaklıkta... 1500’lü 
yıllar... Yaşı itibarıyla dünyadan elini eteğini çekmiş 80 yaşında bir ihti-
yar... Sefere çıkmış, Eğri’de, Haçova’da... Savaş Meydanında...

Eğri (Osmanlı döneminde Eğri, Almanca: Erlau, Latince: Agria) bu-
gün Macaristan’ın Eger ismiyle anılan Kuzey Macaristan’ın ikinci 
büyük şehri... Şehri çepçevre muhkem surlarla kuşatılan Eğri Kalesi 
Osmanlı Ordusu tarafından 24 Eylül 1596’da kuşatılmaya başlandı 
ve 12 Ekim’de fethedildi. Şehir fethedildikten sonra yeni kurulan Eğri 
Eyaleti’nin sancak merkezi oldu. 14 Aralık 1687 yılında Habsburglar 
tarafından işgal edilerek 91 yılllık Osmanlı dönemi sona erdi. Bu yak-
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laşık bir asırlık dönemde şehir Osmanlı medeniyet ve kültürüyle evler, 
konaklar, hanlar yapılıp yeniden imar edildi. Kayıtlara göre 10 tane de 
cami yapıldı o dönemde...

Eğri şehrinin Osmanlının elinden çıkmasıyla birlikte zaman içerisinde 
her şey yıkıldı ve yok edildi. Tek bir şey kaldı. Kethüda Camisi’ne ait 
sadece tek bir minare... Camisiz bir minare... 40 metre yüksekliğinde ve 
97 merdivenli minare...

Aradan 327 yıl geçti. 2014 yılı Ekim ayında Eğri Kalesi’nde “Osmanlı 
Dönemi’nde Eger’de Hayat” isimli bir konferans yapıldı. Konferansın 
sonunda Macar yerel yekililerden alınan izinle ayakta kalan tek mina-
reden bir ezan sesi yükseldi, Eğri şehrinin semalarına... Ezanı okuyan 
Türkiye’nin Macaristan Büyükelçiliği Din İşleri Ataşesi Hüseyin Ersoy:

 “400 yıl önce yapılmış minarede, şerefede bu duyguyu yaşamak ve 
tatmak tarifsiz bir duygu.” diyor.

Ey gönül insanı!... Ey Şemseddin Sivasî hazretleri!... Senin ilerlemiş yaşı-
na rağmen, 400 yıl önce gidip dualarınla ezan sesine kavuşturduğun o 
topraklarda bugün bir kez daha ezanı duymak, ne ulvi bir duygu... Ru-
hun şad olsun...
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Ne zaman bir köy türküsü duysam 
Şairliğimden utanırım

Bedri Rahmi Eyüpoğlu

“Asrı Gurbet Harap Etmiş Köyümü”

Rahmetli teyzemin okuryazarlığı yoktu. Çetinkaya’nın üç beş hanelik 
ücra bir mezrasında ikamet ederlerdi. Bahar aylarıyla bilikte mezraya 
gider, çeşit çeşit meyveler yetiştirdikleri bahçelerinde çalışır, kışın ise 
nahiye merkezine dönerlerdi. Altı-yedi çocuk, tarla, bağ, bahçe ve ev 
işleriyle sıkıntılı ve zor bir hayat geçirmişti.

Küçüktüm; fazla bir şey bilmiyor ve anlamıyordum ama teyzemin o iş 
yoğunluğunun ve yorgunluğunun arasında çalışırken veya yorgunluk-
tan bezmiş hâliyle bazen kendi kendine bazen yanındakilere konuşulan 
konularla alakalı söylediği birkaç dörtlükten oluşan dizeleri çok dinle-
miştim.

Teyzemin söylediği o dizeler nedense çok hoşuma giderdi. Orada bu-
lunan diğer büyükler, bir şeyler daha söylemesini isteyince, sanki bu 
teklifi bekliyormuşçasına art arda yeni dizeler söylemeyi sürdürürdü. 
Sonunda bir ahh! çekip içindeki yangını söndürürcesine susar; gözle-
ri dalar, bazen de nemlenirdi. Daha sonraki yıllarda benden birkaç yaş 
büyük olan oğlu, bir defter yaprağına yazılmış yirmi-yirmi beş kıtalık 
destan ile ara sıra bize gelirdi. Afyon Sokak’taki matbaalara götürür, o 
destanın baskısını yaptırarak çoğaltırdık. Adaşım olan teyzemin oğlu, 
destanı akşam içli bir türkü namesiyle bizim evde söylerdi. Hepimiz 
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pürdikkat dinlerdik; genellikle hem destanın sözleriyle hem de teyze 
oğlunun yanık ve içli bir şekilde ağıda benzer söyleşiyle efkârlanır, hü-
zünlenirdik.

Destanın hikâyesini de anlatırdı bize teyzemin oğlu, çocuk sayılacak 
o ruh hâliyle… O destanlara konu olan olaylar ise ya bir trafik kazası 
olurdu veya komşu köylerin birinde meydana gelen bir aile faciası, do-
ğum üzerine ölen genç bir gelinin ahvali, köyünü terk edip memleke-
tine dönmeyen birinin acıklı hikâyesi gibi hüzünlü, insanları yaralayan 
olaylardı.

Ulaşım, o zamanlar çoğunlukla trenle yapılırdı. Teyzemin oğlu da mat-
baada bastırdığı o destanları nahiyesine götürürken, trende hem içli se-
siyle okur hem de satarak giderdi. Sonra da yakın istasyonlar arasında 
gidip gelerek destanları satar bitirirdi.

Sadece teyzemin oğlu değil, sokak aralarında hem söyleyerek hem de 
bir A4 kâğıt boyutundaki üçüncü hamur kâğıda bastırılmış destanları, 
türküleri satan ve okuyanları hatırlıyorum. Destancının sesini duyanlar 
pencerelerini açar veya kapı önüne çıkar, bir müddet dinledikten son-
ra bozuk paralarından birkaç kuruş vererek destanı satın alırlardı, daha 
sonra ise mahallenin çocuklarına okutur okutur dinlerlerdi. Biz çocuk-
lar ise destan okuyan âşığın peşine takılır, bir müddet onlara eşlik eder-
dik; söyledikleri kimi mısraları kendi aramızda tekrar etmeye çalışırdık.

Ve zaman akıp gidiyor. Şehrin sokaklarında ne destan satan var şimdi 
ne de türkü okuyan…

Evet, dünya değişti, imkânlar arttı ve teknoloji ilerledi. Artık üçüncü 
hamur A4 kâğıda bastırılmış destanları sokak aralarında yanık sesler-
le okuyarak satmanın hiçbir manası yok. İnsanlar artık, televizyondan, 
mp3’lerden, cep telefonlarından ve internet ortamından istedikleri 
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sanatçıdan istedikleri parçaları kaliteli şekilde dinleyebiliyorlar. Bugün 
kaldırımlarda yürüyenler, toplu taşıma araçlarında bulunanlar, parkta, 
bahçede veya herhangi bir yerde oturanlar, kulaklarına taktıkları aletler 
sayesinde müzikle her an beraber yaşıyorlar. Öyle ki yanındaki bir insa-
nın ona söylediği sözü dahi neredeyse duymuyorlar…

Müzik farklı kulvarlarda ve farklı formlarda özellikle de gençlik arasın-
da yoğun şekilde yaşıyor, yaşanıyor şimdi.

Kabul gören yaygın ve popüler müzik ise, ne destanımız ne de türkü-
müz... Anadolunun ücra bir köyünde harfleri dahi bilmeyen bir Anado-
lu kadınının yüreğinden sözlerine dökülen ve ruh derinliğinin bu coğ-
rafyayla buluştuğu söz değil, müzik ise hiç değil... Dünyanın bilmem 
neresinde, bilmem hangi lisanın bu iklimle uyuşmayan, bu topraklarda 
derin yansıması olmayan popüler kültür hegamonyasının sürükledi-
ği bir dalga... Ve o dalgaya kapılıp savrulan gencecik insanlarımız... Bu 
coğrafyanın acısı, bu iklimin hüznü, bu toprakların sevinci değil, med-
ya gücünün top 10 listesinin başına yerleştirdiği çılgın egoya kapılarak 
başkalarından geri kalmamak ve onu dinleyebilmiş olmakla kendini 
yüceltebilecek bir algı yanılması sadece... Popüler müziğin ne sözü ken-
di ruh dünyamız ne de sözleri… Popüler olanı dinlemekle paye kazan-
dığımızı sanıyoruz sadece...

Oysa türkülerimiz, bu toprakların sesiydi. Bizimdi. Bize aitti. Bizim ya-
şadığımız duygusal coğrafyamızın hassas rengini ifade ettiğimiz kültü-
rümüzdü.

Anadolu topraklarında eskisi kadar türkü yakılmıyor artık... Türküye 
rağbet de yok. Yaşadığımız yeni hüzünlerimize, özlemlerimize, aşkları-
mıza ait yeni türkü yakanlar da yok, söyleyenlerde... Bir kaç halk ozanın 
seslendirdikleriyle yetiniyoruz ve bir de yıllardır bu topraklarda söyle-
nen binlerce türkümüzü kimi ortamlarda dinlemekle...
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Geçmişte bu topraklara türkü yakılır, türkü söylenirdi. Türkü; tarihi-
mizin, hayatımızın kısacası insanımızın yüreğinde hissettiği, içinde bü-
yüttüğü, özlemi, aşkı, hasreti, öfkesiydi. Tavrımızdı. Sadece kendisinin 
değil, içerisinde yaşadığı toplumun herhangi birinin herhangi bir derdi, 
o toplumda yaşayan her bir yürekte yansımasını dizelere dökülmüş 
şekliyle buluyordu, çoğalıyordu, yankılanıyordu. Dün iletişim yok de-
necek kadar azdı ama bu coğrafyada hep birlikte yaşanıyordu ve hep 
birlikte hüzünleniliyor ve birlikte efkârlanılıyordu. Bugün iletişim art-
tı, sınırlar aşıldı ama koca bir köye dönüşen bu dünyada artık insanlar 
yalnız kaldılar; tek başına yaşıyor, tek başına hüzünleniyor ve efkârlanı-
yorlar… Ne türküsünü yakacak birisi var, ne de ruhundaki duygulara 
ortak olacak, ses ve söz olacak birisi...

Bir zamanlar türkü bir ortak sesti, bu topluma ait...

Toplum var oldukça toplumun sesi de var oluyordu, türküsü de ses olu-
yor ve söz oluyordu. Kültürümüzün en önemli unsurlarından biri olan 
türkülerimiz, toplumumuzun dinamik bir özelliği ve toplumsal hayatı-
mızın ortak paylaşımı ve ifade tarzıydı.

İşte bu noktada durup baktığımızda, bugün bu coğrafyada yaşanan acı-
sından tatlısına onlarca olayın herhangi birisine bir türkü yakılmıyorsa, 
toplumun can damarı ve dinamik özelliği yaşamıyor demektir. Farklı 
forumlarda farklı ritimlerle ses bulmaya çalışıyorsa, toplum dokusunu, 
içerisi boş, anlamı olmayan ve sadece popüler hayat tarzının savurduğu 
günübirlik sözcüklerin egemenliğinde veya yabancı bir lisanın onlara 
has duygu ve yaşayışının ablukası altındaysa, bu coğrafyanın türküsü-
nün değil kültürünün de erozyona uğradığının resmidir bu…

Mehmet Özbek’in deyişiyle:

“Türkülerimizdeki sırları çözebilmek, o sıcak anlatımların tadına 
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Her şey gözümüzün önünde, albenili ve alımlı bir geçit edasıyla bü-
yülüyor gözlerimizi… Cazibesine kapılıp, hayaliyle avunduğumuz, 
uğruna taksit taksit zamanımızı/hayatımızı rehin verdiğimiz, ihtiya-
cımız olmaktan öte sahip olmakla övündüğümüz onlarca kullan at 
eşyalarının tutsağıyız şimdilerde…

Fotoğraf - Subaşı Hanı - 
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varabilmek, Türk dilinin anlatım gücündeki kudret ve zenginlikle 
ezginin oluşturduğu ahengi birlikte hissetmek, türkülerimizi derin-
lemesine anlamak ve kavramak için şarttır.” 

Hâliyle türkülerimiz toplumsal hayatımızdı aslında, birliğimizdi, bera-
berliğimizdi. İçtendi, anlamlıydı. Başka bir ülkenin değil bizim lisanı-
mızdı. Bizimdi. Ülkemizin önemli şairlerinden biri olan Bedri Rahmi 
Eyüpoğlu bir şiirinde:

“Ne zaman bir köy türküsü duysam / Şairliğimden utanırım.” di-
yor.

Teyzem gibi kayda geçmeyen, yaşadığı köyde ve çevrede kalanların 
dışında 850’yi aşkın halk ozanın yetiştiği bu toprakların güçlü seslerin-
den Ali Kızıltuğ’un bir türküsünde dediği gibi türkülerimizin kaybol-
masıyla birlikte köylerimiz, şehirlerimiz de harap oldu gitti...

“Asr-ı gurbet harap etmiş köyümü
Bülbül gitmiş baykuş konmuş gel hele
Ben ağayım ben paşayım diyenler
Kapıları kitlemişler gel hele”



111

3. BÖLÜM

ŞEHRİN İNSANI

bu şehir
daha tanışmamışken dünya kentleriyle 
daha düşmemişken borsaya
sokak lambasının aydınlattığı
iri parke taşlarla döşeli
eğri büğrü sokaklarda
yankılanırdı nal seslerinin ve kırbaçın
bir fayton arkasına asılan
haylaz çocuğun sevincinde*

* İbrahim Yasak / Bir Ömür Bir Rüzgâr kitabından
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Şehirle yaşamak

Artık “şehir” üzerine yazıların daha fazla kaleme alındığı, çeşitli vesile-
lerle konuşulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu konuşmalar ya nostaljik 
anlamda bir nevi geçmişe özlemin ve hatıraların yâd edildiği, şehirlerin 
kimlik ve ruhunu kaybettiğini ifade eden yazılardır veya kentsel dönü-
şüm veya yeni yapılaşmaların oluşturduğu şehirlerin gelişimi, büyüme-
si veya küçülmesine yönelik söylem ve arzulardır...

Aslında her ikisi de tek başına ne eski şehirleri ve şehir hayatını bugüne 
getirebilir ne de rant ve imar odaklı bakışla özlenilen ve arzulanan bir 
şehri oluşturabilir.

Şehirlerimizin geçmişinden, kaybedilmiş bir sevgilinin ardından yalnız 
kalmış bir sevdalı gibi özlem dolu mersiyeler ve ağıtlar yazmak, dönüşü 
imkânsız olan çıkmaz sokakta yol aramaya benzemektedir. Kaybedilen 
sevgilinin endamından ve büyüleyen efsunkâr hâlinden sıyrılıp günü-
müzün ranta endeksli ekonomik yaklaşımlarıyla ve teknolojik imkânla-
rıyla devasa rezidansların art arda yükselmesine bakıp bakıp bir yanıyla 
gelişmişliğimizle göğsümüzün kabarması öte yandan kalabalık kaldı-
rımlarda yalnızlığımızla baş başa kalıp ruhumuzun daralmasıdır.

Akıntısına kapıldığımız çoşkun bir sürüklenişin hızıyla dönüştürülen 
her şeyi fiziki mekânıyla, çevresiyle ve insanıyla hep birlikte yaşıyoruz.
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Hayat “daha”ları tercih edenlerle yürünür mü?
Şehrin insanı sadece mal ve hizmet tüketen bir müşteri midir?

Fotoğraf - Çerkezin kahvesi - 
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Şehirlerimiz değişiyor.

Şehirlerimiz insanımızı değiştiriyor.

Aslında değişen tek başına ve sadece şehirlerimiz değil, insanımız da 
değişiyor. İnsan şehri, şehir de insanı değiştiriyor. Günümüzün mo-
dern dünyasında tüm gelişimi, yenilenmeyi ve planlamayı her ne kadar 
insan yapsa da yani insan şehri kendi eliyle biçimlendirse de, sonuç iti-
barıyla yeniden şekillenen şehir, insanı kendi kurduğu bu mekanizmay-
la sürekli ve yeniden biçimlendiriyor.

Bu karşılıklı biçimlendirme, şehirleri birbirine benzeten, farklılık ve öz-
günlerini yok edip tekdüze görünüme dönüştüren şehirler oluşturdu. 
Eskiden bir şehre girildiğinde o şehrin binalarına bakarak hangi şehir 
olduğu ilk bakışta anlaşılabilirdi… Şimdi bir şehre girildiğinde tabelası 
dışında ayırt edici bir özellik neredeyse fark edilmiyor bile...

Şehirler, özgünlüklerini kaybetti.

Günümüzde şehirler gerek aldıkları göçlerle gerekse de yeni mima-
ri anlayışın şekillendirdiği yeni binalarla ne kadar büyümüş, ne kadar 
gelişmiş olsalar da birbirine benzeyerek dünya ölçeğinde sıradanlaşmış 
konut yığınına, alt ve üst geçitlerin sarmalındaki bir yerleşim alanına 
dönüşüyorlar sadece.

Ve akın akın kırsal hayatı terk edip şehre göç eden insanlar da yeni 
şehrin yeni hâline uyum sağlamak ve o şehirde tutunup yeni bir hayat 
kurabilmek için, gelecek ve güven endişesinin izalesi için şehre uyum 
sağlamaya çalışıyor. Tanıdığı bildiği ve nasıl davranacaklarını tahmin 
ettiği kendi yöresinden çıkmış olmanın yalnızlığı ile tanımadığı ve nasıl 
davranacaklarını tahmin edemediği daha büyük ve daha karmaşık ka-
labalıkların arasında tedirgin, güvensiz ve tek başına kalıyor insan. Ve et-
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rafını kuşatan yeni mekânın öznesi olamıyor. Dün bulunduğu mekânın 
ruh dünyasının iklimiyle şekillendiği hâlde, bugün soğuk ve ürkütücü 
binaların atmosferinde boğulmamaya ve kaybolmamaya çaba sarf edi-
yor sadece.

Şehir bizi, biz şehri terk ediyoruz bir bakıma… Şehir bizim için sürekli 
yenileniyor olsa da, bizler şehir için tükeniyor ve tüketiyoruz.

Sanıyorum ana sorun, modern şehirlerin hem mekânsal hem sosyal 
tasarımlarının kurgulandığı amaçların dünden bugüne değişkenliğidir, 
anlayış ve yaklaşım farklılığıdır. Dün insan eksenli ve toplumun değer 
yargılarıyla yaşanabilecek şehirler tasarlanırken ve inşa edilirken bu-
gün, rant hedefli yaklaşımlarla şehirler kurulmaya, kentsel dönüşümler 
oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Nostaljik anlamda şehirlerimizin geçmişine özlem duyan insanların 
yakınmaları, günümüz modern şehirciliğinin yeniden kurguladığı 
kentlerde geleneğine ve insan ilişkilerinin, sosyal dayanışmanın, kom-
şuluğun ve muhabbetin olmadığı yeni dünyaya olan yabancılaşmanın 
sonucudur. İnsan hassasiyet ve sıcaklığının toplumsal beraberlik ve 
paylaşımda yer almayıp, birbirinden ürken, aynı sitenin içerisinde ika-
met edenlerin, aynı apartman kapısından girenlerin birbirini tanıma-
dığı, güvenmediği, sokakların kapkaççı ve ürkütücü tedirginliğinin kol 
gezdiği yeni şehir hayatı, dünün mahallerine olan özlemi artırmaktadır. 
Komşuluk hakkının miras hakkına uzanacak denli iç içe sevgi bağını 
güçlendirdiği birlikteliğe hasret bırakıyor.

Dün şehirlerde, bir tarafta mahallelelerde hem insan ilişkileri açısından 
toplumsal kaynaşma yaşanırken, şehrin mekânsal dokusu, bölgenin ve 
hayat tarzının bir yansıması olarak kendine özgü yapılaşmasıyla, sosyal 
donatılarıyla, eğitim kurumlarıyla, sivil mimarisiyle bir kimlik ve kişilik 
vucuda getirmekteydi. Şehir, çevre duyarlığı ve korumacılığı içerisinde 
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biçimleniyor, insanlar doğal yapıyı tahrip etmeden doğa ile içiçe yaşı-
yordu. Şehirler, asırların birikimi bir kültürel şekillenme ile kendilerine 
özgü ruhlarını yaşatıyor, şehrin iklimine taşıyordu. Ve neredeyse aynı 
coğrafyadaki şehirler bile fizikî görünümleri, ruhî iklimleriyle birbirin-
den farklılık arz ediyor; bir nevi kendi kimliğini, kendi kişiliğini şekil-
lendirmiş oluyordu. Hâliyle bir şehre girdiğinizde karşılaştığınız tablo, 
hangi şehirde olduğunuzu, başka bir açıklamaya gerek duymaksızın 
kulaklarınıza fısıldıyordu âdeta...

Şehirler kendi sesiyle konuşuyordu bir zamanlar... Şehirler kendi silu-
etleriyle tablolar oluşturuyor, içerisinde yer aldıkları medeniyetin ayrıl-
maz ve bütünleyici bir parçası olarak varlıklarını sürdürüyorlardı.

Özlenen şehirler, üzerine yazılar kaleme alınan şehirler, tarihî biriki-
miyle bir medeniyetin tezahürüne beşiklik eden şehirlerdir.

Şehirleri bu tarihî birikimlerinden uzaklaştırıp, dünyanın tek tip kent-
lerine benzetmeye matuf yeni planlamalar, birbirinin aynısı gökdelen 
mekânlar, fizikî çevre pezyajları inşa etmek şehirleri medeniyet pers-
pektifinden uzaklaştırmaktadır. İnsanlığın ve medeniyetin tarihi hiç 
şüphesiz ki, şehirlerin tarihiyle oluşmaktadır. Çünkü medeniyet şehir-
lerde vücut bulur ve insanlık, insan odaklı hayatı medeniyetin oluştuğu 
şehirler de yeryüzüne yayar ve hâkim kılar.

Şehirler, insanları yalnızlaştıran, doğası gereği toplumsal birlik ve bera-
berlik içinde güven duyarak ve huzur bulduğu mekânlar olarak şekil-
lendiğinde, insanlar da şehirli ve medeni olarak hem bireysel anlamda 
mutlu ve huzurlu hem toplumsal bazda güven ve paylaşımcı olarak bir 
hayat sürer. Bu birliktelik hem şehri hem insanı karşılıklı olarak müspet 
yönde etkiler ve şekillendirir.

Aksi ise bugünkü şehirleşme ve bu yeni şehirlerde yaşayan tedirgin, yal-
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nız ve güvensiz insanların oluştuğu toplumdur. Modern yapılaşma ve 
şehirleşme insanı kendine dönüştürmüştür.

Şehirler insan için kurulduğunda, insan eksenli ve duyarlıklı olduğunda 
hayat ve mücadele hem mekânda hem insanda anlamını kazanır. Aslo-
lan görkemli yapılaşmanın egemen olduğu mekânlar inşa etmekten öte 
estetik ve rahat yaşanabilen mekânsal planlamaların uygulandığı insan 
eksenli şehirler inşa edildiğinde insan huzur ve güven bulur.
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Şehirde Bayram: 
“Baba Bayramın Mübarek Ola…”

Her şey çok hızlı ilerliyor ve değişiyor.

Mekân, eşya ve teknoloji her gün daha ileriye gidiyor, bir aşama daha 
kaydediyor, övünüyoruz; daha da ileri gitmeli istiyoruz. İşlerimiz ko-
laylaşıyor, rahatlıyoruz, refahımız artıyor. Ama kendimizi kaptırdığımız 
makam, kariyer ve ekmek kaygısında, bir şeyi ise hızla kaybediyoruz 
Yalnızlaşıyoruz. Tek başımıza kalıyoruz. Koca koca odalarda, konforlu 
eşyalar arasında, sessiz, suskun ve yapayalnız...

Eşyayı kazanıp, yüreğimizi kaybetmek ve kaybedilmek kazanç olmasa 
gerek... Değer vermek, saygı, sevgi ve ilgi görmek, anlamanın ve anlaşıl-
manın tarifsiz mutluluk hazzıdır aslında....Kuşaklar birbirini anlamıyor 
ve anlamsız buluyor artık...

Ne hazindir ki, bugün anlamayan ve anlamsız bulan genç kuşaklar, ya-
rınlarda kendileri de anlaşılmayacak ve anlamsız bulunacaklar....

Ve bayramlar, bu yalnızlığın en acı ve en derinden hissedildiği fotoğraf-
larla dolu...

Bundan otuz kırk sene önceydi, 1970’lerin, 80’lerin sonlarına doğru… 



Anadolu kentlerinde, olduğu gibi Sivas’ta da toplum kendi dar sınırla-
rı içinde ama yüz yüze bir ilişki yaşandığı, dönemlerdi. Şehir dışında 
bulunan yakınlarla haberleşmenin mektuplarla olduğu, aynı şehir veya 
mahalledekilerle özellikle uzun kış gecelerinde hep bir araya gelinip 
muhabbetlerin yapıldığı, TV ve dizilerin olmadığı, acı tatlı hatıraların 
nakledilerek aktarıldığı misafirlikler vardı.

Çocuktuk henüz…

Evler bayrama hazırlanırdı günler öncesinden ve bir yoğun telaş başlar-
dı, çocuk yüreklerimizi tarifi imkânsız bir sevinç kaplardı. Yeni bayram-
lık elbiselerimizin alınacak olması heyecanlandırırdı bizleri…

Bayram kadar bayram hazırlığı da önemliydi o günlerde… Evin kadını, 
kızı bir hafta öncesinden köşe bucak her yeri elden geçirir; çamaşırlar 
yıkanır, kilimler, perdeler, örtüler silkelenir ve temizlenirdi; mutfaktaki 
tüm kap kacak yeni baştan kumlanır, parlatılır ve raflardaki yerini alırdı. 
Yılların yorgunluğuyla çatlamış ve aşınmış olan ahşaptan yapılmış oda 
pencereleri, kapılar, sahanlıklar ve merdivenler bilekler yorulurcasına 
tahta fırçasıyla ovularak fırçalanır, gıcır gıcır parlatılırdı. Bayrama birkaç 
gün kala ise aşure, yaprak sarması ve tatlıdan oluşan bayram yemekleri 
tencere tencere pişirilir, bayramda gelecek misafirlerini beklerdi. Bay-
ram boyunca yemek yapılmazdı. Ve imkânlar ölçüsünde yeni elbise 
ve ayakkabılar alınır, eski elbiseler yıkanır, sökükleri dikilir ve bayrama 
hazırlanırdı. Bayramlar ev ahalisine giyim eşyası alma dönemlerinden 
biriydi. Bir de düğünlerde veya harman sonu kış mevsimine girerken 
elbise alınırdı. Her akla geldiğinde elbise almak için ekonomik imkân 
yoktu ve insanlar ihtiyaçları olsa da talep etmez, bayramı beklerlerdi.

Bayramlara hazırlık, bir bakıma yenilenme ve hayata yeni baştan başla-
ma heyecanıydı ve zamanıydı sanki...
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Her ne kadar iç içe yaşadığımızı sansak da şehir bizi, biz şehri terk 
ediyoruz bir bakıma… Şehir bizim için sürekli yenileniyor olsa da, 
bizler şehir için tükeniyor ve tüketiyoruz.

Fotoğraf - Hükümet Konağı - 
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Nişanlı kızlar için ayrı bir heyecan yaşanırdı Kurban bayramlarında... 
Oğlan evi arifeden önce bir koç alır; koçu renk renk boyalarla süsler, sır-
tına kartondan yapılmış ve süslenmiş bir semer koyup; kumaşlar, enta-
riler, yazmalar, yelekler ve ziynet eşyası yerleştirirdi. Kız evine getirilen 
ve gelin kızın kurbanı olarak ertesi gün kesilecek olan kınalı koç, ev hal-
kı ve mahalleden katılan genç kızlar ve yaşlı kadınlar eşliğinde koç ile 
birlikte sokakların arasından geçerek, Yukarı Tekke’nin yolunu tutardı. 
Hep birlikte önce Abdulvahabi Gazi Hazretleri ziyaret edilir, sonra kız 
ve oğlan evinin geçmişlerinin mezarlarında Fatihalar okunurdu. Arife 
günleri Abdulvahabi Gazi Türbesi önünde kurbanlık koçların arasında 
nişanlı genç kızların bayram heyecanı yaşanırdı.

Ve bayram sabahları… 

Namaz sonrası ailenin en yaşlısının evinde bir araya gelinirdi. Amcalar, 
halalar, yengeler, yeğenler, torunlar bütün bir aile bir arada olurdu. Aile-
nin büyüklüğü ve kalabalığı, genci yaşlısı, kadını kızı keyifli ve neşeli bir 
bayram kahvaltısının ardından, en büyükten başlamak üzere el öpülür, 
hayır dua alınır ve herkes birbiriyle bayramlaşırdı. Aileler büyüktü, ka-
labalıktı.

Bayram bir arada olmaktı, birlikte olmaktı bir bakıma…

Giderek içerisine sürüklendiğimiz hayat şartları her birimizi bir tarafa 
savurdu şimdi… Şartlar müsait değil artık… Yıl boyu evin kadını ve 
erkeği çalışarak, hafta sonları çocuğunu dershaneye göndererek, ak-
şamları dizi seyrederek, ne kendimize ne eşimize ve ne de çocuğumuza 
zaman ayırma fırsatımız oluyor… Hâliyle bayramlar ya çalışarak geçi-
riliyor veya yıl boyu yorgunluğundan sıyrılıp bir nefes alabilmek için 
o kısacık bayram günlerini fırsat bilerek bir tatil köyünde dinlenmeye 
ayırıyoruz.
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Telefonla veya kopyalanmış mesajlarla kutluyoruz büyüklerimizin 
bayramlarını… Ve artık büyüklerimiz de sitem etmiyor bu duruma. 
Yıllardır bayramlarda hep çalıştığımız için onlar da alıştılar. Sesimizi 
duymakla yetinmeye çalışıyorlar artık…

Ve çocukluğumuzun bayramlarında, arife ve bayram sabahlarında ma-
halleyi bir baştan bir başa kapı kapı gezerek memmecim toplardık ve 
bayramlarını kutlar, ellerini öperdik komşularımızın… Şimdi bir bay-
ram sabahında bir çocuğun kapımıza gelmesini, zilin çalmasını mem-
mecim değilse de bir şeker istemesini boşa bekliyoruz hep… Sitelerde 
ve apartmanlarda yaşadığımız için site görevlileri içeriye sokmuyor ço-
cukları. Ve daha da önemlisi anne ve babalar da hiçbir şeylerini eksik 
etmedikleri evlerinin tek çocuklarını göndermiyorlar artık; çocukların 
kaçırılma korkusu da güven vermiyor aslında…

Eski bayram özlemleri değil bunlar, eskiye dönme ve eskiyi geri getir-
me arzusu hiç değil…

Sadece bir bayram sabahı çocuklarımızla ve büyüklerimizle bir arada 
olma özlemi... Issız oda köşelerinde, pencere önlerinde dudaklarımızda 
mırıldandığımız türkülerimiz gibi yani... 

Aşağıdan gelir omuz omuza/ Çiğdem de karışmış güle nergise/ 
Benden selam edin o vefasıza/ Baba bayramın mübarek ola…”

Bir vefa beklentisi yani... Dünde yaşamak değil, bugün yanımızda ol-
ması, yanında olmamız aslında... Dokunmak...

Sarılmak... Koklamak... Ve bir selam alabilmek... Bir selam verebilmek...
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Mahallede Çocuk Olmak

Hafta sonları sokaklar bizimdi. Gün boyu. Gerçi hafta içinde de okul 
çıkışlarında bir miktar ders yaptıktan sonra veya annelerimizin ev ile il-
gili ufak tefek birtakım isteklerini alelacele yerine getirdikten sonra ken-
dimizi koyuverirdik mahallemizin sokaklarına… Daha doğrusu tüm 
çocukların toplanma yeri olarak kendiliğinden ve öteden beri bir nevi 
merkez olan noktalara koşardık; Çene’ye, Mektebin Gölü’ne, Oku-
lun Bahçesi’ne. Her mahallenin bir toplanma yeri vardır. Mahallenin 
çocukları orada olurdu hep, işini tamamlayan oralara giderdi. Çünkü 
oyun kurulmaya başlamadan orada bulunmak gerekirdi. Kadroda yer 
almak gerekirdi. O zamanlar biz çocuklara çok büyük gelen, özgürlü-
ğümüzü coşturduğumuz geniş alanlarda çeşit çeşit oyunlar oynardık. 
Her mevsimin kendine has oyunu vardı. Kızların ve erkeklerin oyunları 
ise ayrı ayrıydı.

Kış, yaz, ilkbahar, güz sokaklar bizimdi.

Sokaklar hayattı, oyun alanlarımızdı.

Henüz ilkokul çağındaydık. Topaç çevirirdik bolca… Cıncık ve aşık 
oynardık, eğer bulamazsak gazoz kapaklarını cıncıkların yerine diker-
dik; çünkü daha ekonomik ve daha boldu gazoz kapağı. Uçurtma uçu-
rurduk, Harman Çayırı’nın geniş düzlüğünde veya okulun bahçesin-
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de… Savaş oyunu olarak kömen oynardık, saklambaç oynardık. Ve illa 
ki her mevsimde futbol oynanırdı. Neredeyse her mahallenin bir veya 
birkaç tane, çocuklardan kurulu futbol takımları olurdu, Sokak maçları, 
mahalle maçları yapardık; kıran kırana, azimli, iddialı. Kazanmak için... 
Hâlbuki ne doğru düzgün bir sahamız ne de işe yarar topumuz vardı. 
Yine de tutkuyla, aşkla hem kendi aramızda hem başka mahallelerle 
maçlar yapardık. Sahi şimdi çocukların kurduğu mahalle takımları var 
mıdır? Ya mahalle maçları yapılıyor mu?...

Mahalleli çocukların bir araya geldiği oyunlar oynadığı alanlar var mı-
dır? Birlikte oynadığı oyunlar kaldı mı dersiniz?

Çocukluğumuzun geçtiği Çayırağzı semtinin hatta İmaret Mahalle-
mizin biz yaştaki çocuklardan oluşan bir mahalle takımız vardı. Şehrin 
birçok mahallesinde maçlar yaptık. Başka bir mahalleden maç almak 
önemliydi. Öbür mahalleden birisiyle herhangi bir yerde karşılaşıldı-
ğında, mahalle takımı adına maç teklifinde bulunulur, oyunun yeri ve 
zamanı sözleşilir ve hemen mahalleye haber uçurulurdu. Falan gün 
falan saatte filan mahalle ile mahalle maçımız vardır diye… Biz, nere-
lerde maçlar yapmadık ki İmaret Mahallesi takımı olarak… Sularbaşı 
Pekmez Sokak’ta bugün hâlâ otopark olarak kullanılan alanda, Sirer 
Caddesi’nde yıkılan eski Kilise’nin boş kalan alanında, Pulur Tepesi’nin 
dibinde, Kale’nin kenarında, Tekkeönü’nde, Harman Çayırı’nda, Bü-
yükbostan’da… Takım oyuncuları ile maçı izlemeye gelen çocuklarla 
toplanır giderdik, sözleşilen saatte o mahallenin sahası sayılan boş ala-
na…

Taştan kaleleri kurar başlardık maça… Bazen kavgalar çıkardı maç içe-
risinde, mahallelik dayanışması içinde birbirimizi korur, kollar, müca-
dele ederdik… Ve kan ter içinde dönerdik mahallemize…

Biz bütün bir mahalleli büyük bir aile idik sanki…
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Sokak aralarında oynadığımız oyunlarda zaman zaman mızıkçılık ya-
panlar da çıkardı, ucu kavgaya varan sataşmalar olurdu, bağrışmalar, bo-
ğuşmalar… Oradan geçen herhangi bir mahalle büyüğü göründüğün-
de suspus olurduk. Bize yönelik bakışından çekinir, korkardık. Bizlere 
kızarsa, bağırırsa hatta ufak yollu vursa dahi ne mümkündü itiraz et-
mek, ne mümkündü büyüklerimize söylemek… Hele bir söyleyegör, 
ondan daha fazla azar işitir, sopa yerdik… Çünkü mahalleli kim olursa 
olsun büyüğümüzdü. Oyun başında acıkırsak kimin ekmeği varsa pay-
laşırdık. Kimin kapısı açıksa içeri girebilirdik. Komşuyduk, nerede ise 
birbirimizin yedi ceddini bilirdik.

Kankayı bilmezdik ama kardeşten öteydik.

Şimdi çocuk parkları var şehrin her bir tarafına serpiştirilmiş. Rengâ-
renk. Kaydıraklı, salıncaklı ve zemini topraktan arındırılmış çocuk 
parkları. Birkaç ailenin getirdiği birkaç çocuk o parkta bir büyüğünün 
gözetiminde bir müddet kaydırakta, salıncakta, neredeyse tek başına 
kendini eğlendirmeye çalışıyor. Bir bankın üzerine oturmuş büyüğü-
nün gözü üzerinde hep... Kibrit kutusu gibi apartman dairelerinin oda-
larında önüne yığılmış onca oyuncakla vakit geçiren çocuk için oyun 
parkları yeni bir dünya gibi açılıyor önünde…

Eğer anne baba da çalışıyorsa, çocuk kreşte, anaokulunda biraz büyü-
yünce de evde tek başına takılıyor hayata… Akşamdan akşama göre-
bildiği yorulmuş ve koşturan anne baba ile bakıcı, öğretmen ve sınav 
maratonuyla koşturup duruyor. Ne dede nine, ne amca teyze, ne de 
çocukları, hepsi savrulmuş bir yerlere, hepsi kendi başına hepsi yalnız... 
Yaşlılar huzurevlerinde veya ıssız evlerinde tek başlarına, gözleri cam-
larda kapılarda. Ne gelen var ne de giden... Çocuklar, başkalarının göze-
timinde hayata uyum sağlamaya zorlanıyor...

İmkânlar arttı, şartlar zorlaştı. Çocuklar yalnızlaştı.
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Bir zamanlar çocuklar kankayı bilmezlerdi ama kardeşten yakındılar 
birbirlerine. Sokaklar hayattı, oyun alanlarıydı çocukların... 
Şimdilerde ne mahalle maçları var ne de mahalle arkadaşlığı… Mahal-
lede çocuk olmak, sosyal iletişim, paylaşım, aidiyet, mensubiyet yeni 
kuşağın literatüründe yok…  Sokaklar tekin değil artık…

Fotoğraf - Kaleden kızak kayan çocuk - 
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Ne mahalle maçları var ne de mahalle arkadaşlığı… Mahallede ço-
cuk olmak, sosyal iletişim, paylaşım, aidiyet yeni kuşağın literatüründe 
yok… Artık mahallede çocuklar top oynayıp yorulmuyor, acıkmıyor.

Sokaklar tekin değil artık… Aileler kreşlerde çocuk büyütmeye başla-
dığı günden beri, sokaklar toplumun huzur ve güvenliğine tehdit oluş-
turan kimsesiz, ilgisiz ve tedaviye muhtaçların işgali altında…

Günümüz çocukları için mahalle ise, adres olarak yazılması gereken bir 
sözcük dizisinden başka bir şey değil…
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Sahi, Cemreler Şehirlere de Düşer mi?

Çok özlemişim…

Kaç yıl oldu bilmiyorum, kaç yıl… Böylesine yağmurda sırılsıklam 
olduktan sonra, sobası yanan sıcak sımsıcak bir odaya girip sedire otur-
duktan sonra pencereden uzakları, çok uzakları, o ipil ipil yağan yağ-
muru seyretmeyeli çok oldu…

Biliyorum, yağmur şimdilerde de hep yağıyor. Yağmaya yağıyor ama o 
toprak sokağı, o geniş araziyi ve o soba ile ısınan sıcak odada pencere-
den yağmuru izlemeyeli çok oldu… Çocuktuk ve çok ıslanırdık yağ-
murda… Yağmur, tarlaların, bahçelerin topraklarına damla damla dü-
şüp, toprak tarafından emilişini, sonra yaz güneşinin aniden parlayarak, 
toprağı buharlaştırmasını ve kabartmasını izlemek, çocukluğumuzda 
kaldı. O gün bugün, bu ortamı yaşayamıyoruz, teneffüs edemiyoruz. 
O ortam kaybolup yok oldu. Şimdilerde yağan yağmur, asfalt yollarda 
ve kaldırımlarda önce küçük akıntılar sonra seller oluşturup bir felaket 
gibi üzerimize üzerimize geliyor.

Yağmur toprakla buluşmuyor artık… Toprak kalmadı şehirlerimiz-
de…

Sahi, yağmur yağdıktan sonraki güneşin toprağın üzerine şavkımasıyla 
çıkan o mis gibi toprak kokusunu, toprağın üzerindeki dalgalar hâlinde 
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yayılan buharları şimdiki nesil hiç görmüş müdür?... Yağmur sonrası 
çiçeklerde, yapraklarda billurlaşan o domur domur su taneciklerine 
dokunmuş mudur? Bir papatyayı dalından koparıp, mavi gökyüzüne 
bakarak her bir yaprağını özenle koparıp fal açmış mıdır?...

Yeni kuşaklar şimdi toprağın, yağmurun ve yeşilin hakim olduğu do-
ğayla uyumlu tabiatın kucağında değil, bir apartman dairesinde, bir 
kreşte veya bir nevi balkonda bir dünya kuruyorlar kendilerine... Cad-
deler arasında az da olsa bulunan oyun parklarına ve salıncaklarına, 
hayatın zorlu şartlarında bir ömür törpüleyen anne ve babalarının ayı-
rabilirlerse haftada bir kaç saatinde ancak çıkabiliyor. Ve salıncakların-
salınışında ruhlarına rahatlık bahşeden bir kaç saatine bırakabiliyorlar. 
Hayat ekonomik cenderesiyle ömrümüzü yeryüzünün tabiiliğinden 
yapay ve yapmacık doğasına mahkûm etti. Ve şehirler yeni baştan eko-
nominin ve rantın mekânsal planlamasıyla insanları fizikî ve ruhî olarak 
kuşattı. İnsan şehre şekil verip düzenlerken, şehirler insanı düzenleyen 
ve şekillendiren bir mertebeye erişti.

Modern şehirler, beton binalar, asfalt sokaklar, parke kaldırımlar, top-
rağı hayatımızdan alıp götürdü. Evlerin küçük de olsa muhakkak bah-
çelerin bulunduğu, her bahçenin bir köşesinde hane halkının yeşil 
sebzesini karşılayacak kadar küçük bir bostanının yer aldığı ve bir iki 
çeşit meyve ağacının avlunun bir köşesini gölgelediği dönemler bitti. 
Evlerimiz yatay şekilde yer alırdı sokak boyunca… Sokakların birbi-
rine kucak açtığı, mahallelerin şehre can kattığı dönemlerde, yağmur 
topraklarımıza yağardı; çiçekleri, çayır çimenleri sulardı. Biz çocuklar 
yağmurda ıslanırdık.

Gün geldi, beton ve demir hayatımıza girdi.

Modern şehir planlaması, dikey binaları bitişik nizam usulüne göre sı-
ralayarak beton duvarlarla ufuklarımızı kararttığı bir döneme sürükledi 
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bizi… Ne bahçe ne ağaç ne de yağmurla ıslanan toprak kaldı. Ve yeni 
nesil, bu çağın çocukları ayakları toprağa değmeden, yağmur sırtlarını 
ıslatmadan ve de bir çiçeğe dokunmadan büyüyorlar artık…

Artık, topraktan koparılan yeni nesil, yağmursuz büyüyor.

Şehirler ise beton binaların istilası, araçların ablukası altında boğuluyor. 
İnsan bu boğuşmadan sıkışan ve bunalan her anında kendini yeşilin, 
toprağın ve ağaçların olduğu bir huzur ve sükûnet iklimine atmak için 
kaçıyor. Bir tabiat köşesi, bir ırmak kenarı, bir söğüt gölgesi arıyor. Hafta 
sonu dinlenmek ve bir nebze huzura ermek için şehrin beton ve araç 
kıskacıyla kuşattığı sıkışık sokaklarından, tabiatın geniş ve engin ikli-
minde soluklanmak istiyor. İster hafta sonu ister yaz tatili ve de ister de-
niz, ister yayla turizmi veya doğa yürüyüşü, günümüz insanının sığınağı 
konumunda şimdi...

Çünkü insan topraktan geldi, toprağı özlüyor.

Ve insan kendi elleriyle beton, demir ve araç yığınına kaptırdı şehri; 
şimdi hiç değilse doğayı kaptırmak istemiyor...

Derelerin ırmakların ve yeşilin hâkim olduğu, rengârenk çiçeklerin, 
cıvıl cıvıl kuşların ve tabiatın her bir köşesinde kendi hâlinde yaşayan 
onca canlının varlığını sürdürmesi için, o bölgelere kurulacak tesislere, 
santrallare, açılacak maden ocaklarına karşı, “Dokunmayın toprağıma, 
yeşilime, ormanıma!...” diye yürüyor, bağırıyor ve direniyor... Çevre için 
eylem yapıyor.

Nafile...

Modern çağın insanı sürüklendiği hayat standardında bir tüketim me-
kanizmasının dişlisi gibi hep açlığa aşina ve mahkûm... Elektriğin olma-
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dığı, iletişimin koptuğu, cep telefonunun çekmediği, suyun ve akarya-
kıtın yetmediği düştüğü, bir hayat bugün düşünülemez bile... Ayakta 
durabilmek için bu ve benzeri kendi ellerimizle ürettiğimiz ve tüketimi-
ni her geçen gün katbekat artırdığımız her şeyi her geçen gün daha faz-
la üretmeye mecburuz. Modern hayatın, insan ihtiyaçlarını karşılaması 
için gerekli ve zorunlu bunlar... Her geçen gün kişi başına artan elektrik 
tüketimini santraller kurulmazsa ne ile karşılayacağız? Unutmayalım 
ki her kurulan santral doğayı tahrip ediyor, toprağı, ormanı, yeşili ve 
yağmuru elimizden alıyor, bizden koparıyor. Yenilenebilir enerji çare 
gibi algılansa da yarınki kuşaklarda ne gibi sorunlar doğuracak farkında 
değiliz. O zaman insan kendi “toprağına da, yeşiline de, ormanına da” 
dokunuyor, dokunmak zorunda kalıyor, değil mi?...

İnsanoğlu ürettiği modern gelişimin kıskacında kendini tüketiyor as-
lında.

Korkarım ki toprağa, suya ve temiz havaya hasret kalacak bu gidişle ge-
lecek nesiller...

Daha dün, çocukluğumuzda yoğun kar yağışının altındaki uzun kış ay-
larından sonra, cemrelerin birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa dü-
şüşünü beklerdik. Hava ısınır, su ısınır ve toprak ısınırdı. Yağmur yağar, 
çiçek açardı. Leylekler geldiğinde, Sultan Navruz’da, Eğrilce’de, kırlar, 
bayırlar biz çocukların özgürce koştuğu, çiçeklerin, ağaçların yeşillikle-
rinde coştuğu günlerdi...

Şimdi yine cemreler düşüyor... Ama küresel ısınma bütün bir yeryüzü-
nü kuşattığından, toprak ayağımızın altından kaybolduğundan, cemre 
nerelere düşüyor bilmiyoruz? Fark etmiyoruz da...

Sahi, bir gün, cemreler şehirlere de düşer mi?
Cemreler şehirleri de ısıtır mı?
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Muhakkak ki mekânlar bizleri bir yere ait kılar. Ama bir yere ait ol-
mak sadece o yerde ikamet etmek midir?
O mahallede o şehirde oturmak kadar, o bölgenin kültürel ruhunu 
taşımak,diri tutmak ve geleceğe aktarmak olsa gerek...

Fotoğraf - Sivas’ta karlı bir kış günü - 
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"Yüce Dağ Başında Yağan Kar İdim"

Günümüzün sanal dünyasında yetişen bugünün çocukları, ev ödevle-
rinde veya resim-iş derslerinde dağ resimleri çiziyorlar mı bilmiyorum.

Biz kara kalemlerimizle veya alabildiyse ailemiz altı renk kuru boya ka-
lemlerimizle yaptığımız manzaralara nedense hep bir dağ, bir ırmak ve 
bir ev çizerdik; çiçekler, ağaçlar, köprüler, insan ve hayvanlarla güzel-
leştirmeye çalışırdık çizdiğimiz tablomuzu. Ve muhakkak tablonun üst 
kısmına kurulmuş yüce bir dağ ve o dağa doğru gittikçe daralan, kıvrım 
kıvrım bir yol bulunurdu resimlerimizde...

Dağlar bizim için ulaşılmaz yerlerdi: Yüceydi, güçlüydü, yüksekti, gör-
kemliydi ve gizemliydi hep...

Belki de herkesin içinde saklı bir dağ var ulaşılmaz; veya bir deniz var, 
derinliği bilinmez... Hikâyesi meçhul bir dağ... Ne zaman ki, insanın du-
dakları kuruyup, nefesi boğazında düğümlenir; işte o dağ, dumanlı başı, 
yalçın ve dik duruşuyla çakılır insanın yüreğine ve sesi kesilir insanın, 
sözü tükenir, gözleri nemlenir. Ve bir hüzün çöker, dağ gibi oturur yü-
reğine insanın...

Özleyiş midir, kaçış mıdır, sığınış mıdır, pek bilinmez.
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Ve dağ etkiler bizi nedense...

Dağa başını çeviren adam, gözlerini dağa doğru derinleştirdiğinde yüre-
ği yufkalaşır, yüreği dağlanır aslında... Suskunluğu volkanik bir dağ gibi 
korlansa da içindeki söz de ses de çağlayanını kaybeder. Söz, sesini ye-
tim bırakır. Sözü sese, sesi söze ulaşamaz artık... İçinde büyür ve susar...

Biliriz ki, insan insanın sesine muhtaçtır. Tek başına konuşulmaz, tek 
başına anlatılmaz. Söz ses olunca işitilmek ister ve duyulmayı, anlaşıl-
mayı arzu eder.

Anlatılacak şey ne kadar çoksa yara o kadar derinleşir; dağların üzerin-
deki çiçeklerin, kuşların çokluğu kadar sözcükler boy verir suskun du-
dakların ardında; her birisi açmadan solar, her bir sözcük ses olmadan 
yokluğa hüküm giyer.

O nedenledir ki insan konuşmak ister; anlatmak, dinlemek, ilave et-
mek, tenkit etmek ister. Muhabbet ister. O nedenledir ki, “kahve baha-
ne” olsun der. Her zaman ve zeminde bir dinleyene, anlayana, değer ve-
rene ihtiyaç duyar insan. Dinleyen ve anlayan bir ses arar, yoksa sözün 
karşısında, şairin dediği gibi “dağlara çıkmak”, “dağlarda şarkı söylemek” 
bir çıkış yolu olarak tutmaya çalışır ellerinden.

Ve dağ, dağ gibi adam olur, dinler kendisine gelen insanı…

Şehrin anaforlu kalabalığında, mekânların beton ve araç tasallutunda 
savrulduğu, sesin ve sözün anlamını yitirdiği, kalabalığın ortasında ya-
payalnız kalan insan, sırtını yasladığı dağını yitirdi…

Dağ ki, yeryüzü coğrafyasının her bir köşesinde, görkemli görünümü, 
haşmetli yapısı, güven veren duruşuyla insanoğlunun sığınağı olmuştur 
hep… Medeniyete giden yolun ilk emri “oku” bir dağ oyuğunda “Hira 
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Dağlar, dağ gibi yüreklerin dayanağıdır. Medeniyete giden yolun ilk emri 
“oku” bir dağ oyuğunda “Hira Dağı”nda geldi Yüce Peygamber’e... Ve onu 
öldürmeye azmetmiş düşmanlara karşı bir dağ kovuğu “Sevr Mağarası” bir 
sığınak oldu. Hz. Musa Rabbiyle bir dağ başında “Tur Dağı”nda kelam etti. 
Hz. Âdem ve Havva cennetten yeryüzüne gönderildiklerinde, bir dağ başın-
da “Serendip Dağı”nda buluşabildiler... 

Fotoğraf - Emirhan Kayalıkları -
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Dağı”nda geldi Yüce Peygamber’e ve öldürmeye azmetmiş düşmanlara 
karşı bir dağ kovuğu Sevr Mağarası bir sığınak oldu. Hz. Musa Rabbiyle 
bir dağ başında “Tur Dağı”nda kelam etti. Hz. Âdem ve Havva cennet-
ten yeryüzüne gönderildiklerinde, bir dağ başında “Serendip Dağı”nda 
buluşabildiler…

Yeryüzü coğrafyası köyüyle kentiyle, dağıyla nehriyle insanoğlunun ha-
yat mekânıdır. Dağlarla nehirleri bir sohbetinde mukayese eden Kon-
füçyüs der ki: 

“Nehirler, insan hayatındaki hareketliliği ve değişimi sembolize eder 
ve kimi yerde çoşkun kimi yerde sakin akışlarıyla sürekli değişim 
hâlindedirler ve güven vermeyen ürkütücü hâlleri vardır. Böylesi bir 
nehrin ne zaman ne yapacağını kestirmek güçtür; Hâlbuki dağlar 
öyle değildir. Dağlar hep istikrar ve kalıcılığın simgeleridirler, bir de 
sadık dostluğun...”

İnsan dostuna gider, dostuna derdini söyler, dostuna sığınır değil mi?... 
Sitemimiz de dostumuzadır, özlemimiz de, arayışımız da...

Ulaşılmaz başı dumanlı hâlleri, geçit vermez engelleri, özlemimizi bü-
yüttüğünde, gurbeti bizlere yaşattığında ince bir sitemle sesleniriz:

“Karlı dağlar karanlığın kalktı mı?” deriz ve ardından “Yol ver dağ-
lar ben yârime gideyim.” diye içleniriz…

Rüzgâr gibi, ırmak gibi, yağmur gibi değildir dağlar, bunlar hep bize 
gelir. Fakat dağlar gelmez, biz dağlara gideriz... Dağlar; büyüklüğü, yü-
celiği, asaletli duruşlarıyla zihnimizin bir yerlerinde hep saygıyla andı-
ğımız, özlemle kıskandığımız, hasretle gıpta ettiğimiz yüreğimizin gizli 
dünyasıdır bir bakıma...
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Dağ ile dost olduğumuzu, dağ ile irtibatımızı sürdürdüğümüzde yaşa-
dığımız kenti, o kentteki insan varlığımızın ve ilişkilerimizin bizi kuşa-
tan, modern sarmalın kıskacında boğuluşunu anlarız bir şekilde... Hiç, 
ulu bir dağın tepesinden şehre baktınız mı, uçaktan bakmak gibi değil 
bu… İnsan ayağı toprağa değerken gözlerin uzaktan geniş bir alanı sey-
reyleyişi gibi... Neredeyse kibrit kutusu gibi dizilmiş o koca koca bina-
ları, bir dağ zirvesinden izlediğimizde fark ederiz, insan eliyle yapılan 
bir şehrin gözümüzde yücelttiğimiz kadar büyük olmadığını, bir dağ 
karşısında nasıl küçüldüğünü, alçaldığını....

Dağ sevdamızdır, dağ yüreğimizin yüceliğidir.

Dağ ve insan; toprak esaslı, mümbit birer yüreğin hassas ve özel dünya-
sıdır sanki... Birbirine bakan, birbirini gören, birbiriyle hayat bulan can 
damarı gibi... Sesin yankı bulduğu, sözün anlam kazandığı, sevdalıların 
“oku” emriyle, Allah kelamıyla, yeryüzü cennetinde buluştuğu yüce 
makamdır o... O nedenle “Dağlar dağımızdır bizim.”...

O nedenle; gurbetiyle, hasretiyle, yağmuruyla ve karıyla dağlanırız 
hep...

“Yüce dağ başında yağan kar idim
Yağdı yağmur güneş vurdu eridim
Evvel yârin sevdiceği ben idim
Şimdi uzaklardan bakan ben oldum”
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Hayatın Yaşanabilir Tadı:
Doğallık ve Sadelik

İnsanoğlunun toprakla serüveni yan yana, iç içe sürüp gitmektedir 
hep…

İlgisi ve ilişkisi güçlü bir bağdır; sımsıkı saran, kucaklayan, içinde olan, 
özünde olan, kendi olan…

İnsan topraktan, çiçekten, yağmurdan uzak kaldığında onu özler, sıkı-
lır, bunalır ve yakalayabildiği ilk fırsatta tabiat diye adlandırdığımız ana 
kucağına, doğanın huzur ve sükûnet veren iklimine kavuşabilmek için 
can atar ve fırsat oluşturur. İçindeki özlemi, ruhundaki hasreti onun 
serin ortamında dinlendirmek, rahatlamak, kendine gelmek ve özüne 
dönmek için çabalar durur, gün yüzüne çıkmayan ve derinden derine 
kaynayan bir duygu olarak…

Zaman çok hızlı geçiyor.

Ve hayat mücadelesinin şartları her geçen gün insanı boğarcasına sıkış-
tırıyor. Ve savrulup sürüklendiğimiz hayat ortamı günümüz insanını, 
bir yandan beton ve araç istilasının içinde bunaltırken öbür yandan 
tabiatın doğallığından koparılmış yiyeceğinden içeceğine, eşyasından 
kullandığı malzemelere kadar her şeyi yapay, sağlıksız ve riskli eşyaları 
kullanmaya sürüklüyor…
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Şöyle hayallerimizi ve hatıralarımızı geçmişe yöneltip anılarımıza dal-
dığımızda, çok seslendiremediğimiz ama gözlerimizi nemlendiren, 
yüreğimizi yumuşatan, içimizi burkan bir özlem dalga dalga dövüyor 
yüreklerimizi nedense… O yaşanmış düne dair ve bize dair onca şey 
silik ve puslu da olsa canlanıverir gözlerimizin önünde… Ve o günlerin 
tüm sıkıntılarına, yoksulluğuna ve çaresizliğine rağmen, içimizi ısıtan, 
bizi biz olarak kucaklayan, tabiatın bir ana şefkatiyle saran doğallığı ve 
sade günlerini özleriz…

Bu hayatımızdır bizim… Ve köyümüzde, kentimizde bu coğrafyanın 
herhangi bir köşesinde, çok uzak değil yakın geçmişimizde yaşadığı-
mızdır aslında bu…

Herkes gibi ben de, sanıyorum çok özlemişim. Kaç yıl oldu bilmiyo-
rum. Hafiften yağan yağmurda sırılsıklam olduktan sonra, sobası ya-
nan sıcak sımsıcak bir odaya girip sedire oturduktan sonra pencereden 
uzakları, çok uzakları, o ipil ipil yağan yağmuru seyretmeyeli, epey 
zaman geçti biliyorum… Biliyorum, yağmur şimdilerde de hep ya-
ğıyor. Yağmaya yağıyor ama o toprak sokağı, o geniş araziyi ve o soba 
ile ısıtılan sıcak odada pencereden yağmuru izlemeyeli çok oldu her-
hâlde… Çocuktuk ve çok ıslanırdık yağmurda… Yağmur, tarlaların, 
bahçelerin topraklarına damla damla düşüp, toprak tarafından sindirile 
sindirile emilişini, sonra yaz güneşinin aniden parlayarak, toprağı bu-
harlaştırmasını ve kabartmasını izlemek doyumsuz bir keyifti o zaman-
lar. Huzurdu. Toprak mı kabarırdı, ruhumuz mu coşardı bilmiyorum. 
Toprağın gökyüzü ile bitiştiği o geniş ve engin arazide, içimiz coşar, 
göğsümüz genişler ve ferahlardı; buğulanan, kabaran ve yenilenen top-
rakla birlikte…

Evet, yağmur sonrası ıslanan çimlerde şavkıyan güneş ışınlarıyla, ısla-
nan ayaklarımızla doğanın tazelenen, yıkanan ve berraklaşan güzelli-
ğinde, bir coşku kaplardı sanki toprağı ve insanı… Kuşatırdı.
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Şimdi de yağmur yağıyor. Ama o gün bugün, bu ortamı yaşayamıyoruz 
artık, teneffüs edemiyoruz. O ortam kaybolup, yok oldu. Şimdilerde 
yağan yağmur, asfalt yollarda ve kaldırımlarda, önce küçük akıntılar 
sonra seller oluşturup bir felaket gibi üzerimize üzerimize geliyor. Yağ-
mur toprakla buluşmuyor artık… Toprak kalmadı yaşamakta oldu-
ğumuz şehirlerimizde… Doğallık yapaylığa, insan yapmacık şeylerle 
karşı karşıya kaldı.

Topraktan uzak kalarak yaşamaya devam etsek de içimizde var olan far-
kında olamadığımız özlem, onu bizden bizi ondan koparamadı.

Bizi oraya çeken bir şey vardı, bizden, bize ait olan bir şey… Ruhumuz-
da iklimi, tenimizde rengi, dokumuzda mayası olan bir şey vardı.

Aşığın dediği gibi: “Benim sadık yarim kara toprak”tı...
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Şehirden Gitmek mi?

Gidelim istemiştim. Her şeyi bırakıp, her şeyin uzağına ama her şeyi-
mizle birlikte gidelim istemiştim. Adımlarımı ruhumun ritmine ayarla-
yıp, gözlerimi yüreğimin akışıyla çizdiğim güzergâhta bir yürek diyarı-
na, bir gönül okyanusuna birlikte gidelim istemiştim.

Gitmek, acılarımızı, yoksunluk ve girdaplarımızı arkamızda bırakmak-
tı. Gitmek, geleceğimizin sükûnetli ikliminde gönlümüzün huzura er-
mesiydi.

Yalnız çıkılamazdı yollara… Yalnız gidilecek yollar sağır ve dilsiz olur-
du… Dilsiz olmak belki susarak yüreğimize gömülmek ve onunla gark 
olmak olabilirdi ama boşalmayan barajlar daha ne kadar su alabilirdi ki, 
o baskıya ne kadar dayanabilirdi ki, önüne çekilen set ne kadar direnç 
gösterebilirdi ki?... Paylaşıldıkça güzelleşecek her şeyi paylaşmadıktan 
ve yankısını yüreğinde duymadıktan sonra ne anlamı olabilirdi ki? 
Dinlenilmeyen, anlaşılmayan ve anlam katılmayan yerde kalmanın ne 
manası olur ki?... Sesimizi sesiyle birleştirmedikten sonra, yüreğimizi 
kendi okyanusunda gezdirmedikten sonra gitmek nedir ki, ne işe ya-
rardı ki?… Niye gidilir ve neden gidilir ki sanki?…

Her gidişin bir nedeni olmalıydı, bin nedeni…
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Dünya ve insanlık tarihi aslında bir değişim hikâyesidir... Bu değişim 
hikâyesinin belge niteliğindeki görseli ise şehirlerimizdir.

Fotoğraf - Tan Sineması İstasyon Caddesi - 
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Bini değil bir’i dahi anlatamadıktan sonra “nedensiz” kalışlarla kalınır 
sadece.

Nedensiz gidişleri teklif etmek ne engin ve derunî yüreğe ne binler-
ce sözcükle çoğaltılan, büyütülen ve uğruna bir dünyayı hayal olarak 
geleceğe inşa edilen ne olabilirdi ki?… O nedenle bir ömrü bir hayal 
uğruna ram etmek, hayal ile, düşünce ile yüceltilen, yenilenen ve insanı 
insan kılan ve kişiyi özünden özge var kılan, anlamlı kılan bir dünyaya 
olabilir mi ki?..

O dünyaya doğru beraber yürümek, birlikte gitmek muhakkak ki çok 
arzulanır. Birlikte yol alırken bir olmayı, omuzuna baş koymayı, yoluna 
yoldaş olmayı, adımını adımına eşlemeyi “özüm” saydıklarınla gitmek 
ister gönül sadece.

Gitmek hayata bağlanmaktır, gitmek hayatı yüreğimizle bağlı kılmaktır.

Hayali hayalimizdir, hayalimiz olmalıdır, gitmek isteyişimiz gibi... İnanı-
lır ki bir türkü gibi sıcak olur, sımsıcak olur... Umut olabilir, engel olma-
yabilir. İşte o zaman bir türkü tutar ellerimden, aheste bir yağmur gibi 
dökülür dudaklarımızdan: 

“İşte gidiyorum çeşm-i siyahım/ Önümüzde dağlar sıralansa da/ 
Sermayem derdimdir servetim ahım/ Karardıkça bahtım karalan-
sa da...”

Her neyse ve her ne olsa da yol, yolumuz olmalıdır. Birlikte olmalıdır, 
yalnız bırakmamalıdır. Çağrımıza, sesimize kulak vermelidir değil mi? 
Birlikte çıkılan yollarda yalnız kalmak yaralar insanı, dağlar ve perişan 
eder... 

“Haydi dolaşalım yüce dağlarda/ Dost beni bıraktı ah ile zarda/ 
Ötmek istiyorum viran bağlarda/ Ayağıma cennet kiralansa da...”



Gibi türküler yakalar yüreğimizden… Yüreğimiz birlikte yol alışımızın 
pusulasıdır. Dayanağıdır, sığınağıdır. Plautos’un dediği gibidir belki de: 
“Yüreğim var, var ama yüreğimi dayayacak bir yer yok.” diye seslenir 
anlayan, dinleyen ve kabullenen yüreklere... Yüreğin dayanacağı yü-
rekler, birlikte kurulan umudun, birlikte yaşanan hayalin ve yaşamanın 
kendisidir aslında… Kısacası birlikte çıkmaktır yola, birlikte yürümek, 
birlikte uçmaktır.

Çünkü kuşlar alayı ile uçar.

Göçmen kuşlar, sürüler hâlinde grup grup uçarlar mavi gökyüzünde... 
Âdeta bir V düzeni içerisinde uzun mesafelerde yol alırlar. Tek başına 
uzun yolculuğa çıkan kuş yenik düşer, yola, rüzgara ve gökyüzüne... 
Alayı ile V düzeni içerisindeki uçanlar ise en öndeki kuş, bir arkadaki 
kuşlara gelecek rüzgârı ve hava direncini kademeli olarak engeller ve 
enerji tasarrufu sağlar. Birlikte güç katarlar birbirlerine, omuz verirler ve 
umut olurlar birlikte çıkılan uzun ve yorucu yolculuklarda...

Yol arkadaşı, yolu paylaştığın yoldaş olduğundur. Yola çıktığını yol 
boyunca taşımaktır. Yorulduğunda omuzuna baş koymaktır, adımına 
adaş yoluna yoldaş olmaktır.
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Şehirlerini İnşa ve İhya Edemeyenler Medeniyet Kurabilirler 
mi?

“İnsan şehirle, şehir de insanla kaim olur.” derler.

Bu nedenledir ki, şehirler sadece modern binalarıyla veya anıt eserle-
riyle var olamazlar. Muhakkak ki, bir şehre girdiğimizde veya bir şehre 
ait kartpostal çerçevesinde bir fotoğrafına baktığımızda gördüğümüz 
tablo bize o şehri tanımlıyor, ismini ve kimliğini ifade edebiliyorsa, şehir 
olmanın en belirgin özelliğini ortaya koyuyor demektir. Bize, bir şehrin 
kimliğini ve kişiliğini hatırlatan binaları ve eserleri, o toprakların üzeri-
ne bir alamet-i farika olarak nakşeden ise insanıdır.

Biliriz ki şehri insan, insanı ise şehir inşa eder. Ve insan şehirle, şehir de 
insanla kaim olur.

Bir şehrin medeniyet anlamında varlığının sürekliliği ise, anıt eserleri-
nin ve o anıt eserleri inşa eden sanatkâr ruhlu insanlarının sürekliliği 
ile mümkündür. Yoksa bir döneme mahkûm kalır. Ve bir sonraki ku-
şaklar ise hayret dolu bakışlarla asar-ı atika mesabesindeki o ihtişam-
ları seyreylemekten başka bir şey gelmez ellerinden... İşin en acısı ise 
o muhteşem eserleri, benzerlerini veya yenilerini yapabilmek şöyle 
dursun, onarımını dahi yapamamanın acziyetiyle kalırız ortada. Sonra 
neden bir türlü onarımını daha beceremediğimize hayıflanarak, o işle 
alakalı olan bürokratından, müteahhidine, ustasından kontrol mühen-
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disine kadar herkesi bu töhmetin altında bırakırız. Bırakmakta haklıyız 
da ama şunu nedense hep göz ardı ederiz. Onlar bu toplumun eğiti-
miyle, birikimiyle elde ettikleri konumlarına yükselebilmiş kişileri ola-
rak, ictimaî ve medenî seviyemizin bugünkü ulaşabildiği çizgisidir ve 
nişanesidir. Genellemek ve herkesi bu çizgi seviyesinde tutmak doğru 
değildir. Muhakkak ki kaliteli ve sanatkâr ruhlu insanlar vardır ve onlar 
da özgün eserler inşa ediyorlardır ama sayılarının azlığı ve çepeçevre 
kuşatıldıkları ortamın içerisinde nefessiz, etkisiz ve yetersiz kaldıkları 
da bir vakıadır.

Bu topraklardaki kadim medeniyetimizin bir tezahürü olan kentleri-
mizin hâl-i pür-melâli hepimizin gözleri önünde işte... Ve ister büyük 
şehirleri, ister büyütülmeye çalışılan şehirleri veya neden büyüyeme-
diğimizi sürekli olarak sorgulamaya çalıştığımız şehirleri inşa eden, 
modern bir şehir olarak planlamaya çalışan bu işin uzmanı olduğu-
nu isminin önüne eklediği unvanıyla saygı ve itibar duyulmasını arzu 
eden, şehir planlarını yapan plancıları, belediye meclis ve başkanları, 
mimarlar, müteahhitler acaba şehirlerimizin bugünkü hâlinden ne de-
rece memnundurlar? Veya mekân anlamında imar ettikleri bu şehirleri 
bir medeniyet göstergesi olarak değerlendirdiklerinde hangi seviyede 
bulunduğunu ifade edebilirler? Ve tespit ettikleri bu durum onları gu-
rurlandırıyor mudur acaba? Yaptıkları eserlerin, imar ettikleri şehirlerin 
kartpostallarına bakanlar, o şehre bir kimlik, o kente bir kişilik kattığını 
fark edip o şehirleri isimlendirebiliyorlar mı? Veya o şehre yolları düşüp 
girenler, gezmek ve şehri tanımak istediklerinde modern çağın eserleri 
olarak inşa ettikleri binaların karşısına geçip hayretle büyülenebiliyor-
lar mı?

Bugün kadim şehirlerimize, İstanbul’a, Konya’ya veya Sivas’a baktı-
ğımızda veya Anadolu’nun yüzlerce yıllık geçmişi olan herhangi bir 
şehrinde şöyle bir gezindiğimizde, bütün tahripkârlığımıza, sahip 
çıkamayışımıza ve rant yaklaşımıyla yok etmemize rağmen, dünün 
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mevcudiyetini ağırbaşlı duruşuyla bu toprakların bir mührü gibi duran 
eserlere de rastlarız. Anadolu coğrafyasının her bir köşesinde büyük taş 
binalardan, ahşap sivil mimari örneklerine, hanlardan hamamlara, köp-
rülerden türbe ve camilere kadar onlarca eser görürüz... Öyle ki, unu-
tulmuş ve mahvedilmiş olsa dahi, bir sokak çeşmesinin alınlığında, bir 
kapı tokmağının demir işçiliğinde, bir sade duvarın, kemerin taş işçili-
ğinde desenlerle bezenmiş bir estetik figürün insan ruhundan yansıyan 
tablosuna şahit oluruz. Bunları vücuda getiren mahir ellerin bir sanat ve 
estetik ruh güzelliğinin tezahürü olduğunu, yaşadığı mekânı şekillendi-
rirken ruhunun hüzünlü ve sevinçli ama anlam dolu çizgilerini yaptığı 
her şeye nakış nakış işlediğini görürüz. Bu insan ve eşya arasındaki ilgi 
ve bütünleşmenin, insanın yaşadığı mekâna verdiği değerin ve insanın 
yaptığı her şeye kendisine ait bir ruh dünyasını yansıttığının işaretidir.

O nedenledir ki, insan sahip olduğu eşyayı gelecek kuşaklara yani biz-
lere ve bizlerden sonralarına; anlayışıyla, yaklaşımıyla, düşünce dünya-
sından parmaklarına yansıyan izdüşümüyle tablo tablo her şeye nak-
şettiğine tanık oluruz. Böylece nakşettiği her bir küçük eserle bir şehrin 
medeniyet varlığının inşasına tuğla taşımış ve onun oluşumuna kendi 
çapında katkı sağlamıştır. Ve gelecek kuşaklara kalabilen kadim şehirler 
her bir ustanın nakışıyla, koyduğu bir tuğla ile kısacası insan eliyle inşa 
edilmiştir.

Peki bugün gelecek kuşaklara miras bırakmayı düşündüğümüz hangi 
binalarımızı ve eserlerimizi inşa edebiliyoruz?... Şöyle bir çıkıp kendi 
ikamet ettiğimiz mahalleden başlamak üzere, şehrimize ve ülkemize 
her bir tarafa bir göz atalım. Bundan bir kaç yüzyıl sonra bu topraklarda 
yaşayacak olanlar, bugünlerden yani yirminci asrın sonu yirmibirinci 
asrın başında yapılmış olan hangi eserin karşısına geçip bu eser 20. 
asrın eseridir ve sanatıdır diyebileceklerdir? Bunu hangi mimar tasar-
lamış, hangi malzemeyle inşa edilmiş diye karşısına geçip o dönemin 
sanat eseri diye göğsünü gererek hayretle izleyebilecektir?
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Gönül arzu eder ki, yedi yüz-sekiz yüzyıllık eserleriyle övündüğümüz 
bu coğrafyanın eserlerini, günümüz şart ve imkânlarıyla, sanat anlayış 
ve yaklaşımıyla yarınlara daha uzun ömürlü kalacak yeni sanat eserleri 
inşa edebilmekti... Onları yapacak bir değil onlarca mimarın yetişmesi, 
birbirinden daha üstün eserler inşa edilebilmelerini arzu ederdi. Bugün 
oturduğumuz evlerden tutun da kamu binası olarak inşa ettiğimiz on-
larca yapının ömürlerine bir baktığımızda nerdeyse bir insan ömrünün 
içerisinde yapılışını ve yıkılışını görebilecek konumdayız. Yaptığımız 
binaların ömrü bir kuşak sonrasına dahi zor uzanıyor.

Kısa ömürlü binalarla uzun ömürlü şehirler inşa ve ihya edilebilir mi? 
Şehirlerini inşa edemeyenler medeniyet kurabilirler mi? Ve bir mede-
niyetin nasıl vârisi olabilirler?

Bir yerlerde bir noksanlık var. Bir yerlerde değil aslında, her yerde, her 
şeyde ve herkeste belki de... Noksanlığı kendimizde değil başkasında 
aradığımız sürece, ne noksanlığı bulabiliriz ne de çözüme giden yolu...

Günübirlik ve nefsi kaygıların her şeyin önüne geçtiği hayat algısı, ne 
mimaride ne sanatta ne de hepsinin ötesinde bir toplum olma nokta-
sındaki özüne yabancılaşma, hasbî çalışma ve toplumsal bağının çözül-
mesinden kaynaklanıyor olsa gerek… “Ben”in tüm ekonomik akarları 
kendi hanesine aktarmaya çalıştığı ve her şeyin sahip olunan varlık ile 
onur ve itibar kazandığı bir hayat algısı, hiçbir zaman “biz” olma kapısı-
nı açmaz... Bilsek dahi ifade etmeyi kendi kendimize yediremediğimiz 
şey ise “biz” olunmadan “ben” olmak, kısa vadede yanılmaktan başka 
bir şey değildir.

Gerek maddi ve donanım olarak gerekse kişilik açısından ahlakî boyu-
tuyla “insan” kalitesini yükseltmedikçe ne şehirlerimizin kalitesi ne de 
hayat standardımızın kalitesi artar.
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Şehir Hayatı “Daha”ları Tercih Edenlerle Yürünür mü?

İçinin boşluklarında kayboldun mu hiç?

Boşluk dedimse, bildiğimiz boşluk değil hani... Her tarafın tıklım tıklım 
kalabalıklarla dolu olduğu bir anakent bulvarının mesai çıkışı sonrası 
gibi...

Her yol seni çağıyor sanki, her yol sana tanıdık geliyor yolun gibi, yürü-
men, ilerlemen gereken güzergâh gibi… O tarafa yönelip gitmen ge-
rektiği gibi sanki... Başını döndürdüğün her taraf, her yön, her yol seni 
tanıyor âdeta... Adımını atsan o tarafa gidecek gibisin... Yönünü dönsen 
o yol seni bu kalabalıkların, bu anaforun içinden alıp götürecek gibi... 
Sen ki yüreğinin bir taraftan kıpır kıpır titrediğini, ürperdiğini bir taraf-
tan ise çekindiğini hissediyorsun... İçin içine sığmıyor, için içinde büyü-
yor... Buradan bir an önce ve çok hızlı biçimde çekip gitmen gerektiğini 
hissediyorsun... Ve bu yerden, bu kavşaktan uzaklaşma isteği ve arzun 
dalga dalga heyecan kasırgasıyla kabartıyor seni... Elini uzatsan tutacak-
sın sanki; elini tutacaklar ve buradan bu kalabalık kavşaktan önünde 
açılan bu yollardan birine koyulacak ve kurtaracaksın, hissediyorsun... 
Rahatlayacaksın... İçin sükûna erecek sanki...

Ama öyle değil sen de biliyorsun, önünde kırk parça olmuş, kırk ayrı 
yöne yönelmiş bu kavşağın kılcal damarları gibi seni çağıran herhangi 
bir yol, her yol veya hepsi daha doğrusu hiçbirisi adımını atmana, o yola 



156

ram olmana uygun değil gibi... Bu yolların seni rahatlatacak mevkiye 
ulaştıramayacağını, hemen önüne güçlü bir set olarak dikildiğini, gözü-
nü kararttığını, o yolun yol olmadığını, adımını uzatmaman gerektiğini 
bir karanlık karabasan gibi, umudunu yıkan, yakan ve yok eden güç-
lü bir duyguyla elinden, yolundan alıyor. Duruyorsun orada... Doğru 
bir karar olmadığını bir şeyler fısıldıyor içinden sana... O fısıltıya kulak 
verdiğinde, yanlışlığını, yanılgını, ne derlerini, nasıl cevap vereceğini ve 
hepsinden öte hatalı olduğunu anlıyorsun. Buna yürekten inanıyorsun 
ve özlemin aklına geliyor. Aklın çeliniyor... Bütün bunlar uçup gidiyor. 
Bir hülya çepeçevre, sıcak, sımsıcak sarıyor, kucaklıyor, ferahlatıyor 
seni... Orada kalıyorsun, orada kalmak istiyorsun... Ama kalamıyorsun 
işte... Tekrar savruluyorsun... Tekrar yollara, tekrar umudunu açmaya 
çalıştığın bir hayal uğruna peşine ram olduğun güzergaha dalıyorsun... 
Güzergâh büyülü bir efsun gibi karşılıyor seni...

Gitmek ve kalmak, niçin ve niye?... Zihnini allak bullak eden, düşün-
düren, düşünürken sorgulayan, sorgularken, sana kattıklarını ve sen-
den azalttıklarını bir film şeridi gibi gözünün önünden geçiren, karar 
vermeyi değil, karara düçar bir fikir yelpazesinin yüz seksen derecelik 
uclarındaki gelgitlere savuruyor seni... Savruldukça kararsız, savrulduk-
ça çaresiz kalıyorsun. Kendini suçlamak karşındaki suçlamaktan daha 
ağır geliyor. Belki haklı kılıyor, mazeretini veya nedenini kendince koy-
duğun her yaklaşım kendi kararını daha haklı kılmanın yönünü güç-
lendiriyor. Karşındakini dikkate alman gerektiğini düşünüyorsun, ama 
onların seni yok saydığını biliyorsun, vazgeçiyorsun... Bilmek belki de 
böylesi durumlarda hiçbir şeyi değiştirmiyor.

Umursadığın kadar yıpranıyorsun, değer verdiğin kadar kazık yiyor-
sun...

Ve bir soru aniden şimşek gibi çaksa da zihninde cevabını kendine bile 
vermekten çekiniyorsun. Çekiniyorsun ama bir matkap gibi beynini, 
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Şehirler kendi sesiyle konuşuyordu bir zamanlar...    Şehirler kendi 
siluetleriyle tablolar oluşturuyor, içerisinde yer aldıkları medeniyetin 
ayrılmaz ve bütünleyici bir parçası olarak varlıklarını sürdürürlerdi.

Fotoğraf - Dikilitaş Cami -
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zihnini burkmaya devam ediyor, sen ne kadar kaçsan da, sen ne kadar 
cevap vermemeye çalışsan da... Vefa, daha iyisini bulduğunda, bırakıp 
gitmek midir?

İnsanlık yola çıktıklarınla yolda yürümektir. Tökezlediğinde kolundan 
tutmak, karanlığa düştüğünde yoluna ışık tutmaktır. Hani hep “iyi gün-
de de kötü günde de” denir ya onu içtenlikle içselleştirmektir. Daha 
sevimlisini, daha güzelini, daha yakışıklısını, daha anlayışlısını, daha 
zenginini, daha varlıklısını, daha saygınını, daha anlamlısını, daha iyisi-
ni ve kısacası daha fazlasını bulduğunda arkana bakmadan başka yola 
sapmak başka ufuk çizmek midir?

Hayat dahaları tercih edenlerle yürünür mü?

Tercih belki daha iyisi olduğu için değil de, bir kusurun, bir hatanın, 
onca yanlışını çekemeyişini, önemsenmeyişini, değer verilmeyişini, 
dinlenmeyişini, küçük düşürülüşünü, dövülmeni, sövülmeni ne bile-
yim işte horlanmanı sebep sayıldığı “daha iyisi”ni bulduğunda terketme 
sanatı mıdır?

Değildir demek, değildir elbet... Gel gör ki; hayat da böyle değildir.

Bazen bir şiirin, bazen bir öykünün kelimelerinde yankısını bulur. Ba-
zen bir türkünün yüreğe dokunan dizeleriyle kuşatır insanı ve alır derin 
okyanuslara salıverir...

Ne ağlarsın benim zülfü siyahım,
Bu da gelir bu da geçer ağlama.
Göklere erişti figânım ahım,
Bu da gelir bu da geçer ağlama.
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Bir gülün çevresi dikendir hardır,
Bülbül har elinde ah ile zardır.
Ne olsa da kışın sonu bahardır,
Bu da gelir bu da geçer ağlama.
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Şehrin İnsanı,
Sadece Mal ve Hizmet Tüketen Bir Müşteri midir?

Şehirler değerleriyle var olur, anlam kazanır ve geleceğe kalır. Kadim bir 
medeniyetin güçlü bir şehri olmak, tarihi derinliklerinden bugünlere 
ve geleceğe değerlerini taşıyabilmekle mümkündür. Ve bugünlerden 
geleceğin yüzyıllarına kalabilecek yeni değerler yetiştirmek ve miras 
bırakmak bu sürekliliğin bir gereğidir. Mümbit coğrafyalar, ruhunu 
besleyen kaynaklarla beslendiği sürece, hem şehirler büyür hem yeni 
değerler yetişir bugünler için ve gelecek için...

Bir şehir, kendi coğrafyasında gücünü ve etkinliğini sürdürmek is-
tiyorsa, topraklarından neşet eden değerlerinin kadr ü kıymetini de 
bilmelidir. Marifetin iltifata tabi olduğu, karşılıklı etkileşimin birbirini 
beslediği ortamlar, ancak ortak paylaşım ve destekle güçlü kılar ortak 
yapıyı... Hiçbir şey tek taraflı, tek kanallı beslenmeyle ve büyütülmeyle 
yücelmez.

O nedenledir ki, bu coğrafyayı bizlere ve geleceğe bir değerler manzu-
mesi olarak bırakan bu toprakların mümtaz şahsiyetlerini, sanat eser-
lerini ve kültürel dokusunu yaşanabilen çehreleriyle hayatımızın içine 
almak, onların ruhlarımıza sükûnet veren nefesleriyle birlikte olmakla 
dünü yarına aktarmamız sağlanabilir.
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Biliriz ki, hayatın günübirlik gaileleri, bizleri neredeyse en önemli işleri-
miz gibi meşgul eder zaman zaman. Muhakkak ki hayat yolculuğu es-
nasında, yaşanılanlara belki dışarıdan baktığımızda veya geriye dönüp 
değerlendirdiğimizde çok da önemi olmayan bu engellerin, zamanımı-
zı ve enerjimizi dedikodu üzre berhava ettiğine tanık oluruz genellik-
le... Bütün bunlara rağmen akıp giden zaman çarkının kimi anlarında 
bir asude iklimin her bir zerremize sirayetiyle hoş bir rayihanın rahat-
lığını bıraktığında; zamana, içimize ve bize ait ruhumuzun dokusuna 
seslenen bir esintiye kapılırız. İşte o demlerde, bu coğrafyanın yüzyıllar 
ötesinden seslenen, ruh dünyamıza dokunan bir ürpertisi bizi kendi ik-
limine sürükler.

Şehirler de insanlar gibidir. Beslendiği kaynaklarla, nefes aldığı iklimler-
le, kendi kimlik ve kişiliklerinin hayatiyetini sürdürürler. Geçmişinden 
koparılıp, yeni bir dünyanın cetvelle çizilen beton duvarlarıyla yükselti-
len heyulaları, üzerinde yaşayan insanın üstüne yıkılacak devasa görün-
tüleriyle, insanın iç dünyasında hangi müspet etkiyi yapar ki?... Sanatın 
zarif ve estetik inceliğiyle nakış nakış işlenmiş bir sanat eseri karşısın-
daki insanın ruh hâliyle, devasa ama hantal beton veya cam giydirme-
nin yükselen iriliğine bakan insanın ruh hâli arasındaki fark gibidir bu... 
Ruhunu soğuk betonların donuk çehreleriyle kim yaşatmak ister ki?... 
Ama çepeçevre bizi kuşatan günümüzün bizlere sunduğu veya ömrü-
müzü içerisinde bulduğumuz hayat bu, ne yazık ki…

Şimdi, çıkıp dağlara gitme vakti de değil, biliyorum.

Kuşatılmış hayatın anaforundayız âdeta... Neredeyse güneş görmeye 
hasret kalmış gözlerimizle, yeşilin kataloglardaki bir renk olmasının 
dışında, serinlik bahşeden esintisini tenlerimizde duyamadığımız, 
neredeyse ömrümüz bedeline satın aldığımız ve konfor adına tezyin 
ettiğimiz eşyalarımızla dolu evlerimizde, evlad ü ıyal var… O evlad ü 
ıyal ki, bir tarafıyla yüreğimizin insanî tüm duygularıyla bizi kendilerine 
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ram etmiş bir sevda yumağı gibi çekmekte, bir tarafıyla hayata tutuna-
bilmeleri için gün boyu çalışıp getireceğimiz kazancımızla hayata bağlı 
kalabilecekleri bir sarmalın içerisindeler sanki... Bu hâlde iken nasıl gi-
dilebilir, nasıl dağlara çıkılabilir ki?

Ve şehir hayatı, ömrümüzü satın almış âdeta…

Her şey gözümüzün önünde albenili ve alımlı bir geçit edasıyla büyü-
lüyor gözlerimizi… Cazibesine kapılıp, hayaliyle avunduğumuz, uğru-
na taksit taksit zamanımızı rehin verdiğimiz, ihtiyacımız olmaktan öte 
almış olmakla övündüğümüz onlarca kullan at eşyalarının tutsağıyız 
şimdilerde… Tadının ve zevkinin bize kişilik ve kimlik olarak kattığı 
bir şey olmamasına rağmen, bizde olduğunu düşünenlerin bizi kutsa-
yacakları veya büyütecekleri düşüncesinin egomuza yansımasıdır belki 
de farkında olmadığımız veya düşlediğimiz… Her ne kadar farkında 
olmasak ve düşlesek de hiçbirisi hiçbir zaman hiçbirimizi yüceltemedi-
ğini, edinmek için borçlandığımız kredi taksitlerinin bol rakamlı borç-
luluğu bir kement gibi boğazımızı sıktığında anlıyoruz sadece…

Bu durum sadece günümüz dünyasında hayatını, suyun akış arkına 
bağlamış varlıklılara has bir durum da değil... Yarın için, akşam için ku-
rulacak sofrasına bir tek ekmek ve bir miktar katık koyabilenlerimiz de 
bu sarmalın içinde kıvranıyor. Çünkü yeni dünyanın kuşatıcı etkisiy-
le sürüklediği felsefî yaklaşım, reklamlarla yıkanan beyinleri, dizilerle 
süslenen hayalleri her birimizi bu dünyanın cazibesinin mal edinmek 
konumuna iteklemek için körüklüyor. Neyi, nasıl ve niçin satın alaca-
ğımızdan öte, bir duygu ve yorumun irdelenmeyen etkisiyle kuşatmış 
durum âdeta...

İster varlıklı ister yoksul tüm insanları, zihinlerinden kopmaz bir bağ ile 
tüketim değirmeni olarak bağlamış durumda sanki...



164

Kısacası, insan olmaktan öte tüketici olmak değer ifade ediyor çağımız-
da... Ne kadar tüketebilirsek, ne kadar müşteri olabilirsek o denli bir ye-
rimiz ve anlamımız var rakamlarla ifade edilen günümüz dünyasında...

Şehirde yaşayan bireylere, aslında unutturulan bir şey var: İnsan hayatta 
sadece mal ve hizmet tüketen müşteri değildir.

Şair İsmet Özel’in söylediği gibi yani:

“Şehrin insan, şehrin insanı, şehrin
pahalı zevklerin insanı,
ucuz cesaretlerin..
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Şehirde Yalnızlığı Yaşamaya Başladığımız Günden Beri…

Almanya’dan gelen mektuplarını ben okuyordum. Sonra da cevabi 
mektuplarını yine ben yazıyordum. Henüz ilkokul sıralarındaydım, 
daha sonra ortaöğrenim günlerinde bir süre daha devam ettim, ta ki 
çocukları büyüyünceye kadar...

Birisi yakın akrabamızdı; aynı avludaki iki ayrı evde otururduk. Baba-
mın amcasının çocuklarıydı. Diğeri him komşumuzdu. Yani evleri-
mizin duvarları birbirine yaslıydı, sırt sırtaydı. Öyle ki, bir duvar vardı 
onlarla bizim oturduğumuz odanın arasında. Ve âdeta birbirimizi ça-
ğırmak için veya haber vermek için duvara iki yumruk vurarak diğer 
komşuya mesaj vermiş oluyorduk. Akrabamızın kızı Almanya’da ev-
liydi, annesine ve babasına mektup yazardı. Komşumuzun ise babaları 
oradaydı. Yıllarca, Almanya’dan Sivas’a, Sivas’tan Almanya’ya, birbir-
lerinin iyilik ve sağlık haberlerini, selamlarını ve dertlerini aktardım. 
Biliyorum, her postacı gelişinde yolunu gözlerlerdi. Eğer kendilerine 
bir mektup gelirse, hemen etrafa haber salarak beni ararlar ve bul-
dukları yerde, kapı eşiğinde, avluda, odada okurdum. Mektubun her 
satırını, her sözcüğünü can kulağıyla dinler; bazen hüzünlenir, bazen 
sevinir ve en çok da hem onlara ve hem de bana dua ederlerdi. Çok 
fazla değil, daha benim çocukluk dönemindeki haberleşme böyleydi. 
Sadece mektuplar değildi tabii ki... Değil bilgisayar, internet, cep tele-
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fonu, televizyonlar dahi yoktu. Haberler TRT’nin ajansından parazitli 
sesler arasında, evde suspus olunur, herkes can kulağıyla dinlerdi. Hafta 
sonları radyodan yayınlanan maçların heyacanlı ve coşkulu anlatışları-
nı, bir bahçede demli çaylar eşliğinde bir kaç orta yaşlı ve yanlarındaki 
gençlerle birlikte dinlemek büyük keyfti. Biz çocuklar maçtan dinleye-
bildiğimiz kimi bölümleri bir tiyatro triali içerisinde neredeyse hemen 
canladırmaya kalkışır, sanki maçın canlı şahidi gibi yaşardık.

Yine 1980’li yıllarda siyah beyaz televizyon kimi varlıklı evlerin köşe-
lerinde müstesna yerlerini almış, üzerlerine dantelli örtüleri ihtimamla 
örtülmüş, nazlı bir gelin edasında dururlardı. Akşam tüm aileyle hatta 
televizyonu olmayan komşuların da doldurduğu odalarımızda hep bir-
likte açılış saatini bekler olmuştuk.

Ve yine o dönemlerde telefon da çok yaygın değildi. Mahallede bir kaç 
evde bulunurdu. Neredeyse mahallelinin haberleşme merkezi gibiydi 
o evler. Ağabeyim de doğudaki bir ilçede çalıştığından onunla haber-
leşmemizi bizim eve iki yüz metre kadar mesafedeki karşı komşumu-
zun telefonuyla sağlardık. Ağabeyim o eve telefon eder, annemi çağır-
malarını söyler ve kapatırdı. Sonra komşumuz bizim eve gelir, aceleyle 
annemi çağırırdı. Rahmetli annem pürtelaş içerisinde; oğlan bekliyor 
diye, onun sesini duymak heyecanıyla, elinde yaptığı ne iş varsa onu 
bırakır, hızlı ve telaşlı adımlarla komşuya gider; ağabeyimin tekrar tele-
fonu çaldırmasını bekler ve sonra da onunla konuşurdu. Kapı komşu-
muzun bize yaptığı bu iyilikten dolayı dualar ederek evden çıkar, tüm 
konuştuklarını gelir ev halkına tekrar ve tekrar anlatırdı.

Gerek komşular gerekse akrabalar arasındaki haberleşmeleri sağlamak 
da biz çocuklara düşerdi. Annemiz, babamız veya bir komşumuz haber 
verilmesini istediği bilgiyi bize kelime kelime anlatır, sonra bize tekrar 
ettirirlerdi ve selam söylemeyi unutmamamızı da sıkı sıkıya tembih 
ettikten sonra bizi gönderirlerdi. Haberi o kişiye ilettikten sonra onun 
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söylediklerini tekrar gelip iletirdik; ya bir şeker ya bir aferin alırdık kar-
şılığında.

Haberleşme teknolojiden uzaktı o günlerde ve bu kadar da yaygın de-
ğildi. Yaygın değildi ama toplumsal acılarımız, toplumsal sevinçlerimiz 
birbirimize, bütün bu imkânsızlıklara rağmen hem yayılır, hem de yü-
reklerde yankısını bulurdu. Ve onlar unutulup gitmezdi. Ne medya var-
dı, ne de medyanın reyting endişesi... Her şey birbirini yok etmek üzere 
değil, birbirinden beslenerek ve yaygınlığını koruyarak, bu toplumun 
ortak bir değeri olurdu hep... Bu şehirde 16. yüzyılda yaşayan Şemsed-
din Sivasî Hazretleri bir kaç dil biliyor ve o dillerde kitap yazıyordu. 
Sadece yazmak da değil, ta Uzakdoğu’da yazılmış bir kitabı temin edip 
okuyabiliyor hatta o kitaba tenkit babından reddiye kitap bile yazıyor-
du. Uzakdoğu neresiydi, Sivas neresi...

Günümüzde neredeyse çoğu zaman gündemimizi sarsacak denli infi-
ale ve tepkiye sebep olan hadiseler vuku buluyor. Bütün bir şehir, bü-
tün bir ülke hatta bütün dünya bakıyorsunuz ayağa kalkıyor. Yürüyor, 
bağırıyor ve sokaklar tepkiyle neredeyse yaşanmaz oluyor. Tepki kime 
ve neye?... Sokaklarda onların acısına mı veya bir meselenin savunucu-
su olduğumuz belli olmadan, sıkıştırılmış ve bunalmış nefislerimizin 
deşarj olması için mi fark edilmiyor?.. Sokakları, kalabalıklar hâlinde 
doldurmamız, basın açıklamalarımız, görünürde anlamlı olduğuna 
kani olduğumuz tepkiler, ‘unutmayacağız, unutturmayacağız!’ sözleri 
arasında bir sonraki hadise ile unutulup, gündemini kaybediyor. Arada 
bir, birileri bu unutulup gidenleri zaman zaman söylese de, ‘haa öyle de 
bir olay olmuştu, hatırladım deyip geçiveriyoruz.’ Dün bir Celaloğlan 
için yakılan ağıt, bir Sarı Gelin Türküsü bugün bile olayın teferruatını 
kimse hatırlamasa da hem söylenişiyle hem de etkisiyle bu toplumda 
acısını yaşatıyor, dinlediğimiz türküyle hüzünleniyoruz. O toplumsal 
ağıt, toplumun anlamlı bir değeri olarak yaşıyor.
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Fotoğraf - Sivas Kalesi ve Saat Kulesi - 

Ve günümüzde...
Eğer anne baba çalışıyorsa, çocuk kreşte, anaokulunda biraz büyüyünce de 
evde tek başına takılıyor hayata… Akşamdan akşama görebildiği bitkin ve bi-
tap anne baba ile bakıcı, öğretmen ve sınav maratonuyla koşturup duruyor 
çocuk. Ne dede- nine, ne amca- teyze.. hepsi savrulmuş bir yerlere, hepsi kendi 
sarmal yumağına dönen derdiyle meşgul ve hepsi yalnız...
Yaşlılar huzurevlerinde veya ıssız evlerinde tek başlarına, gözleri camlarda ve 
kapılarda. Ne gelen var ne de giden... Çocuklar, başkalarının gözetiminde ha-
yata uyum sağlamaya zorlanıyor...
İmkânlar arttı, şartlar zorlaştı. Çocuklar ve hayat yalnızlaştı.
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Bugün cep telefonlarımızla yediğimiz yemekleri bile anında paylaşabil-
me, telefonu açtığımızda yüzünü, gözünü ve bulunduğu yeri görerek 
göz göze, söz söze iletişimin yapıldığı günleri yaşıyoruz. Yaşıyoruz ama 
Almanya’dan mektup yazan kızımız ve babamızla, sözcüklerin sıcaklı-
ğındaki ferahlığı, sıcaklığı ve yüreğe dokunan yakınlığı yoğunluğun ve 
yorgunluğun arasında hissedebiliyor muyuz?

Hayat bizi birbirimize fizikî olarak öyle yaklaştırdı ki, hasret denen, öz-
lem denen “gözden ırak olma” belki bir kaç yıl sonra lügatlerimizde ka-
lacak sadece... Ama hasret ve özlem denen insanî duygu ise bugün öyle 
bir şekilde değişti ki, insan evinde diğer odadaki çocuğu, eşi, üst kattaki 
komşusu, şehrin diğer köşesindeki bir akrabasıyla dahi dünkü mektup-
larda yaşanan gurbeti bugün yanı başında ve ruhunda yaşatıyor âdeta.

Teknoloji ve gelişim elbette ki insanlığın daha kolay yaşaması için fev-
kalade önemli... Ama teknoloji ve gelişim, evlerimizi, odalarımızı birbi-
rine gurbet yaptı. Duygularımız birbirinin hasretini ve özlemini çeki-
yor. Her şeye ulaşabilirken, her şeyi sanal ortamda takip edebilirken ve 
istersek her şeyi bir tık tuşlamasıyla beğenirken, ne yazık ki yüreklerimi-
ze dokunamıyoruz. Ruhumuzun gergefinde dokuduğumuz hasletlerin 
iştiyakı, bugünümüzü de yarınımızı da yazık ki aydınlatamıyor.

Aydınlatamıyor çünkü bindiğimiz minibüs güvensiz, dolaştığımız so-
kakta önümüze kim çıkacak, bilemiyoruz. Girdiğimiz kalabalıkta, eli-
mizdeki çantaya dahi sahip olamama endişesi var hep...

Bir medeniyet inşa eden inanç ve kültürel dokumuzun temeli olan aile 
kavramının küçüldüğü, toplumsallıktan bireyselliğe uzanan yalnızlığı 
yaşamaya başladığımız günden beri, günümüz şehir hayatı bize tedir-
ginliği, yaşamak bize telaşı hâkim kıldı. Tedirgin ve telaşlı bir ortamda, 
kendi içimizin gurbetinde, kimden nasıl bir haberi alsak bizi güvenli, 
mutlu, huzurlu eder ki?...
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Şehirler Değişirken

Nur yolunu tıkıyor yüz bir katlı gökdelen
Bir küçük iğne yok mu, şehrin kalbini delen? 
                                                         Necip Fazıl

Ezelden ebede sürekli yaşanmakta olan bir gerçek vardır, o da değişim-
dir… Gördüğümüz her şeyde, ister bir insan hayatı kadar kısa süreç 
içerisinde ister kuşaklar boyunca olsun giderek artan, çapını ve kuşa-
tıcılığını genişleterek büyüyen şekliyle devam ettiğidir. Her yeni fikir, 
buluş ve icat, toplumları değiştirmektedir.

Dünya ve insanlık tarihi aslında bir değişim hikâyesidir... Bu değişim 
hikâyesinin belge niteliğindeki görseli ise şehirlerimizdir. 

Şehirler, sosyal bir birliktelik içerisinde ve topluluk halinde yaşayan 
insanların, ortak yaşam alanları ve yaşam biçimleri ile insan eliyle şe-
killenen mekânlardır. Şehirleri insanlar tasarlıyor ve biçimlendiriyor, 
sonrada tasarlanarak mekânsal bir yapıya dönüşen şehirler, insanların 
düşüncelerini etkiliyor ve biçimlendiriyor. Mekân ve insan, eşya ve in-
san arasındaki ilişki bu… Ve şehirler sadece bir mekân olmanın öte-
sinde, kurulduğu günden bugünlere tüm değişimlere rağmen tarihin 
süzgecinden geçirerek biriktirdiği sosyal ve kültürel değerleriyle canlı 
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bir organizmadır. Şehirlerde oluşan fiziksel mekânlardan insan doku-
suna ve sosyal ilişkilere kadar her şey, şehrin kimliğinin aynası, ruhu ve 
ifadesidir.

Ve değişim kaçınılmaz olduğuna göre, şehrin kimliğini ve ruhunu oluş-
turan her şey de değişecektir ve değişiyor da… Şehirlerde değişen her 
şey, insan yaşam kalitesi ve mutluluğu ile huzuruna katkı sağladığı süre-
ce anlamlıdır ve değerlidir.

Şehrin ruhuna ve kimliğine aykırı bir değişim ise şehrin kalp dünyasına 
hitap eden sesini kaybetmesidir. İnsan eksenli, ruh duyarlığıyla beste-
lenmiş sosyal iletişimin ve ilişkinin zayıflaması ve nihayetinde kop-
masıdır. Sesin ve sözün suskunluğudur. Mahallenin, sokağın ve kom-
şuluğun kaybolduğu bir şehir sesini kaybetmiştir aslında… Çünkü 
ses şehirdeki insanların birbiriyle yüreklerine hitap ettikleri, kalplerini 
dokundukları sesleridir. Çok katlı binaların, birbirini tanımayan kat sa-
kinlerinin bir makinenin dişlisi gibi döndükleri mekânlar, şehirlerin en 
gözde rezidansları, korumalı ve güvenli siteleri olsalar da, bireysel bazda 
yalnızlığa mahkûm edilmiş alanlarıdır.

Şehir insanı kuşatıyor ve mahkûm alıyor. Hangi mahallede, hangi şe-
hir ve hatta hangi ülkede yaşanıldığının bir anlamı kalmıyor. Aidiyet ve 
mensubiyet duygusunu yok ediyor.

Günümüzde şehirlerde yaşayan insan yalnızlaşıyorsa değişimle yenile-
niyor ve gelişiyor olmanın bir anlamı olabilir mi?

Günümüzde şehirlerde yaşayan insan yaşadığı mekânda ruh huzuru-
nu, güvenliğini, rahatlığını bulamıyorsa, göklere yükselen binaların, 
caddeleri dolduran araçların, bir klavye tuşu, bir ekran görüntüsü kadar 
birbirine ulaşılabilmenin bir değeri kalabilir mi?





“Önemli olan 
geçmişe ağlamak

ve hayıflanmak değil,
ders alıp geleceği

insan odaklı yaşanabilecek mekânlar  halinde
yeniden inşa edebilmektir.”





Fotoğraf - Akdeğirmen Mahallesi Mundar Irmak - 




